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Bulchyk T.І., Mushkevych M.І. PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PERSONAL AND FAMILY 

FUNCTIONING OF THE ATO PARTICIPANTS 

The article presents theoretical and practical achievements on key indicators of personal psychological 

functioning and family functioning of the participants of the Antiterrorist Operation. We consider the phenomenon of 

PTSD in retrospect and select modern approaches to the analysis of the psychological characteristics of personality 

functioning of the combatants. It is indicated that the proposed diagnostic procedure helped reveal that the majority of 

participants require additional medical and psychological examination and psychological support. It is found that 

participants of the ATO are characterized by sleep disorders, symptoms of depression, general anxiety, aggression, 

unmotivated diligence, addiction, guilt, impaired cognitive sphere, destructive ways of resolving conflict, emotional 

vulnerability, physiological disorders. In family situations it is characterized by the state of indifference, problems in 

the performance of domestic duties, avoiding conflict resolution, hyperactivity and more. It is indicated that selected 

signs of personal family functioning will help in the future to select that category of people who need prolonged 

psychological support and will help in the choice of the effective ways and means of further effective psychological 

counseling and therapeutic care. 

Key words: ATO members, personal functioning, family functioning, post-traumatic stress disorder (PTSD), 

acute stress disorder, emotional reactions, mental state, psychological trauma. 

 

 

УДК 159.923:316.61–058.3                    В.Б. БУЧКО  

 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СПРИЙМАННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КУЛЬТУРИ 

БІДНОСТІ ТА БАГАТСТВА 

 

Стаття присвячена висвітленню психологічних особливостей сприймання справедливості 

представниками культури багатства та бідності, вказано на  психологічні компоненти, які в сукупності 

дають можливість виокремити представників згаданих культур. Вирізнено антисоціальний тип особистості, 

який схильний порушувати справедливість насильством або обманом (представники культури «натуральної 

бідності» та «паразитарного багатства») та просоціальний тип (представники культури «вимушеної 

бідності» та «натурального багатства»). Автор наголошує на тому, що існує пряма залежність між 

конструктивними способами відновлення справедливості та моральним розвитком і свідомістю особистості. 

Чим вищий рівень свідомості, тим більша ймовірність відновлення справедливості добровільно шляхом 

переговорів або за допомогою посередника.  

Ключові слова: справедливість, сприймання справедливості, способи відновлення справедливості, 

свідомість, моральний розвиток особистості, бідність, багатство, медіація. 

 

Статья посвящена освещению психологических особенностей восприятия справедливости 

представителями культуры богатства и бедности, указано на психологические компоненты, которые в 

совокупности дают возможность выделить представителей упомянутых культур. Выделено антисоциальный 

тип личности, который склонен нарушать справедливость насилием или обманом (представители культуры 

«натуральной бедности» и «паразитарного богатства») и просоциальный тип (представители культуры 

«вынужденной бедности» и «натурального богатства»). Автор отмечает, что существует прямая 

зависимость между конструктивными способами восстановления справедливости и нравственным развитием 

и сознанием личности. Чем выше уровень сознания, тем больше вероятность восстановления справедливости 

добровольно путем переговоров или с помощью посредника. 

Ключевые слова: справедливость, восприятие справедливости, способы восстановления 

справедливости, сознание, нравственное развитие личности, бедность, богатство, медиация. 

 

Постановка проблеми. Абстрактні поняття «справедливість», «бідність», «багатство» сприймаються 

досить по-різному. Самі поняття багатства та бідності мають різне емоційне навантаження у людей, по-різному 

співвідносяться із раціональною та просоціальною поведінкою. Від розуміння вищезазначеного, інтеграції 

цінності справедливості, раціональної та просоціальної поведінки в ієрархію загальних цінностей залежить 

поведінка тієї чи іншої особистості. Особливо це актуально в умовах значної майнової стратифікації, соціальної 

нерівності населення України, відсутності середнього класу, порушення базових прав та потреб людини. Від 

сприймання справедливості та раціональності, просоціальної поведінки представників законодавчої, виконавчої 

та судової влади залежить благополуччя населення на мікро- та макрорівні. Спроможність існувати на 

встановлений прожитковий мінімум також певним чином свідчить не тільки про фактичний матеріальний стан 

країни, але і про сприймання справедливості розподілу благ, уявлень про базові потреби тощо. Щоб зрозуміти, 

що таке справедливість для багатої чи бідної, просоціальної чи антисоціальної особистості, потрібно 
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проаналізувати особливості сприймання ними цього поняття. Це б дало змогу прогнозувати їхню поведінку 

завдяки розумінню їх суб’єктивного сприймання дійсності через призму справедливості.  

