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У статті наведено характеристику підходів до забезпечення фінансової безпеки домашніх 
господарств. Запропоновано ряд інструментів та розроблено низку практичних 
рекомендацій щодо формування ощадливості та планування особистих фінансів.  
Розглянуто поруч з найбільш популярними варіантами заощаджень, як-от вклади на 
депозитних рахунках та зберігання коштів у валюті, менш поширені інструменти 
забезпечення фінансової безпеки домашніх господарств, такі як інвестиції у житлове 
будівництво та вкладення коштів в ІСІ. Наведено переваги та недоліки даних напрямків 
інвестування, а також проаналізовано їх перспективи та проблемні питання. Інвестиції у 
власний людський капітал розглянуто як ще один інструмент забезпечення фінансової 
безпеки домашніх господарств. Акцент спрямовано на освіту, як основу формування 
людського капіталу, що дозволяє підвищувати професійний рівень, реалізовувати власний 
потенціал та, відповідно, підвищувати фінансову безпеку. 
 
The article deals with approaches to ensuring financial security of households. A number of tools 
have been proposed and a number of practical recommendations for personal finance planning 
have been developed. Along with the most popular savings options, such as deposit accounts and 
currency savings, less common household financial security instruments, such as investment in 
housing and in joint investing institutions are considered. The advantages and disadvantages of 
these investment directions are presented, as well as their perspectives and problem issues are 
analyzed. Investments in human capital are considered as yet another instrument of households’ 
financial security. The emphasis is on education as the basis for the human capital formation, 
which allows for raising the professional level, realizing own potential and, accordingly, increasing 
financial security. 
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Постановка проблеми. Роль домогосподарств у соціально-економічних процесах невпинно зростає, 

адже світова економічна наука все частіше виносить на передній план домашнє господарство як основу 
життєдіяльності суспільства та національного добробуту. Сучасні умови життя домогосподарств в Україні 
обумовлені високим ступенем нестабільності, що вимагає детальних досліджень у сфері інструментарію 
забезпечення фінансової безпеки громадян. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження проблем забезпечення 
фінансової безпеки зроблено такими вітчизняним та зарубіжними науковцями, як Барановський О.І., Воробйов 



М.Ю., Ворошило В.В., Драган О.О., Єрмошенко М.М., Сніщенко Р.Г., Підхомний О.М., Керен Е. Дайнен, 
Крістіан Е. Уеллер, Емі Б. Хелберн, Роберт С. Керр.  Водночас слід зауважити, що не зважаючи на глибоко 
досліджену тему фінансової безпеки, здебільшого акцент спрямовано на формування стратегії управління 
фінансовою безпекою держави або підприємства, але значно менше уваги приділяється забезпеченню 
фінансової безпеки домашніх господарств.  

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування сучасних інструментів забезпечення фінансової 
безпеки домашніх господарств в Україні та характеристика перспектив їх розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Значна кількість закордонних досліджень приділяє 
найбільшу увагу плануванню особистих фінансів як одному з методів забезпечення фінансової безпеки 
домогосподарств. Чітке планування особистого бюджету дозволяє розставити пріоритетність у витратах та 
проконтролювати грошові потоки. 

Фінансове планування передбачає ряд послідовних кроків, а саме [1]: 
1. Визначення власного поточного фінансового стану 
2. Формування фінансових цілей 
3. Визначення альтернативних стратегій для досягнення цілей 
4. Оцінка альтернатив 
5. Створення та застосування особистого фінансового плану 
6. Огляд та перегляд фінансового плану 
Більше того, у США широко розповсюджені навчальні курси з фінансової грамотності для студентів 

університетів, коледжів, не говорячи вже про учнів середньої школи та дошкільнят [2, 3]. 
Дослідження власної фінансової безпеки з точки зору домогосподарства є також цілком реальним та, 

більше того, необхідним з метою визначення рівня особистого добробуту. 
Одним з методів є обчислення коефіцієнта співвідношення величини боргу до власних коштів. Власні 

кошти – це всі грошові кошти та інші активи, якими володіють члени домашнього господарства, а борг – це 
кошти та інші цінності, отримані на умовах позики, наприклад, кредити, одержані у фінансових установах, 
товарно-матеріальні цінності, одержані на умовах кредиту або відстрочення. 

Автор даного підходу, Сем Доген [4], ділить домашні господарства за рівнем фінансової безпеки на 6 
типів: від фінансово незалежних (ті, що не мають заборгованості або величина власних коштів перевищує 
розмір боргу) до фінансово вразливих (домашні господарства, в яких борг перевищує власні фінансові ресурси 
в 10 і більше разів). Очевидно, що, зважаючи на різну схильність до ризику та можливість генерувати дохід, 
неможливо визначити єдиний оптимальний варіант співвідношення. Тому автор класифікує величину 
співвідношення боргу і власних коштів в залежності від вікової категорії працездатних членів 
домогосподарства  та тривалості їх трудового стажу.  

