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Постановка проблеми. Роки незалежності для нашої держави 

відзначились постійними намаганнями урядів стабілізувати перебіг 

суспільних процесів. Реформування характеризувалось переважно галузевою 

та секторальною спрямованістю змін (при відносній самостійності 

функціонування соціальної, економічної, екологічної та культурно-освітньої 

сфер суспільного поступу). Труднощі реалізації намічених заходів 

обумовлювались зміною типу економічних відносин, зламом звичного 

укладу життя пересічного українця, нівелюванням окремих життєвих 

цінностей, побудовою нових сценарних штампів поведінки особистості в 

соціумі. 

Починаючи з 2003 р., коли Україна підписала Декларацію тисячоліття 

ООН, держава прийняла на себе не тільки визнання першочерговості 

розв’язання проблем людського розвитку та їх важливості для подальшого 

процвітання нації, але й відповідальність за стан і перспективи розвитку 

людського потенціалу. Дана подія стала відправною точкою розробки й 

запровадження програм та проектів, спрямованих на підтримку людського 

розвитку, а від так і на перехід до нової моделі управління суспільними 

процесами – сталого розвитку суспільства. 



Наявні різні інтерпретації стосовно того, що є саме важливе для 

сталості розвитку. Від так екоцентричний підхід до суспільного розвитку 

підкреслює важливість збереження функціональності природи та оточуючого 

середовища. Натомість за антропоцентричного підходу робиться наголос на 

демократію і рівність, стабільне економічне зростання в суспільстві [1]. За 

умови інтегрального погляду, стає зрозумілим, що всі ці процеси є 

взаємообумовленими, і перевага не може бути надана жодному з них. 

Концепція сталого розвитку, гармонійно поєднуючи економічний, 

соціальний, культурний та екологічний фактори, є стратегією та 

методологією, що дає глобальну комплексну оцінку змін в усіх сферах життя 

(природи і суспільства) і на цій основі формування упереджувальної 

політики і програм конкретних заходів на відповідних рівнях державного 

управління та місцевого самоврядування [12]. Також слід додати, що 

досягнення збалансованого розвитку стає можливим за умови відповідних 

змін у мисленні окремої особистості. При цьому одним з ключових напрямів 

впровадження ідей концепції сталого розвитку є освіта. 

Л. Мельник обґрунтовує необхідність цілеспрямованого впливу на 

особистість в інтересах сталого розвитку з раннього дитинства і протягом 

всього життя людини [16].  

В даному дослідженні основну увагу ми приділяємо питанню 

соціалізації студентської молоді, майбутніх працівників соціальної сфери. 

Значення освіти в процесі формування особистості полягає у здійсненні 

цілеспрямованого впливу з метою не лише професійного становлення і 

духовно-етичного піднесення, але й гармонійного розвитку конкретної 

людини. В ключі реформування системи соціального захисту та соціального 

обслуговування населення з метою економізації соціальних послуг, що 

вимагає від працівників соціальної сфери розширення економічної складової 

професійної компетентності, актуальним є дослідження економічної 

соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах формування 

сталого суспільства. 



Відтак, метою даного дослідження є висвітлення процесу економічної 

соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах формування 

сталого суспільства на основі аналізу наявних публікацій. 

Теоретичний аналіз проблеми. Вивченням проблеми економічної 

соціалізації особистості в сучасній соціальній психології займаються 

В. Москаленко, А. Журавльов, Н. Дембицька, І. Зубіашвілі, О. Міщенко та ін. 

Дослідженню професійної компетентності соціального працівника в своїх 

працях приділяють увагу А. Капська, Н. Кривоконь, О. Мілованова, Т. Сила, 

О. Симен-Сіверська та інші. 

Розгляд особливостей економічної соціалізації фахівців соціальної 

сфери в умовах формування сталого суспільства пропонуємо розпочати з 

визначення змісту ключових понять. Для цього проаналізуємо наступні 

дефініції: «економічна соціалізація», «економічна культура», «економічна 

соціалізованість», «економічна складова професійної компетентності». 