Формулювання цілей статті. Теоретично та емпірично висвітлити особливості сприймання особистістю 

справедливості з позиції культури багатства та бідності, просоціальної та антисоціальної поведінки.  

Завдання: виявити залежність та особливості сприймання справедливості з такими чинниками, як: 

культура бідності та багатства; висвітлити особливості формування емоційно-оціночного сприймання 

справедливості просоціальною та антисоціальною особистістю; зазначити об’єктивні та суб’єктивні причини 

сприймання дійсності як справедливої (несправедливої) представниками культури «вимушеної бідності», 

«натуральної бідності», «натурального багатства» та «паразитарного багатства»; показати конструктивні та 

деструктивні способи відновлення справедливості вищезазначеними представниками культур.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З питань справедливості фундаментальною працею є «Теорія 

справедливості» Джона Ролза, у якій йдеться про справедливість як чесність, принципи справедливості, поняття 

свободи, терпимості, зобов’язання та обов’язки, теорію благ, почуття справедливості та ряд інших суміжних до 

справедливості понять. Значний вклад у розвитку зазначеної тематики вніс Л. Колберг, як автор моделі 

морального розвитку та ряду емпіричних досліджень, а також Дж. Адамс, який обстоював ідею 

неупередженості як основної норми справедливості. Фрагментарно, але вагомо до проблем справедливості 

зверталися такі вчені, як Ж. Піаже, О. П. Ніколаєва, О. О. Голинчик, О. О. Гулевич, З. Рубін, Д. Міллер, 

М. Шмідт, Д. Арбах, К. Лейг, У. Стефан. Кореляційні зв’язки справедливості з соціальними феноменами 

досліджували M. Дойч, Дж. Грінберг, Р. Гохен, С. Брамс, Дж. Мацумото та ін. 

Проблеми багатства та бідності досліджували В. О. Васютинський, О. С. Дейнека, Г. Г. Ділігенський, 

Л. Є. Душацький, Г. В. Ложкін, В. П. Позняков, Н. М. Лебедєва та інші.  Актуальними у цій сфері залишаються 

праці Платона, Аристотеля, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж-Ж. Руссо, А. Сміта, Е. Кондільяка, К. Сен-Сімона, 

М. Вебера, Ф. Гізо, Ж. Прудона, Т. Мальтуса, Д. Рікардо та інші.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття багатства та бідності є умовними, а в даному 

дослідженні беруться до уваги не матеріальні  критерії багатства, а психологічні. Відповідно, факт наявності 

статків, матеріальних благ, сфер впливу не є однозначним підтвердженням багатства і, навпаки, відсутність 

вищезазначеного не є однозначною констатацією бідності. Критерієм поділу є такі психічні компоненти, як: 

спосіб мислення, абстрактного сприймання грошей та емоційного ставлення до них, ставлення до матеріальних 

благ та їх цінності, гнучкість та консервативність мислення, рівень інтелектуального розвитку, емоційного 

інтелекту; нейролінгвістичне програмування поведінки стосовно матеріальних благ; рівня задоволення потреб 

та мотивації розвитку; екзистенційні проблеми «психічного буття»; детермінанти поведінки тощо.   

Дослідження сприймання справедливості через призму багатства та бідності грунтується на 20-

місячному спостереженні за респондентами віком від 19 до 34 років. Перша фаза проводилась упродовж 2014-

2015 навчального року на базі Рівненського державного гуманітарного університету, наступна – на базі 

університету ім. Адама Міцкевича у м. Познань у 2015-2016 навчальному році. 

