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ВСТУП  

Домогосподарства під впливом різних поведінкових чинників приймають 

ірраціональні фінансові рішення, навіть не здогадуючись про можливі їхні 

негативні наслідки. Як свідчать результати поведінкових досліджень, через 

обмежені можливості людини сприймати і переробляти інформацію, у неї 

формуються когнітивні упередження або спрощені підходи (евристики) до 

прийняття фінансових рішень. Люди не завжди правильно вміють відтворювати 

інформацію та оцінювати точність своїх знань і вмінь. Вони можуть реагувати 

на форму подачі інформації, переоцінювати її важливість, але не володіють 

належним самоконтролем для здійснення необхідних дій. Отже, на практиці, 

люди схильні приймати рішення під впливом сформованих у 

суспільстві  стереотипів, ілюзій, упереджень та звичайних емоцій, що в 

результаті призводить до поведінкових помилок.   

Дослідженням поведінкового аспекту прийняття фінансових рішень 

займаються здебільшого зарубіжні вчені. Зокрема, важливий внесок у розробку 

поведінкових теорій та гіпотез здійснили: Г. Беккер, Т. Веблен, Д. Канеман, 

А. Сміт, А. Тверські, Р. Талер, Т. Гілович, Г. Бельськи, А. Пігу, Ф. Хайєк, 

Г. Лебон, М. Алле, Г. Райффа, Д. Акерлоф, Р. Шиллер, Е. Лангер. Серед 

вітчизняних науковців дослідженням даної проблематики займались: 

М. Касьян, Т. Кізима, Ю. Куликов, В. Леонов, О. Шаманська та ін.  

Зважаючи на широкий спектр досліджень, слід зазначити, що питання 

впливу поведінкових чинників на процес прийняття фінансових рішень 

домогосподарствами потребує більш глибокого науково-теоретичного та 

прикладного дослідження. Це є надзвичайно важливим з огляду на необхідність 

формування ефективної державної політики щодо створення належних умов 

для покращення добробуту і якості життя домогосподарств та підвищення рівня 

їхньої фінансової грамотності. Адже, лише громадяни, які володіють певним 

багажем фінансових знань, можуть самостійно аналізувати і оцінювати зміни в 

економіці та фінансах держави та, відповідно до обставин, моделювати 

стратегію своїх фінансових рішень і покращувати їхню якість. 
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Метою наукової роботи є науково-теоретичне та емпіричне дослідження  

впливу поведінкових чинників на фінансові рішення домогосподарств в Україні 

і визначення шляхів зменшення їхньої негативної дії. Для досягнення 

поставленої мети було окреслено наступні завдання:  

- дослідити теорії, які обґрунтовують дію поведінкових чинників в 

прийнятті фінансових рішень домогосподарствами;  

- проаналізувати вплив поведінкових чинників на фінансові рішення 

домогосподарств України у сфері споживання, інвестування, кредитування та 

здійснення заощаджень;  

- окреслити стратегії зменшення негативного впливу поведінкових 

чинників в процесі прийняття фінансових рішень домогосподарствами. 

Об’єктом дослідження є фінансові рішення домогосподарств. Предметом 

дослідження є теоретичні та практичні аспекти прийняття фінансових рішень 

домогосподарствами України під впливом поведінкових чинників.  

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою роботи є теорії 

поведінкових фінансів, праці вітчизняних і зарубіжних вчених. У роботі 

використано загальнонаукові та  спеціальні методи наукового пізнання. Методи 

аналізу і синтезу, дедуктивний та індуктивний методи, метод аналогій та 

узагальнення використовувалися для дослідження поведінкових чинників, що 

впливають на фінансові рішення. Метод анкетування та вибірки, статистичного 

аналізу та порівняння - для оцінки фінансових рішень домогосподарств.  

