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раннього та середнього підліткового віку. Цей факт явно спростовує 

гіпотезу про те, що егоцентризм лінійно зменшується з віком, та ті 

форми, які спочатку вважалися підлітковими характерні лише для 

цього віку. Цей закон має певний сенс лише для деяких його форм, але 

не для всіх. Тому різниця у показниках між середнім та підлітковим 

віком статистично недостовірна.  

Таким чином гіпотеза підтвердилася частково. Отримані дані 

однозначно свідчать про складну природу феномену егоцентризму, 

тому твердження про те, що егоцентризм знижується з віком не 

зовсім коректне, зважаючи на індивідуальну картину вікової 

динаміки кожної з його форм, тому диференціацію егоцентризму за 

чотирма основними формами в подальшому нашому дослідження 

вважаємо цілком обґрунтованою.  
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У КОНТЕКСТІ  

КРЕДИТНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПЕРЕД БАНКОМ 

 

Сьогодні практично в усьому світі, і особливо у 

високорозвинених державах, простежується досить чітка тенденція 

переходу від кредиту як засобу досягнення певної мети (покупки 

автомобіля, оплати навчання тощо) до формування особливого 
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стилю життя, який визначає наші споживчі потреби. В Україні ця 

тенденція також стає помітною. Кредитна культура формує нову 

етику української дійсності – етику випереджаючого споживання. 

Ж. Бодріяр пише з цього приводу: «Довгий час через певну 

сором'язливість кредит сприймався як моральна небезпека, тоді як 

розрахунок готівкою відносився до числа буржуазних чеснот. Тепер 

більш актуальною є нова мораль: мораль випереджаючого 

споживання по відношенню до накопичення, мораль втечі вперед, 

форсованого інвестування, прискореного споживання і хронічної 

інфляції (збирати гроші стає безглуздо); звідси бере початок уся 

сучасна система, де річ спочатку купують, а потім вже викупають 

своєю працею» [1, с. 3].  

 На нашу думку, процес оформлення кредиту у банку 

беспосередньо пов’язаний зі зрілістю особистості та сформованістю 

її відповідальної поведінки. Об'єктивна сторона відповідальності 

пов'язана з об'єктивно-необхідними вимогами до свідомості і 

поведінки людини. Ці вимоги диктуються і покладаються на 

особистість у вигляді суспільного чи професійного обов'язку, норм 

моралі, заборон чи дозволів самих законів життя, не зважати на які 

людина вихована, відповідальна, совісна просто не може.  

Відповідальність безпосередньо пов’язана зі свободою 

прийняття рішень, вибору цілей, методів і способів її досягнення. 

Вона пов’язана з вибором зовнішніх (у навколишньому світі) і 

внутрішніх (у самій особистості) можливих моделей поведінки у 

конкретній ситуації. 

У вітчизняній психології існує ряд підходів дослідження 

відповідальності: психолого-педагогічний (К.А. Клімова, 

Л.С. Славіна, В.А. Горбачова, З.Н. Борисова, Ж.Е. Завадська, 

Л.В. Шевченко); соціально-психологічний (Л.А. Сухінська, 

B.C. Агєєв, Л.І. Грядунова, К. Муздибаєв, Т.Н. Сидорова), рольовий 

(Н.Д. Табунів, Н. Головко, А.Ф. Плахотний, С.Ф. Анісимов, 

А.І. Грядунова), структурний (В.П. Прядеін, Т.Н. Сидорова, 

А.Г. Спіркін та ін), а також дослідження відповідальності в 

контексті життєдіяльності особистості (Ш. Бюлер, С.Л. Рубінштейн, 

К.А. Абульханова-Славська, К. Муздибаєв, Л.І. Дементій, 

І.А. Кочарян).  

Дослідження відповідальності в зарубіжній психології 

проводилися в різних напрямках: етичному (J. Piaget, L. Kohlberg, 

К. Helkama), причинності (F. Hieder), контексті вивчення локусу 
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контролю (J.B. Rotter), в рамках теорії атрибуції (D. McClelland, 

J.W. Atkinson, R.А. Clark). 

Оскільки на Заході всі процеси щодо кредитування населення 

зародилися набагато раніше, ніж в нашій країні, то і дослідження, 

присвячені вивченню кредитної поведінки позичальника, почали 

активно проводитися там з 1970-х років. Серед основних аспектів 

кредитування населення, які досліджуються західними вченими, 

найчастіше фігурують загальний обсяг боргу сім'ї, наявність 

окремих боргів у кожного з подружжя, кількість кредитних карток, 

частка коштів, що йдуть на щомісячне погашення боргу. 

Найбільш відомими є класифікації дебіторів американських 

психологів Ансельма Бассано та Джона Бечмена:  

– по Дж. Бечмену (John Bachman), в основу якої закладено 

принцип «ставлення до грошей і видатків»: 

1. Безтурботні – не відкладають грошей на «чорний день» і у 

фінансовому плані живуть тільки сьогоднішнім днем. 

2. Наївні – не усвідомлюють або не хочуть усвідомлювати, до 

яких наслідків можуть привести занадто великі суми боргів. 

3. Жертви долі – з боржниками цієї категорії відбулася яка-

небудь катастрофа. Дебітор в даній ситуації не зміг проявити 

достатню холоднокровність і стресостійкість, в результаті чого 

почав котитися в «боргову» прірву. 

4. Марнотратні – витрачають більше, ніж реально можуть собі 

дозволити. 

5. Неетичні – з самого початку вирішують, що повертати борги 

вони не будуть. 

6. Зубожілі – не достатньо забезпечені засобами для існування і 

беруть гроші в борг [5, c. 7]. 

– по А. Бассано (Anselm Bassano), яка характеризує поведінку 

боржника після виникнення заборгованості: 

1) Панікери – продовжують брати в борг, щоб оплатити існуючі 

боргові зобов'язання. Оплати кредитором здійснюються за 

принципом ротації – сьогодні одному, наступного разу іншому, в 

надії, що хоча б на короткий термін вони залишать боржника у 

спокої. Головна риса – нездатність спокійно і логічно мислити і, як 

наслідок, правильно визначати пріоритетність платежів. 

2) Плакальники – спочатку заперечують наявність боргу, а коли 

тиск посилюється, приходять у лють і починають в усьому 

звинувачувати кредитора або іншу особу, яка стягує борг. 
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3) Раціоналісти – діють згідно здоровому глузду, ранжують 

рахунки за ступенем важливості і відповідним чином здійснюють 

оплату, охоче йдуть на переговори з кредиторами і намагаються 

домовитися про такий графік платежів, який би відповідав їх 

реальним можливостям. 

4) Шахраї – насміхаються над прийнятою в суспільстві 

мораллю, спочатку мають намір не платити і намагаються знайти 

шляхи зробити це з найменшими для себе втратами [4, с. 27]. 

Проте для ефективного виявлення потенційних боржників, на 

нашу думку, важливим є вивченння почуття відповідальності людей, 

які вирішили звернутись до банку за кредитом. Зростання частини 

заборгованості, яка є простроченою, загрожує банкам ростом 

банківських ризиків, відволіканням капіталу за рахунок створення 

резервів під можливі втрати, а також загальним зниженням 

прибутковості і рентабельності капіталу. Е. Фромм пов’язував 

відомий феномен «втечі від свободи» саме з тягарем 

відповідальності [3, с. 376]. 
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