Перш за все, ставилось завдання з’ясувати, який набір психічних рис властивий представникам культури 

«бідних», а який «багатих». Емоційне навантаження самих слів «багатий» та «бідний» є різним у студентів 

різних національностей, має різне емоційне навантаження, але результати ці в межах даної статті 

висвітлюватись не будуть. Як уже зазначалось, ці поняття є умовними і свідчать перш за все не про майновий 

стан, а швидше про патерни поведінки. Однозначно, що проведене дослідження не варто екстраполювати на 

всю вибірку населення, оскільки студенти, як мінімум, пройшли ряд відборів при вступі та при складанні 

іспитів, відповідно, їх інтелектуальний потенціал в середньому вищий за інших респондентів того ж самого 

віку. Також не ведеться розмежування за статевою ознакою, не виводиться відсоткове співвідношення 

представників культури «бідних» до «багатих».  

Отже, культура «бідності» включає такі психологічні компоненти і їх треба розглядати виключно в 

сукупності: неорганізованість в думках та діях; фокусування на процесі, а не на результаті діяльності; 

неадекватно низька або висока самооцінка; нерозвинене почуття власної гідності; низький або надмірний рівень 

домагань (неадекватні амбіції); переважає зовнішній локус контролю (респонденти вважають, що їхній успіх 

залежить від випадків, збігів обставин, а не особистих зусиль); яскраво виражений егоїзм (нарцисизм); 

недостатня поведінка для інвестування у розвиток власних здібностей при наявності можливостей. Натомість, 

представники даної категорії тяжіють до інвестиції в надмірні розваги, потенційно шкідливі товари (алкоголь, 

сигарети тощо), в брендові товари не тільки і не стільки через їх якість, а заради демонстрації. Необхідність в 

задоволенні потреби в «межах розумного» варто асоціювати з математичною фразою «необхідно і достатньо», а 

не з фразою «більше та (або) краще ніж у сусіда». Протилежний набір психологічних характеристик дав змогу 

віднести респондентів до культури «багатих».  

Результати спостереження дають можливість логічно виокремити наступні два типи особистості, а саме: 

просоціальний, куди варто віднести «вимушену бідність» та «натуральне багатство», та антисоціальний, куди 

віднесемо «натуральну бідність» та «паразитарне багатство». Фактично, для аналізу сприймання 

справедливості будемо брати критерій просоціальної та антисоціальної особистості на основі вищезазначених 

згрупованих понять культури «бідності» та «багатства». Окремо слід згадати про «вимушену бідність» значної 

маси українських студентів через відсутність доходів, заниженій самооцінці та власній гідності через 

об’єктивні причини тривалої відсутності можливості задовільнити базові потреби, особливо коли це 

підкріплюється негативними емоціями на фоні тих, хто може це зробити. Щодо інвестування у власний 
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розвиток, в українських студентів до уваги брався, перш за все, показник тривалості часу, а не матеріальні 

витрати, оскільки реально відсутня можливість значної маси інвестувати у непомірно дороге програмне 

забезпечення, книги, платні репетиторські заняття тощо.    

Український дослідник Васютинський В. О. зазначає, що «культура бідності» – це стиль життя, реакція 

бідних на їхнє маргінальне становище в суспільстві. Серед рис, якими традиційно наділяються незаможні 

громадяни, найчастіше називають безпорадність, почуття безсилля, нестача контролю над своїм життям, 

залежність, постійне очікування на допомогу, низька самооцінка, приниженість, пасивність (зокрема щодо 

пошуку роботи), низький рівень організації, відсутність соціальної мобільності. Убогість пов’язується із 

зниженням працездатності, низькою трудовою вмотивованістю, відсутність стимулів до постійної професійної 

діяльності. Посилаючись на ряд вчених, він стверджує, що бідність і «культура бідності» успадковуються: діти 

переймають життєві позиції та ситуації своїх батьків. Відповідні норми поведінки, стиль і спосіб життя 

передаються з покоління в покоління. Нейролінгвістично програмують бідність такі фрази: «за все потрібно 

платити», «щастя довгим не буває», «той, хто успішний в бізнесі, не успішний в особистому житті», «світ 

жорстокий», «щоб не було гірше» тощо [3, с. 94-100]. 