Інформаційну базу становлять теоретичні дослідження та практичні 

розробки вітчизняних і зарубіжних вчених, звіт за результатами дослідження 

«Фінансова грамотність, обізнаність та інклюзія в Україні», результати 

студентського соціологічного дослідження «Психологія прийняття фінансових 

рішень», інші статистичні дані. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у систематизації 

наукових теорій, які пояснюють дію поведінкових чинників; оцінка  

негативного впливу поведінкових чинників на процес прийняття фінансових 

рішень домогосподарствами України.  
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Основні положення, що формують наукову новизну дослідження: 

– узагальнено концептуальні підходи і визначено поведінкові чинники, 

які впливають на фінансові рішення домогосподарств, а саме: евристики, 

емоції, фреймінг, вплив ринку, психологічна бухгалтерія і несприйняття втрат;  

– виявлено причини і наслідки прийняття поведінкових фінансових 

рішень вітчизняними домогосподарствами у сфері споживання, інвестування, 

кредитування та здійснення заощаджень, шляхом оцінки результатів 

соціологічних досліджень, в тому числі, самостійно проведеного анкетування;  

– визначено основні стратегії, які допомагають зменшити негативний 

вплив поведінкових чинників на процес прийняття фінансових рішень 

домогосподарствами, одна з яких базується на принципах лібертаріанського 

патерналізму, а інша – на підвищенні рівня фінансової грамотності населення.  

Практичне значення отриманих результатів. В роботі запропоновано 

заходи, які допоможуть зменшити негативний вплив поведінкових чинників на 

фінансові рішення домогосподарств. Основні положення роботи можуть бути 

використані державними і місцевими органами при розробці політики щодо 

підвищення рівня та якості життя населення, а також в діяльності освітніх 

установ, громадських, доброчинних та інших організацій, які популяризують 

фінансову грамотність населення в Україні. 

Результати дослідження використано в діяльності ГО «Міщанське 

братство» в м. Тернополі для проведення заходів з підвищення фінансової 

грамотності населення. Також, опубліковано тези у збірнику Міжнародного 

форуму «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного 

господарства в умовах глобальної нестабільності», який відбувся в 

Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 

28-29 листопада 2018 р. і у збірнику тез доповідей Всеукраїнської наукової 

Інтернет-конференції «Монетарні і фінансові аспекти стабільного економічного 

розвитку: яка відбулася в Тернопільському національному економічному 

університеті 19 листопада 2018 року.  
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1. Поведінкові чинники в процесі прийняття фінансових рішень 

Домашні господарства для забезпечення життєдіяльності і підвищення 

рівня добробуту своїх членів приймають численні фінансові рішення. Будь-яке 

рішення, в тому числі, фінансове – це результат вибору з кількох альтернатив. 

Яким чином люди приймають фінансові рішення, які чинники впливають на 

вибір фінансових продуктів і послуг і чому одні рішення приносять прибутки, а 

інші – збитки, на всі ці питання фінансова наука шукає відповідь.  

Класична модель прийняття фінансових рішень базується на понятті 

«раціональності» і передбачає, що особа, яка приймає рішення повинна 

мислити абсолютно об’єктивно і логічно, мати чітко окреслену ціль, володіти 

наявною інформацією та спрямовувати всі дії на вибір найкращої альтернативи, 

яка сприятиме максимізації результату діяльності. Ця модель охоплює ряд 

теорій, основним припущенням яких є те, що економічна людина діє 

раціонально, а її головною метою є максимізація прибутку. У додатку А 

представлено зміст кожної із класичних теорій, які формують раціональну 

модель прийняття фінансових рішень. 

У процесі розвитку економічних відносин, науковці помітили, що 

класичні фінансові теорії не можуть пояснити усі фінансові рішення, оскільки 

на практиці, нерідко поведінка індивідуумів відрізняється від того, що описує 

теорія. У відповідь на невдачі основних класичних теорій у поясненні аномалій 

на фінансових ринках виникла поведінкова модель прийняття фінансових 

рішень. Поведінкові фінанси стали тим новим трендом фінансової науки, який 

пояснює, чому індивідууми приймають ірраціональні фінансові рішення і як 

їхня психологія, а саме: стереотипність мислення, емоції, когнітивні 

упередження, впливають на особисті фінансові ресурси.  

Французький соціолог Г. Лебон (Gustave Le Bon, 1895) був першим, хто 

помітив риси ірраціональної поведінки й описав у своїй роботі «Психологія 

народів і мас» вплив ринку на процес прийняття рішень індивідуумом. Всі 

рішення він поділив на 2 типи: перший – це випадкові, миттєві рішення, а 

другий – це рішення, які регулюються законом і підтримуються громадською 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
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думкою. Вчений довів, що люди, які знаходяться у натовпі, починають 

поводитися зовсім не так, як вони діяли б наодинці. Тобто, досить часто люди 

піддаються сторонньому впливу навіть, якщо знають, що джерело цього впливу 

є недостовірним [43]. 