Політика підвищення фінансової грамотності та заохочення до фінансового планування займає 
визначне місце у державних стратегіях розвинених країн світу, адже в умовах сьогодення світова економічна 
система характеризується схильністю до кардинальних змін, що не може не відобразитися на добробуті 
домогосподарств. 

Розвиток ринку фінансових послуг, з одного боку надає безліч можливостей для здійснення 
розрахунків та управління власним гаманцем, з іншого – створює пастки для малоосвічених людей. Наприклад, 
пластикові банківські картки, а інколи ще й з кредитним лімітом, запроваджені для спрощення та прозорості 
розрахунків, часто стають причиною необдуманих витрат. Психологи сходяться на думці, що готівка швидше 
сприймається індивідом як гроші, тому рекомендують використовувати саме її при покупках, адже з нею важче 
«розлучатися». 

 Ще однією з рекомендацій для ощадливості є підготовка списку потрібних товарів перед походом в 
супермаркет. Конкретно сформульований перелік необхідних продуктів не лише гарантує нічого не забути, але 
й дозволить зберегти значну суму коштів. На додачу, для полегшення контролю за витратами можна 
завантажити один з численних додатків для обліку фінансових ресурсів, що доступні як для телефонів, так і 
комп’ютерів. Так звані «особисті фінансові менеджери» надійно зберігають інформацію про грошові потоки, 
рахують доходи та витрати, здійснюють розподіл за категоріями. А для студентів навіть існує у вільному 
доступі спеціально розроблений шаблон Excel, запропонований Microsoft для слідкування за особистим 
бюджетом. 

Правило «50+20+30», запропоноване Алексою фон Тобель [5], передбачає поділ місячного бюджету на 
три категорії: перша – 50% витрат мають бути спрямовані на повсякденні потреби (харчування, транспорт) та 
оплату комунальних послуг чи оренди житла; друга – 20% витрат відкладаються на рахунок в банку або просто 
заощаджуються і до третьої категорії відносяться 30% витрат, що залишаються для розваг, відпочинку, занять 
спортом, тобто не є необхідними, але бажаними. Дана схема розподілу коштів особистого бюджету цінна своєю 
простотою та гнучкістю, адже не йде мова про точний розподіл витрат, оскільки пропорція може змінюватися 
для кращого балансування. Крім того, описана схема допомагає залишатися послідовним в управлінні власними 
коштами, що надзвичайно корисно для студентів, особливо коли постає питання впевненості у завтрашньому 
дні та повноцінному житті вже сьогодні. 

Існує ще одне правило так званих «чотирьох конвертів» [6], спрямоване не лише раціонально підійти 
до витрат, але й заощадити певну суму коштів. Даний підхід полягає у тому, щоб від загальної суми 
надходжень за місяць одразу заощадити 10%. Від решти суми необхідно відняти основні і найбільші статті 
витрат – комунальні платежі і інтернет, погашення кредиту, оплата навчання та інші витрати. Залишок потрібно 
розділити на чотири рівні частини і розкласти у чотири конверти, кожен з яких розрахований на витрати 



впродовж одного тижня. Перевищування ліміту руйнує головну ідею даної схеми, тому слід ретельно підходити 
до необдуманих витрат, щоб вкластися в тижневу суму бюджету. У випадку залишку коштів в кінці тижня, їх 
можна додати до наступного, або сформувати ще один «конверт» для непередбачуваних випадків, як от: ремонт 
техніки, лікування та ін. Таким чином, даний спосіб спонукає до ретельного планування особистих фінансів, 
раціонального використання коштів та заощаджень певної суми грошей. 

Найбільш популярними напрямами інвестування коштів серед домогосподарств України є їх 
розміщення на депозитах у банках, а також переведення у такі іноземні валюти як євро та долари. Також за 
умови наявності значного розміру заощаджень населення вкладає кошти у нерухоме майно шляхом купівлі 
його на вторинному ринку або первинному ринку, в тому числі виступаючи учасником фондів фінансування 
будівництва та фондів операцій з нерухомістю. 

Проблема полягає в тому, що інвестиції українських громадян в житлове будівництво не захищені 
нічим, оскільки віддаючи забудовнику свої заощадження, інвестор не має жодної гарантії, крім репутації 
компанії, що він отримає віддачу від своїх вкладень. 