Розглянувши відмінності у культурі бідності та багатства, зазначимо механізм формування емоційно-

оціночного сприймання справедливості (Рис. 1), який формується індивідом на основі його вроджених та 

набутих на момент сприймання особливостей, взаємодії із зовнішнім середовищем, властивостями власного 

сприймання, котрі також значною мірою залежать від середовища, а саме досвіду, ієрархії цінностей, норм, 

свідомості, впливу третіх осіб, стереотипної поведінки.  

 

 
Рис. 1. Формування емоційно-оціночного сприймання справедливості 

 

Оскільки психіка людини є суб’єктивним відображенням дійсності, сприймання справедливості чи 

несправедливості може бути об’єктивним (відповідає дійсності, природному стану речей), а також 

суб’єктивним (не відповідає дійсності повністю або частково) [2, с. 44-47].  

Представники культури «вимушеної бідності» та «натурального багатства» є просоціальними у своєму 

сприйнятті справедливості. Головна різниця полягає у тому, що перші з об’єктивних та незалежних від них 

причин не можуть задовільнити основні свої потреби, хоча прикладають до цього необхідні зусилля. На 

адекватність емоційно-оціночного сприймання справедливості представниками «вимушеної бідності» та 

«натурального багатства» впливає негативне підкріплення (прикладені зусилля не дають очікуваного 

позитивного результату), негативний вплив третіх осіб, зокрема представників культури «паразитарного 

багатства» чи «натуральної бідності», а також прецеденти досягнення неправомірних результатів та відсутності 

відповідальності некомпетентними та безвідповідальними.   

Представники культури «вимушеної бідності» та «натурального багатства» в силу своїх просоціальних 

характеристик та емоціно-когнітивного розвитку чутливіше реагують на непропорційний розподіл ресурсів, 

благ, привілеїв, пільг; відсутність чітких критеріїв такого розподілу; перешкоди в реалізації своїх законних 

(природних, невід’ємних) прав та інтересів; відсутність синхронізації норм з суспільними відносинами у часі; 

дискримінацію; вибірковість (невідповідність) відповідальності за порушення чи невиконання обов’язкових 

норм; відсутність діяльності щодо відновлення об’єктивної несправедливості; порушення базових норм, 

правил, домовленостей. Представники культури «натуральної бідності» та «паразитарного багатства» є 

антисоціальними у своєму сприйнятті справедливості, вони схильні порушувати справедливість насильством 

або обманом. Представники «натуральної бідності», як правило, нічого не роблять для покращення свого 

становища, а представники «паразитарного багатства» демонструють діяльність від девіантної поведінки до 

злочинів з найвищим ступенем суспільної небезпеки.   

Проведений у Сполучених Штатах Америки експеримент щодо заселення найбіднішими верствами 

населення (безробітними та жебраками) спеціально підготовлених кварталів, призвів до неочікуваних 

негативних результатів. Одним з найвідоміших районів того часу був «Прюїт-Ігоу», побудований в Сент-Луїсі 

штату Міссурі. Кількох місяців вистачило, щоб комплекс перетворився в «державу», що складається зі 
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злочинців. Там жили «за поняттями», сприймали працюючих людей як ненормальних, а злочинців вважали 

авторитетами, кожен другий житель «Прюїт Ігоу» був судимий. Соціальний рай перетворився на гетто, при 

чому, одне з найстрашніших в США. Поліцейські їздили на виклики тільки вдень: всі відділки офіційно 

відмовилися від нічних викликів, боячись втратити людей. Саме в роки існування цього житлового кварталу 

Сент-Луїс увійшов до трійки найбільш небезпечних міст США. Згодом влада прийшла до єдиного прийнятного 

виходу: почалося розселення мешканців в інше соціальне житло, проведено спільний рейд армії і поліції, а 

після зачистки будинки оточували і підривали [6]. Негативними чинниками неадекватного сприймання 