 На думку Е. Лангер (Ellen Jane Langer, 1975), професора психології 

Гарвардського університету, ірраціональні рішення є наслідком ілюзії 

контролю, тобто особи переоцінюють свою здатність контролювати події і 

вважають, що контролюють наслідки цієї події, а тому можуть йти на більш 

високий ступінь ризику, хоча насправді такого контролю не мають [42].  

Лауреат Нобелівської премії з економіки М. Алле (Maurice Félix Charles 

Allais, 1953) дійшов висновку, що при оцінці можливих альтернатив індивіди є 

нераціональними, оскільки брак інформації та стереотипи оцінювання 

перешкоджають раціональному вибору. У своїй праці він заперечував основні 

принципи «теорії очікуваної корисності» і довів її відносність та 

неоднозначність [30]. 

Г. Райффа (Howard Raiffa, 1968), засновник теорії аналізу рішень, 

переговорів і теорії ігор, останні сорок років викладав науку прийняття рішень 

у Гарвардському університеті, а також у бізнес-школі Гарварду. У свої праці 

«Вибір в умовах невизначеності» він стверджував, що коли настає час 

прийняття важливого рішення, ми відчуваємо різні почуття, від невпевненості в 

собі до самовпевненості, від прагнення відкласти рішення на потім до бажання 

скоріше пройти цей етап, від сумнівів до відчаю. Через це виникає дискомфорт, 

який часто спонукає нас приймати поспішні рішення або зволікати, хоча іноді 

ми покладаємося на волю випадку: підкидаємо монету або кидаємо жереб, а 

часом дозволяємо зробити вибір за нас комусь ще або часу. Результатом цього 

стає пересічний вибір, успіх якого багато в чому залежить від удачі [38]. 

Поведінкова модель прийняття фінансових рішень базується на двох 

основних поведінкових теоріях: теорії когнітивного упередження та теорії 

перспектив (додаток Б). 
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Дослідження цих теорій, дало змогу визначити перелік поведінкових 

чинників, які впливають на фінансові рішення домогосподарств (рис. 1.1). 

Рис 1.1. Поведінкові чинники, які впливають на фінансові рішення 

домогосподарств* 

*Розроблено авторами на основі [7; 34; 39]. 

Основна ідея теорії когнітивного упередження полягає в тому, що індивід 

створює свою власну «суб'єктивну соціальну реальність» на основі особистого 

сприйняття даних зовнішнього світу. Побудована індивідом така реальність, а 

не зовнішні дані, може диктувати його поведінку. Таким чином, когнітивні 

упередження можуть іноді призводити до спотворення сприйняття, неточного 

судження, нелогічної інтерпретації, або того, що в широкому сенсі називається 

•Евристика репрезентативності 

•Евристика доступності 

•Евристика «якоріння» 

•Ефект приєднання до більшості

Евристики 

•Оптимізм

•Песимізм

•Настрій

•Надмірна самовпевненість

•Ефект жалю

•Ілюзія контролю

Емоції

•Схильність реагувати на певний вибір по різному в

залежності від контексту, формулювання проблеми або

пропозиції, тобто того, як такий вибір подається - як

програш чи виграш

Фреймінг 

(ефект обмеження 

рамками)

•Раціоналізація після придбання

•Підтверджувальне упередження

•Ілюзія частоти

•Фундаментальна помилка атрибуції (ФПА)

Вплив ринку

•Схильність ставитися до грошей по-різному в залежності
від того, звідки вони надійшли, в якій формі зберігаються
і на що витрачаються

Психологічна бухгалтерія 

•Готовність йти на більший ризик, щоб уникнути втрат, 
аніж одержати додатковий дохід

•ефект статусу-кво;

•ефект володіння;

•ефект  капкану;

•ефект страуса

Несприйняття втрат
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«ірраціональність» [32]. Когнітивні упередження містять евристики, ефекти, 

емоції, фреймінг і вплив ринку.  

В сучасних умовах під час прийняття рішень індивід обмежений у часі та 

ресурсах, що ускладнює оптимальний аналіз наявних даних. Для прискорення 

швидкості реакції на зовнішні стимули виробляються певні спрощенні 

алгоритми – евристики. Евристики – це так звані найкоротші шляхи, які 

спрощують складні методи обробки інформації, які необхідні для прийняття 

рішення. Прийняття фінансових рішень на основі евристичних спрощень 

нерідко призводять до виникнення систематичних помилок та упереджень [12].  