На нашу думку, для здійснення більш ґрунтовного аналізу слід 

розкрити сутність економічної соціалізації. Так, деякі автори схильні до того, 

що в основі економічної соціалізації знаходиться отримання знань про 

економіку, навичок, моделей поведінки. Г. Сємья під економічною 

соціалізацією розуміє процес становлення людини як повноцінного члена 

економічного суспільства, що відбувається шляхом освоєння особою 

соціального простору, обмеженого господарською діяльністю, формування 

уявлень про економічні процеси і явища та їх вираження в конкретних 

формах соціально-економічної діяльності індивіда, а також формування 

економічної поведінки. 

На думку А. Бутовського та А. Луньової, економічна соціалізація є 

процесом формування моделі поведінки людини, розвиток людського 

капіталу, тобто потенційних здібностей людини до участі в процесі 

виробництва, її знань, досвіду, трудових навичок. 

О. Попова вважає, що в процесі економічної соціалізації особистість 

отримує необхідні знання, поняття та уявлення про основні економічні 



явища, засвоює поведінкові стереотипи та норми, соціально-економічні ролі 

та типи поведінки [2]. 

Інші автори розглядають економічну соціалізацію як процес 

становлення економічного мислення, економічної свідомості, економічної 

культури (О. Козлова). 

А. Прутченков під економічною соціалізацією розуміє об'єктивний 

процес засвоєння особистістю економічних поглядів, переконань, цінностей, 

норм економічного життя, що існують в суспільстві. 

Дослідженням економічної соціалізації у зв'язку з аналізом 

економічних цінностей суспільства займаються співробітники лабораторії 

соціальної психології інституту психології ім. Г.С. Костюка. Розгляд 

економічних цінностей особистості, в даному випадку, здійснюється не 

тільки як складної загальної системи цінностей, а й як системи окремих 

елементів, зумовленої індивідуально-психологічними особливостями. 

Науковцями була розроблена системна модель економічної соціалізації з 

трансформацією її в оперативну модель [4]. 

В.В. Москаленко під економічною соціалізацією розуміє процес 

інтеріоризації індивідом економічних цінностей суспільства, який 

відбувається через погребову, внутрішньо-індивідуальну систему [10]. 

Близьким є визначення дане А.Л. Журавльовим. На його думку, 

економічна соціалізація це процес та результат включення індивіда в світ 

економічних відносин суспільства, в якому він живе. Тобто людина засвоює 

економічний досвід суспільства, систему соціальних та економічних 

цінностей і, активно перетворюючи його, стає економічним суб'єктом даного 

суспільства [5]. 

Ціннісний аспект становлення особистості, в даному контексті, є 

надзвичайно важливим. Особливу увагу йому слід приділяти в умовах 

здійснення цілеспрямованого впливу на молоду особистість. Враховуючи 

тенденції розвиту сучасного суспільства, особливості ведення світового 

господарства та потребу в підготовці конкурентоспроможних спеціалістів, 



повинно відбуватись відповідне змістовне наповнення освітньо-виховного 

процесу. 

Не має бути виключенням підготовка фахівців соціальної сфери. 

Розглядаючи поняття соціальної сфери в широкому значенні, ми відносимо 

до нього спеціалістів із соціальної роботи, соціального управління, 

соціального захисту та соціальної педагогіки. Подібне об’єднання знаходить 

своє підтвердження, якщо зважити, що в усіх випадках основним предметом 

праці цієї групи професій є людина, людські спільноти. Представники 

професій даного типу вміють керувати групами, колективами, спільнотами 

людей, вчити і виховувати людей різного віку, виконувати корисні дії з 

обслуговування різноманітних потреб людей (матеріальних, духовних, 

соціальних). 

Таким чином, процес професіоналізації майбутнього фахівця 

соціальної сфери впливає на форму ціннісних репрезентацій, в тому числі 

економічних, що, в свою чергу, має чуттєве відображення на конфігурації їх 

когнітивного, афективного і конативного компонентів. 