справедливості представниками зазначених культур є: значні генетичні відмінності у пізнавальних здібностях 

суб’єктів; значне розшарування суб’єктів за різними ознаками, потребами, бажаннями, цінностями, нормами; 

занижений рівень домагань та відсутність достатньої діяльності для задоволення потреб або навпаки, 

завищений рівень домагань та задоволення потреб незаконним та несправедливим способом; відсутність 

балансу між емоційно-вольовою, когнітивною та мотиваційною сферами людини як системи стримувань та 

противаг; антисоціальна поведінка, цінності, норми, недотримання зобов’язань. Відсутність критичної маси 

адекватних особистостей не дає можливості вищезазначеним представникам культур набувати належних 

патернів поведінки, навчатись через спостереження, бачити альтернативну соціально бажану поведінку, 

інтелектуально та морально розвиватись тощо. Ось чому наявність середнього класу є настільки важливою для 

успішного розвитку держави на макрорівні. Раціональна справедлива поведінка дозволяє людині процвітати 

настільки, наскільки цьому сприяють обставини, і використовувати свої здібності в тій мірі, в якій вона може це 

робити [4]. Сприймання справедливості включає в себе ряд психічних процесів, особливо когнітивний, через 

призму якого оцінюється ситуація та накладається на шаблони власного досвіду, цінностей, свідомості 

(правосвідомості), потреб. Власне, розуміння власних або чужих потреб (завдяки емпатії) сприяє виникненню 

відповідної емоції. Оціночно-емоційне сприймання справедливості відбувається по відношенню до людської 

поведінки. Незадоволення потреб в силу форс-мажорних обставин, котрі не залежать від волі людини, не 

сприймається як несправедливість, а як нормальний стан речей. 

Поняття «справедливість» багатогранне і неоднозначне, його сприймання і розуміння залежить від 

конкретної ситуації, часу (епохи), психіки сторін тощо, проте можна виходити від протилежного поняття - 

«несправедливості». Зокрема, варто виділити декілька найпоширеніших причин несправедливості, пов’язаних з 

розподілом благ, виконання ролей в процесі розподілу, несправедливість стосовно часу та способу поділу 

майна, порушення існуючих усних (письмових) законних правил [2, с. 44]. Об’єктивні та суб’єктивні причини 

виникнення несправедливості викликають певну поведінку та її відновлення. Способи (шляхи) відновлення 

справедливості, наведені на Рис. 2 корелюють із моральним розвитком особистості на мікрорівні та моральним 

розвитком нації (народу) на макрорівні. Дослідження американського психолога Л. Колберга показують 

особливості розвитку моралі дитини. Згідно з його теорією, розвиток моралі дорослого, як і у дитини, носить 

спонтанний характер; на розвиток моралі впливає рівень освіченості, спілкування з дорослими, бажання 

отримати нагороду за гідну поведінку [5]. Л. Колберг виокремлює три фази (рівні) моральної свідомості. 

Відповідно, сприймання справедливості буде різним на різних рівнях. На передконвенціональному рівні 

особистість демонструє відповідну поведінку, щоб уникнути покарання і (або) демонструє слухняність в обмін 

на якісь конкретні блага і заохочення (характерно для представників культури натуральної бідності та 

паразитарного багатства). На конвенціональному рівні розвитку моралі дитина або дорослий очікує схвалення з 

боку оточуючих за гідну поведінку і старається уникнути сорому та осудження з боку третіх осіб [5]. За таких 

умов, простежується певна соціальна справедливість та загальноприйняті норми поведінки. Сама назва стадії 

розвитку «конвенціональна» говорить сама за себе і означає «договірна». На постконвенціональній стадії, 

мораль є автономною і керується внутрішньою мотивацією особистості. Власне, на такому рівні розвитку 

людина є особистістю, оскільки має фіксовану ієрархію потреб, цінностей, дотримується норм не через осуд, 

покарання чи зовнішній стимул, а виходячи з власного внутрішнього переконання (характерна для 

представників культури вимушеної бідності або натурального багатства). Особистість вбачає у моральних 

правилах корисність як для себе, так і для інших, проте здатна вимагати їх логічного обґрунтування. Факт 

визнання на цій стадії норм, які відповідають інтересам більшості є основою для формування свідомості 

загалом та правосвідомості зокрема. Відповідно, дотримання справедливих норм є необхідним та достатнім для 

встановлення справедливості.   