Розглянемо основні види евристик, які, на нашу думку, впливають на 

процес прийняття фінансових рішень: 

1) евристика репрезентативності (representativeness heuristic) полягає в 

оцінці ймовірності на основі схожості. Іншими словами, люди піддаються 

стереотипам і мають тенденцію оцінювати ймовірність чи частоту настання 

події на підставі того, наскільки подія нагадує їм типовий випадок [31]; 

2) евристика доступності (availability heuristic) – схильність робити 

висновки, виходячи із доступності відповідних образів та думок. Те, що перше 

приходить в голову індивідууму, часто здається йому найбільш правильним;  

3) евристика «якоріння» (аnchoring) полягає в тому, що людина дає оцінку 

тій чи іншій ситуації, відштовхуючись від інформації, що була представлена 

раніше. Цей ефект використовують часто у продажі товарів чи послуг. 

Наприклад, коли дають на вибір три опції товару: дуже дорогий, середній і 

дуже дешевий. Індивід переважно вибирає середній варіант, який порівняно з 

іншими видається вигіднішим; 

4) ефект приєднання до більшості, так званий «стадний інстинкт» 

(bandwagon effekt) – тенденція робити або вірити у те, що роблять багато 

людей. Рішення пов'язане з груповим мисленням та поведінкою натовпу;  

Емоції також керують процесом прийняття рішення і впливають як на 

вподобання, так і на переконання [7, с. 41], зокрема:  
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1) упередженість оптимізму (прийняття бажаного за дійсне, ефект 

валентності) (optimism) – це схильність очікувати хороший результат навіть за 

відсутності підстав для таких очікувань в реальності;  

2) упередженість песимізму (pessimism) – зворотній ефект прийняття 

бажаного за дійсне, тенденція окремих людей, особливо тих, які страждають на 

депресію, переоцінювати ймовірність того, що з ними стануться негативні речі; 

3) ефект настрою (mood) – полягає в тому, що люди краще пригадують ту  

інформацію, яка відповідає їхньому поточному настрою. Як доводять останні 

дослідження, настрій впливає на вподобання інвесторів при прийнятті ризику, а 

також на впевненість у власних навичках та можливостях [7, с. 41]; 

4) ефект надмірної впевненості (overconfidence effect) у власних 

відповідях на питання. Дослідження показали, що при деяких запитаннях, у 

відповіді на які учасники були на 99% «впевнені», насправді правильними 

виявилися лише 40%; 

5) ілюзія контролю (illusion of control) – це схильність людей вірити, що 

вони можуть контролювати або, принаймні, впливати на результати подій, на 

які вони насправді впливати не можуть;  

6) ефект жалю (regret aversion) характеризується як докори сумління за 

неправильне рішення, що призвело до негативного результату. Одним з виходів 

уникнути ефекту жалю – це перекласти відповідальність на іншого; 

Ще однією психологічною особливістю індивідів, яка вказує на можливі 

причини ірраціональності у прийнятті фінансових рішень, є фреймінг (framing). 

Щодо цього Д. Канеман і А. Тверскі писали таке: «Фрейм, який приймається 

індивідом, частково складається за рахунок формулювання проблеми, а 

частково за рахунок правил, звичок і особистісних характеристик того, хто 

приймає рішення» [41]. Тобто, вподобання людей і прийняття ними рішень 

нерідко залежать від того, яким чином описана ситуація і яким чином 

представлені варіанти вибору.  

Значна кількість фінансових рішень здійснюється під впливом ринку, на 

основі таких факторів як вірність бренду і реклама: 
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1) раціоналізація після придбання (post-purchase rationalization), також 

відома як Стокгольмський синдром покупця, коли людина, яка придбала 

дорогий продукт або послугу, не бачить його недоліки або дефекти для того, 

аби виправдати цю покупку; 

2) підтверджувальне упередження (confirmation bias) або упередження 

моєї сторони («ти на чиїй стороні?») – це пошук або інтерпретація інформації 

таким чином, щоб вона підтверджувала власні переконання або гіпотези. 