Характеризуючи когнітивний компонент, слід зазначити, що він 

пов’язується зі сприйняттям та адекватним розумінням особливостей 

економічної дійсності, в яких перебуває суб’єкт. Так, майбутніх фахівців 

соціальної сфери він проявляється у наявності комплексу економічних знань 

(про фінансово-економічні процеси, які відбуваються в світі, країні, регіоні; 

про соціально-економічне становище уразливих категорій населення; стан і 

тенденції розвитку кредитної, банківської, страхової та податкової систем; 

моделі та механізми залучення різного роду ресурсів для розв’язання 

проблем клієнтів, як інвестицій у їх подальший розвиток та інше), 

економічних норм і цінностей (гуманістична спрямованість особистості; 

цінності та принципи соціальної роботи, як професійної діяльності; посадові 

обов’язки майбутніх фахівців та інше). 

Вважається, що емоційний компонент ціннісних економічних 

репрезентацій виявляється у емоційному ставленні людини до економічної 



реальності. У фахівців соціальної сфери він теж знаходить своє 

відображення в сукупності думок та оцінок різних сторін економічної 

дійсності (аналітика сучасних соціально-економічних процесів, реформ та 

програм; прогнозування результатів реалізації проектів і заходів, а також 

визначення тенденцій розвитку). Тобто фахівець соціальної сфери це 

особистість, яка здатна організовувати, планувати свою діяльність та 

поведінку в динамічних умовах сучасних економічних процесів, яка 

системно мислить і має адекватне реагування в нестандартних ситуаціях. 

Розкриваючи сутнісні особливості конативного (поведінкового) 

компоненту, слід зазначити, що він представлений у свідомості особистості 

мотивами, цілями, спрямуваннями та намірами економічної діяльності. Для 

фахівців соціальної сфери він має свій прояв у здібності відмовлятися від 

невідповідаючих ситуації способів поведінки та напрацьовувати або ж 

приймати нові оригінальні підходи до розв’язання проблемної ситуації за 

незмінних принципів та ціннісних орієнтирів. 

Варто додати, що конкретний зміст компонентів економічних 

ціннісних репрезентацій може детермінуватися потребовою системою 

індивіда, яка є різною в залежності від курсу навчання (першокурсник та 

пятикурсник), обраної спеціалізації (соціальний працівник, юрист у сфері 

соціального захисту, управлінець персоналом). 

Повертаючись до афективного та конативного компонентів 

економічної соціалізації, і, беручи до уваги наведені вище думки, можна 

зробити висновок: головною особливістю процесу економічної соціалізації 

фахівців соціальної сфери є те, що економічні інтереси та потреби 

особистості спеціаліста мають співвідноситись з етичними принципами, 

моральними орієнтирами, що є засадничими для цієї сфери трудової 

діяльності. 

Також в аспекті реформування соціальної сфери з метою підвищення 

якості соціальних послуг шляхом, в тому числі, розвитку ринку соціальних 

послуг, з одного боку, та підбору висококваліфікованого фахівця, з іншого 



боку, важливим є формування адекватного рівня економічної культури 

фахівця соціальної сфери. 

Взагалі економічною культурою в широкому розумінні є 

характеристика способу та рівня життєдіяльності людини у сфері 

економіки. 

О. Міщенко вважає, що входження молодої людини в систему зв’язків 

та відносин економічної сфери суспільства значною мірою визначаються її 

економічною культурою, яка є результатом економічної соціалізації [8]. 

Нагальна необхідність зміни моделі суспільного розвитку і 

впровадження ідей сталого розвитку також вимагають від особистості 

фахівця соціальної сфери адекватність рівня його економічної культури. 

Саме такий фахівець з високим рівнем економічної культури може 

бути спроможним вирішувати глобальні проблеми локальними діями та 

рішеннями. Активізуюча спрямованість професійної взаємодії фахівця 

соціальної сфери, має не лише сприяти розв’язанню складної життєвої 

ситуації клієнта (індивіда, групи, громади), а також сформувати вміння 

цілісного сприйняття реального світу з метою віднайдення можливостей 

розвитку. 