Таким чином, на найвищому рівні свідомості буде справедливість не тільки адекватно сприйматись, а й 

відновлюватись конструктивним шляхом (культура «вимушеної бідності» та «натурального багатства»). На 

доконвенціональному рівні розвитку моралі та свідомості є загроза відновлення справедливості шляхом 

застосування примусу (культура «натуральної бідності» та «паразитарного, кримінального багатства»). 

Конвенціональний рівень у даному сенсі є перехідним, тому для конструктивного відновлення справедливості 

потрібно докладати зусилля, як правило, таку місію виконують законодавчі, судові, правоохоронні та виконавчі 

органи влади. Їхня діяльність відображає рівень моралі, свідомості, правосвідомості та справедливості на 

макрорівні. 

З Рис. 2 видно, що бувають два шляхи відновлення справедливості: мирний (конструктивний) та примус 

(деструктивний). З психологічної точки зору, найкращим конструктивним способом відновлення 

справедливості є переговори або медіація [1, с. 125-128]. За таких умов прийняте рішення не є настільки 

асиметричним, як при судовому процесі, тому запровадження інституту медіації на законодавчому рівні в 
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Україні в цивільному, господарському та адміністративному процесах є актуальним, доцільним та, з огляду на 

досвід розвинених країн, може бути достатньо ефективним [2, с. 47-49]. 

 

 
Рис. 2 Шляхи відновлення справедливості 

 

Працюючи на волонтерських засадах, проведемо спостереження в Польському Центрі Медіації (філія у 

м. Познань) у квітні – червні 2016 року та виявлено, що переважна більшість прихильників добровільно 

вирішує конфлікти шляхом переговорів та медіації – просоціальні особистості з розвиненою свідомістю в 

цілому, в тому числі правосвідомістю. Ефективність медіації в країнах Європи є непрямим доказом рівня 

правосвідомості, хоча між нею як альтернативною конструктивною формою вирішення конфліктів та рівнем 

свідомості (правосвідомості) простежується прямий зв'язок. Саме у таких розвинених країнах Європи, як 

Франція, Німеччина, Великобританія та Італія, медіація є набагато популярнішою та ефективнішою ніж у тих 

країнах, де вона уже на законодавчому рівні впровадження відразу після їх вступу в ЄС (Польща, Словаччина, 

Словенія, Угорщина, Чехія в 2004 році та Румунія, Болгарія - 2007), проте не є настільки популярною та 

ефективною. 

Державним органом і останньою легітимною інстанцією щодо встановлення справедливості є суд. 

Відтак, неадекватне сприйняття суддями справедливості наносить непоправної шкоди суспільству. 

Справедливість суддів не здатна встановити її в цілому, якщо закони є несправедливими. Слід відмітити, що 

рішення суду є в першу чергу законним, а в другу – справедливим. Асиметричність судового рішення та його 

потенційна законність (а не справедливість) є основним чинником, що спонукає сторони врегульовувати 

конфлікт самостійно або через посередника. Поняття справедливості і законності можуть накладатись одне на 

одне, а можуть накладатись частково і в окремих випадках взагалі не співпадати. Законність – це правильна 

кваліфікація, дотримання відповідної норми закону, аналогії права тощо. Відтак, щоб рішення суду було 

справедливим, необхідно, як мінімум, щоб справедливим був закон і виконувався неупереджено. Питання 

справедливості законів сумнівне, тому що сприймання справедливості є емоційно-оціночне, а народні обранці, 

котрі його приймають, не завжди здатні в силу свого розумового та емпатійного розвитку, вольових 

властивостей запропонувати і прийняти справедливе рішення.  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок. Поняття «справедливість» 

надзвичайно широке, від міжособистісних взаємовідносин на мікрорівні до міжетнічних (міждержавних) на 