Експерименти показали, що внаслідок даного упередження інвестори можуть 

діяти з надмірною впевненістю, ігноруючи свідчення, що їх стратегії 

призведуть до втрати грошей; 

3) ілюзія частоти або нещодавності (frequency illusion) – виникає, коли 

слово, назва, чи щось інше, яке нещодавно спало до уваги, раптом видається 

таким, що дуже часто впадає в око. Цей ефект відомий як Феномен Баадер-

Майнхоф. Фраза: «Так дивно, я зовсім недавно про це чув», часто власне 

визначає наявність цього феномену; 

4) фундаментальна помилка атрибуції (fundamental attribution error) – 

тенденція перебільшувати вплив пояснень, заснованих на особистих 

характеристиках, при поясненні поведінки інших та применшувати роль і силу 

впливу ситуації на ту саму поведінку (упередження актор-спостерігач, помилка 

групової атрибуції, ефект позитивності, ефект негативності). 

Окремо, слід відзначити концепцію психологічної бухгалтерії (mental 

accounting bias), розроблену Р. Талером, яка описує, що в залежності від 

джерела походження грошей та їх зберігання, люди мають різне відношення до 

них. Наприклад, гроші виграні в казино, лотерею, чи знайдені витрачаються 

швидше, ніж зароблені. Кредитні картки також «перетворюють» людей в 

транжир. Тобто у людей існує схильність приписувати одним і тим же грошам 

меншу цінність порівняно з іншими, тоді як раціонально мати однакове 

відношення до всіх грошей [45].  

Несприйняття втрат є однією з найважливіших складових теорії 

перспектив (Kahneman and Tversky, 1979), яка описує, як інвестори сприймають 
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прибуток і збиток. Здійснюючи експерименти та емпіричні дослідження, її 

розробники – Д. Канеман і А. Тверські (1979) стверджували, що люди 

розглядають прибутки та збитки по-різному. Людина важче сприймає втрати, 

ніж радіє від таких же виграшів (неприйняття втрат). Тобто, радість від 

виграшу є значно меншою, ніж відчуття гіркоти програшу. Втрати завжди 

видаються значнішими, ніж дохід. Ґрунтуючись на експериментальних 

дослідженнях, теорія перспектив робить парадоксальний висновок: люди 

швидше готові взяти на себе більший ризик, щоб уникнути втрат, аніж 

одержати додаткову премію за більшого ризику [40].  Відповідно до цієї теорії 

інвестор тримає акції, які знецінюються, але продає ті, які ростуть в ціні. «Я 

знаю, ціни все одно в перспективі підскочать, тоді я і продам свої акції» – 

міркування знайомі багатьом. Звідси і назва теорії. 

Несприйняття втрат є універсальним та важливим аспектом людської 

поведінки, оскільки допомагає пояснити багато поведінкових феноменів – від 

відомого Санкт-Петербурзького парадокса до ефекту статус-кво – схильності не 

вдаватися до дій і продовжувати рухатися заздалегідь обраним шляхом. Це 

також пояснює ефект володіння, схильність надавати високу цінність речам 

лише тому, що людина ними володіє. Несприйняття втрат є фундаментальною 

рисою і може мати еволюційне походження. Наприклад, виявилося, що мавпи 

капуцини також мають схильність до несприйняття втрат [7, с. 42]. Дамо 

характеристику окремих ефектів, які пояснює феномен несприйняття витрат. 

Ефект статусу-кво (status quo bias) – це тенденція радіти тому, що речі 

лишаються приблизно тими самими. До прикладу, поведінка людей щодо 

недержавного пенсійного забезпечення. Більшість людей надають перевагу уже 

відомій солідарній системі пенсійного страхування, ніж новому недержавному 

пенсійному забезпеченні, який використовується у багатьох розвинених 

країнах. 

Ефект володіння (endowment effect) – гіпотеза про те, що люди надають 

більшої цінності речам лише тому, що володіють ними. Вони готові сплатити 

більше за щось, чим володіють, ніж за те, чим володіє хтось інший, навіть якщо 
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в них немає причин для прив'язаності. Цей ефект пояснюється функцією 

цінності при неприйнятті втрат: бажання купити щось чи продати залежить від 

того, чи має людина цінну річ зараз. Тобто якщо людина володіє якоюсь річчю, 

що є цінною для неї, то ціна продажу дорівнює величині жалю людини за цією 

річчю, а якщо людина бажає придбати якусь річ, то її ціна відповідає величині 

задоволення від придбання. Насправді ці величині є різні, бо втрата приносить 

більше жалю, ніж купівля принесе задоволення. 