Підвищення фінансової безпеки громадян в процесі інвестування ними житлового будівництва можна 
розглядати з двох точок зору, оскільки забезпечення фінансової безпеки покладається не лише на 
відповідальність держави, як гаранта прав і свобод кожного громадянина, але й залежить від самої людини, 
обов’язком якої є поглиблення особистих знань і вмінь у фінансовій галузі задля досягнення нею особистого 
добробуту.  Держава лише точково, через судові органи, намагається вирішити кожне питання окремо, хоча 
проблема такого масштабу повинна вирішуватися комплексно. Очевидно, що неврегульованість має негативні 
наслідки - це і неефективне витрачання ресурсів, і корупція, і зростання соціальної напруги у суспільстві. Отже, 
для вирішення проблем довгобудів необхідно створити єдиний механізм добудови незавершених житлових 
об’єктів, посилити рівень захищеності інвесторів, постраждалих внаслідок неправомірних дій забудовника, 
встановити реальну відповідальність посадових осіб за порушення законодавства у цій сфері. 

Ще одним варіантом розміщення коштів є використання інститутів спільного інвестування. Перевагами 
такого інвестування є те, що воно не вимагає володіння професійними навичками, оскільки зібрані у інвесторів 
кошти інвестують компанії з управління активами у фінансові та нефінансові активи. Але при цьому виникає 
великий ризик, оскільки можливість отримання доходу та збереження початково інвестованого капіталу буде 
залежати від якості менеджменту та сформованого інвестиційного портфелю цієї установи, оскільки відсутні 
гарантії повернення вкладів через те, що інвестори є одночасно співвласниками ІФ, а також відсутня 
гарантована доходність по цінним паперам ІСІ, оскільки вона буде залежати від динаміки зміни цін на цінні 
папери та розміру виплачених дивідендів та процентів по них. Саме тому для того, щоб правильно обрати 
об'єкт інвестування необхідно досліджувати вимоги, що висуваються до якості управління активами. Крім того, 
інвестиції в ІСІ не завжди є ліквідними, особливо це стосується цінних паперів закритого ІСІ [7, c. 77-78]. 

Розвитку ІСІ та здійсненню інвестицій на індивідуальній основі також заважає недостатній рівень 
розвитку фондового ринку в Україні. Крім того, переважна більшість підприємств або не виплачують 
дивіденди, або розмір дивідендів є дуже низьким, що робить їх непривабливими з точки зору здійснення 
фінансових інвестицій. Відповідно, в рамках рекомендацій для державної політики та бізнесу, необхідне 
підвищення рівня корпоративного управління шляхом вдосконалення законодавства в питаннях захисту 
інвесторів, структури власності, звітності компаній і відповідальності менеджменту перед власниками. 

У теорії людського капіталу вченими зазначається, що людина може безпосередньо впливати на розмір 
своїх майбутніх доходів шляхом підвищення освітнього і професійного рівня та реалізацією свого потенціалу. 
Отже, можна не лише значно збільшити майбутні доходи, але й раціонально розпоряджатися вже наявними 
фінансовими ресурсами, вкладаючи кошти у свою освіту і професійну підготовку, здоров'я, культуру, 
збільшуючи тим самим свій власний (приватний) людський капітал. 

Об’єктивною умовою збільшення інвестицій у людський капітал є підвищення рівня доходів населення. 
Освіта є основою формування людського капіталу, а інвестиції в освіту – джерело майбутнього доходу. В теорії 
людського капіталу існує думка, що найвища віддача відбувається при вкладенні коштів на перших стадіях 
навчання: дошкільній, початковій, середній освіті. Освіта відіграє вирішальну роль у розвитку людського 
капіталу, оскільки попереджає його моральне старіння та стимулює збагачення за рахунок освоєння нових 
знань, підвищення кваліфікації, умінь відповідно до викликів наукового прогресу. Цими причинами 
обґрунтовується необхідність формування безперервної системи освіти та регулярного підвищення кваліфікації 
[8]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Однією з 
найважливіших умов досягнення належного рівня добробуту та достойного існування домогосподарства є 
забезпечення його фінансової безпеки. Застосування запропонованих інструментів дозволить забезпечити 
більш ефективне управління фінансовими ресурсами домашнього господарства з середини та вдосконалити 
систему забезпечення фінансової безпеки домогосподарства на державному рівні.  

Подальші дослідження в цьому напрямі мають стосуватися обґрунтування посилення державного 
впливу на процеси забезпечення фінансової безпеки домогосподарств в Україні. Адже вектор розвитку, що 
спрямований на забезпечення сталого розвитку держави, проведення структурних реформ та, як наслідок, 
підвищення стандартів життя, повинен включати також програму проведення інформаційної кампанії щодо 
забезпечення фінансової безпеки домашніх господарств. 
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