макрорівні. Сприймання справедливості залежить від тих психологічних характеристик, які в даній статті 

відповідають культурі бідності чи багатства. Емпіричні та теоретичні дослідження дають можливість 

виокремити два типи особистості, а саме просоціальний, куди варто віднести «вимушену бідність» та 

«натуральне багатство» та антисоціальний, куди входять представники культури «натуральну бідність» та 

«паразитарне багатство». Сприйняття справедливості та вибір способів її відновлення у разі порушення 

вищезазначеними представниками залежить від ряду факторів, наприклад: рівня інтелектуального та 

морального розвитку особистості, системи цінностей, емпатії, зовнішнього середовища тощо. Чим вищий 

рівень свідомості – тим більша ймовірність відновлення справедливості конструктивним шляхом. Щоб 

уникнути примусу для відновлення справедливості необхідно дбати, щоб ступінь розвитку правосвідомості, 

моралі суспільства був на конвенціональному чи постконвенціональному рівні.    

Результати дослідження дають можливість зробити висновок, що превентивними засобами бідності є 

справедливий розподіл благ, вільний доступ до якісної освіти та стимулювання інтелектуального розвитку, 

демократичні принципи розвитку, які забезпечують здорову конкуренцію, формування середнього класу тощо. 

В протилежному випадку представники культури вимушеної бідності є потенційними мігрантами в більш 

сприятливе середовище для негайного задоволення базових потреб. Перспективним напрямком подальших 

досліджень у цій сфері є поглиблений аналіз впливу сприймання справедливості на мотивацію особистості 

зокрема та поведінку в цілому.   
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Buchko V.B. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF JUSTICE PERCEPTION THROUGH THE PRISM OF 

CULTURE OF WEALTH AND POVERTY 

The article is devoted to highlighting the psychological aspects of justice perception by the representatives of the 

culture of wealth and poverty. The author indicates the psychological components that together make it possible to 

distinguish members of these cultures. It is emphasized that there is a direct correlation between constructive ways of 

justice perception and moral development, conciseness of personality. Representatives of the culture of genuine poverty 

and parasitic wealth tend to exhibit prosocial behavior to avoid punishment and (or) in exchange for some specific 

weal. Therefore, at this level of morality, consciousness is a threat of justice restoring by use of coercion. The high level 

of awareness and adequate perception of justice among the representatives of the culture of forced poverty and genuine 

wealth makes it possible to restore justice voluntarily through negotiations or mediation. Thus, the representatives of 

culture genuine poverty and parasitic wealth are classified as the antisocial type of personality, and representatives of 

the culture of forced poverty and genuine wealth as prosocial one. Preventive means against the poverty are the fair 

distribution of wealth, free access to high-quality education, stimulation of intellectual development, democratic 

principles respect, ensuring free competition, diminishing the gap between the rich and poor etc. Otherwise, 

representatives of the culture of forced poverty will endeavor to migrate abroad to satisfy at least their basic needs. 

Key words: justice, perception of justice, ways to restore justice, consciousness, moral development of the 

individual, poverty, wealth, mediation. 

 

 

УДК 159.922.1:159.9.019.4–055.2       Т.В. БУШУЄВА 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ЖІНОК 

У ПЕРІОД ДОРОСЛІШАННЯ 

 

Стаття присвячена аналізу взаємозв’язку особистісних особливостей та копінг-стратегій на різних 

етапах дорослості. Представлені результати емпіричного дослідження взаємозв’язку особистісних 

характеристик та копінг-стратегій жінок 23-29 років. Зокрема виявлено, що особистісними детермінантами 

вибору активної копінг-стратегії «асертивні дії» та просоціальної стратегії «вступ в соціальний контакт» є 

протилежні характеристики. З пасивною стратегією «уникнення» пов’язані «емоційна лабільність», 

http://postroll.com.ua/world/672-chomu-zhebrakam-ne-varto-davaty-bezkoshtovne-zhytlo-eksperyment.html
http://postroll.com.ua/world/672-chomu-zhebrakam-ne-varto-davaty-bezkoshtovne-zhytlo-eksperyment.html
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