Ефект капкану («втоплені» витрати) характеризує, наприклад, ситуацію, 

коли економічний суб’єкт вклав кошти, потратив свій час і сили в 

інвестиційний проект, якому не вдається покращити свої позиції чи 

розвиватися, однак, незважаючи на це, інвестор продовжує вкладати в нього 

ресурси заради своїх первинних вкладень, хоча перспективи постійно 

погіршуються. 

Ефект страуса (ostrich effect) – це уникнення ймовірно ризикованих 

фінансових ситуацій, уявляючи, що вони не існують. Дослідження довели, що 

інвестори надають перевагу тим фінансовим інвестиціям, про ризиковість яких 

не повідомляють, у порівнянні з аналогічними за дохідністю і ризиком, але про 

ризик яких звітують регулярно.  

В 2009 р. американські економісти Д. Акерлоф і Р. Шиллер опублікували 

працю «Spiritus Animalis або Як людська психологія управляє економікою і 

чому це важливо для світового капіталізму» [18]. 

 У роботі було проаналізовано як психологічні фактори поведінки людей 

впливають на глобальну економіку, підйоми і падіння фінансових ринків. Вчені 

також показали, що ірраціональна поведінка людей і компаній не є випадковою 

та хаотичною, а має свої закономірності й причини, такі як: довіра, 

справедливість, фінансові зловживання, грошова ілюзія і історія, яка 

формується в процесі розвитку людини і країни (додаток В). 
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1. Аналіз поведінкових фінансових рішень домогосподарств в України 

Домогосподарства приймають конкретні рішення стосовно того, як 

витрачати зароблені кошти, скільки витрачати і на які цілі, чи інвестувати їх та 

у які саме активи, чи здійснювати заощадження, чи брати кредит тощо. Відтак, 

різний ступінь вираження тих чи інших пріоритетів, потреб та інтересів 

домогосподарств формує широкий діапазон конкретних моделей їх фінансової 

поведінки [11], класифікація яких подана в додатку Д. 

Фінансові рішення домогосподарств у сфері споживання товарів і послуг 

значною мірою залежать від їхнього фінансового добробуту. Так, за 

суб’єктивною оцінкою вітчизняних домогосподарств, 48% вважають свій 

фінансовий стан задовільним, їм вистачає коштів на їжу та одяг, але купівля 

побутової техніки викликає труднощі; 34% – поганим, домогосподарства 

можуть забезпечити себе їжею, але купівля одягу викликає труднощі і 7% – 

дуже поганим, не вистачає коштів навіть на їжу. І лише 8% домогосподарств 

можуть дозволити собі придбати дорогі товари, однак не такі дорогі як авто чи 

нерухомість, а 3% - купити техніку, нерухомість та інше [27]. 

Відповідно до статистичних даних, 47,5% коштів домогосподарств 

України витрачається на харчування. Такий показник є найвищим як серед 

країн ЄС, так і країн пострадянського простору, де його значення коливається 

від 8,1% у Великобританії до 22,2% в Литві (рис 1 і рис. 2 додатку Е.). Те, що 

українські домогосподарства витрачають майже половину доходів на купівлю 

продуктів харчування, свідчить про бідність населення країни, оскільки існує 

тісний зв'язок між рівнем доходів домогосподарств та часткою їх витрат на 

продовольство (рис. 3 додатку Е).  

Попри низький рівень купівельної спроможності вітчизняних 

домогосподарств, можна спостерігати певні риси ірраціональності в прийнятті 

фінансових рішень в сфері споживання, зокрема:  

1. Певна частина українців не досліджує і не аналізує отриманої 

інформації, а приймає рішення одразу і миттєво під впливом стимулюючих 

маркетингових технологій (цінових маніпуляцій, натуральних заохочень, інших 
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форм), тобто попадає під ефект «якоріння». Споживачі часто не ставлять собі 

питання «Чи потрібна мені дана річ?», «Чи підходить вона мені?», «Чи якісна 

вона?» тощо, а  купують її лише тому, що «прив’язуються» до знижок, акцій, 

зразків товарів тощо. Зокрема, результати студентського соціологічного 

опитування «Психологія прийняття фінансових рішень», в якому взяло участь 

150 респондентів (83 жінки і 67 чоловіків віком від 18 до 85 років) показали, що 

лише 24% опитаних не звертають увагу на знижки, тобто їх споживча поведінка 

є раціональною і неупередженою (рис. 1 додатку Є). У той же час, інші 

вважають товар зі знижкою вигідною покупкою, а майже 27% респондентів 

обрали ціну товару зі 100% знижкою і одночасною ціною 600 грн., що є 

абсурдом і свідчить про те, що люди не вдаються в деталі. 