Вітчизняними науковцями обґрунтовано положення про те, що 

економічна культура є показником економічної соціалізованості 

особистості. 

В. Москаленко під економічною соціалізованістю розуміє 

відповідність людини соціально-економічним вимогам, які пред’являються 

до даного вікового етапу, як наявність особистісних і соціально-

психологічних передумов, які забезпечують нормативну поведінку [9]. 

Відтак, в умовах соціально-економічних змін, які відбуваються в 

нашому суспільстві, економічна соціалізованість фахівців соціальної сфери 

визначається можливістю динамічно не лише сприймати реалії та змінювати 

стратегію поведінки у відповідності до того соціально-економічного 

простору, в якому знаходиться конкретна особистість, а й вміти поєднувати 



особисті та корпоративні інтереси, інтереси суспільства та людської 

цивілізації в цілому. 

Процес економічної соціалізації та його результати мають своє 

відображення на рівні професійної компетентності фахівця соціальної 

сфери.  

На думку Р.Гільмеєвої, професійна компетентність – це здатність 

людини, в основу якої покладені її досвід та знання, вміння ефективно 

розв’язувати задачі, які відносяться до сфери її професійної діяльності.  

Н.Дємєнтьєва розуміє професійну компетентність як глибоку 

обізнаність фахівця про умови та технології вирішення виникаючих проблем, 

вміння професійно грамотно реалізовувати свої знання на практиці [3]. 

Професійну компетентність працівника соціальної сфери науковці 

(А. Капська, О. Симен-Сіверська, В. Сластьонін та інші) розглядають як 

інтегративне особистісно-діяльнісне новоутворення, що являє собою 

збалансований комплекс знань, умінь, навичок, ціннісних орієнтирів, 

психологічних якостей, професійних позицій та акмеологічних варіантів 

[13, 15]. 

Виходячи з наведеного вище, економічна компетентність фахівців 

соціальної сфери може мати свій прояв у: зваженості залучення різного 

роду ресурсів для розв’язання складної життєвої ситуації клієнта; 

прогнозованості реалізації запропонованих послуг, заходів, проектів, 

програм; побудові стратегії особистісного зростання та підвищення 

престижності всієї установи; врахуванні концепції сталості суспільства для 

особистісного розвитку та впливу на партнерів по взаємодії (клієнтів, колег, 

соціуму). 

Висновки. Проведене дослідження дало підстави для наступних 

узагальнень. По-перше, лише в процесі цілеспрямованого впливу на 

особистість, яким виступає освіта, можна досягти професійного 

становлення, духовно-етичного піднесення та гармонійного розвитку 

кожної конкретної людини. 



По-друге, головною особливістю процесу економічної соціалізації 

фахівців соціальної сфери є те, що економічні інтереси та потреби 

особистості спеціаліста мають співвідноситись з етичними принципами, 

моральними орієнтирами, що є засадничими для цієї сфери трудової 

діяльності. 

По-третє, оскільки показником економічної соціалізованості 

особистості є економічна культура, то вимога до високого рівня 

відповідного виду культури обумовлюється роллю даних фахівців у 

суспільному розвитку. 

По-четверте, економічна соціалізованість фахівців соціальної сфери 

має своє відображення на економічний складовій професійної 

компетентності, і при нормативному розвитку особистості сприяє 

покращенню результатів її трудової діяльності та сталості розвитку в 

цілому.  
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В статье рассматривается экономическая социализация будущих 

работников социальной сферы, ее компоненты. Анализируется важность 

соответствующего уровня экономической культуры и компетентности для 

формирования стабильного общества. 

Ключевые слова: экономическая социализация, экономическая 

культура, экономическая составляющая профессиональной 

компетентности. 

The article deals with future social sphere workers economic socialization’s, 

it components. Impotence relevant level economic culture and competition for 

sustainable society are analyzed.  

Key words. economic socialization, economic culture, economic component 

of professional competition. 