2. Ірраціональна поведінка споживачів спостерігається і у випадку 

прийняття рішення стосовно невдалої покупки. Зокрема, лише 33% 

респондентів вказало на те, що обміняють цю річ на іншу або вимагатимуть 

повернення коштів в магазині. В той же час, 20% залишать невдало куплену річ 

або будуть чекати нагоди, щоб її подарувати, втрачаючи кошти. 46% спробують 

її продавати, ускладнюючи собі життя втратою часу і ризиком не продажу або 

продажу за нижчою ціною (рис. 2 додатку Є). Цей факт можна пояснити тим, 

що деякі громадяни можуть навіть не здогадуватись про свої права щодо 

можливого повернення товару впродовж 14 днів. А більшість, не мають 

бажання відстоювати свої права і готові змиритись з невдалою покупкою, бо 

попадають під вплив ефекту «володіння» і несприйняття втрат. 

3. Ефект приєднання до більшості або «стадний інстинкт» також 

характерний для українського споживача, про що свідчить багато фактів. 

Наприклад, за останні 10 років: 2009 р. – ажіотаж щодо купівлі солі, 

спричинений чутками про ймовірне закриття найбільшого в Україні виробника 

солі держпідприємства «Артемсіль» [5]; 2010 р. – бум щодо купівлі гречки 

через заяву Антимонопольного комітету України про неврожай і можливий 

дефіцит гречаної крупи [28]; 2015 р. – масова купівля продуктів через 

нестабільність політичної ситуації (АТО) і ріст курсу долара [19].  
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Тобто населення дуже швидко реагує на будь-яку інформацію, яка 

з’являється в ЗМІ з приводу можливого дефіциту чи підвищення цін на товари і 

панічно витрачає кошти на їх купівлю. Пояснення – негативний досвід 1990-х р. 

Під впливом росту невизначеності зростає і страху втрати вартості грошей, 

інфляції. Усі механізми виникнення фінансових криз єднає поведінка учасників 

грошово-фінансового ринку, оптимістичні очікування, коли настає економічний 

бум, і паніка, коли вони передбачають потрясіння на ринку. 

Понад 75% українців заявляють про те, що роблять заощадження (рис. 1 

додатку Ж). Як засувалось, метою заощаджень для осіб старшого віку є захист 

на «чорний день», для молодшої аудиторії – бажання «бути незалежним та мати 

можливість робити вибір». Лише окремі респонденти накопичують на чітко 

визначену потребу – значні події в житті родини як-то придбання нерухомості, 

авто, весілля, оплату за освіту тощо.  

Однією з найпоширеніших форм заощаджень домогосподарств України є 

неорганізовані заощадження, популярність яких пояснюється невизначеністю 

економічної ситуації, відсутністю дієвих інструментів для залучення коштів і 

трансформації їх в інвестиції, браком знань та досвіду роботи на фінансовому 

ринку [9]. З рис. 2 додатку Ж видно, що в переважній більшості випадків 

(майже 60%) населення віддає перевагу зберіганню готівки вдома, понад 15% 

респондентів вкладають кошти в валюту та коштовності, а активні форми 

заощаджень – депозити чи інвестиції використовує лише 12% населення. 

Відсутність довіри до фінансових інститутів – це основний психологічний 

чинник, який змушує населення втрачати, зберігаючи вільні кошти «на руках». 

І хоча про негативний досвід користування фінансовими послугами заявляє 

лише 13% українців (додаток З) (в 2010 р – 24%), рівень довіри до фінансових 

установ в останні роки суттєво погіршився. Зокрема, якщо у 2015 році кількість 

тих, хто не довіряє фінансовим установам дорівнювала 15%, то вже у 2017 році 

– 53%, тобто рівень недовіри зріс майже втричі. Це спричинено фінансовою 

кризою і масовим банкрутством та закриттям великої кількості банківських  

установ в Україні впродовж 2014–2017 рр. [23].  



17 
 

Сьогодні довіряють фінансовим установам близько 20% українців, а 

таких, що повністю довіряє – лише 3%. Для порівняння: аналогічний показник, 

у Чехії становить 80% [22]. 

Саме через недовіру вітчизняні домогосподарства залишають в себе 

кошти в готівковій формі. І, як було з’ясовано в ході соціологічного 

дослідження, у випадку появи інформації про можливе знецінення гривні щодо 

іноземної валюти, одразу ж більше ніж 15% домашніх господарств прийме 

рішення про негайний обмін своїх заощаджень на валюту. Крім цього, якщо 

заощадження зберігаються в банку, про який з’явилась негативна інформація, 

22% осіб негайно заберуть свої вклади, втрачаючи процентний дохід, а 

поведінка 23% респондентів буде залежати від реакції інших вкладників (рис. 3 

і 4 додатку Є).  

Таким чином, страх виникнення можливих втрат заощаджених коштів і 

стадний інстинкт суттєво впливають майже на четверту частину 

домогосподарств. В Україні відомі приклади панічних настроїв населення в 

банківському секторі. Так, в 2004 році в період «Помаранчевої революції» 

відбулася так звана «депозитна лихоманка», яка носила суто політичний 

характер. Спекуляції на валютному ринку спровокували ажіотаж навколо 

долара і вкладники почали забирати свої банківські депозити достроково. НБУ 

негайно ввів обмеження на видачу депозитів і лише таким чином захистив 

банківську систему від паніки населення. Ця ситуація показала, що панічні 

настрої населення можуть суттєво дисбалансувати фінансову систему країни. 

Аналізуючи інвестиційну поведінку українців, можна зауважити, що вона 

є інертною не лише через низький рівень доходів і довіри до фінансових 

інституцій, а й невпевненість у власних силах і несприйняття витрат та ризику. 

Так, за даними проведеного опитування виявилось, що 16% опитаних не 

ризикуватимуть коштами ні за яких обставин; 12% – ризикнуть, якщо справа на 

їхній погляд прибуткова; для 9% важливо, хто пропонуватиме і чи довіряють 

вони цій людині, 8% погодяться, якщо туди інвестували друзі та знайомі, лише 

5% будуть діяти інтуїтивно, а 50% – можуть вкласти кошти у прибутковий 
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проект лише після детального вивчення питання (рис. 5 додатку Є). Тобто, 

приймаючи рішення, домогосподарства (особливо консервативні особи) 

вибирають, як правило, такі варіанти розвитку подій, щоб шанс уникнути 

ймовірних втрат був найвищим, а питання прибутку є для них другорядним, 

тобто спрацьовує ефект несприйняття витрат. 

Нерідко, однією з причин небажання інвестувати свої кошти є просте 

нерозуміння населенням того, як користуватися фінансовими послугами, а 

також небажання дізнатись і навчитись як їх використовувати. Майже третина 

населення країни не залучена до фінансової системи: ці люди не мають 

депозитних рахунків, не користуються кредитами, а їхнім єдиним зв’язком з 

банківським сектором є лише дебетна картка, отримана з ініціативи 

роботодавця для виплати заробітної плати (додаток К). Попри це, близько 60% 

опитаних ствердно відповідає, що їм подобаються новації і вони їх стараються 

використовувати, лише 9% подобається спосіб оплати до якого вони звикли 

(рис. 8 додатку Є).  

В 2017 р. менше 10% населення України мало банківський депозит і 0,3% 

вкладало в кредитні спілки [27, с. 17]. Як з’ясувалось, 22% домогосподарств 

вибирають банківську установу на основі свого попереднього досвіду, рішень 

своїх родичів, друзів та знайомих. А для майже 40% респондентів є 

привабливим банк, який пропонує найвигідніші умови і необов’язково з 

найвищим відсотком (рис. 6 додатку Є). Раціональним з економічної точки зору 

є вибір установи, яка пропонує найвищі процентні ставки, адже банк – це 

офіційно створена фінансова установа, яка має необхідні ліцензії, забезпечує 

права вкладника згідно договору і гарантує повернення вкладів за рахунок 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [13]. Однак, незважаючи на це, той 

самий поведінковий чинник (недовіра, інтуїція, стадний ефект) впливає на 

вибір, в якому прибутковість і вигода не на першому місці.   

Що ж стосується вкладення коштів в страхування, то 4% респондентів 

користуються медичним страхуванням, а страхуванням життя – 5%. Найменш 

поширеною категорією фінансових послуг в Україні є інвестиції в акції, 
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облігації, інвестиційні фонди чи недержавні пенсійні фонди – менше 0,5% 

голосів респондентів. Українці вкрай скептично ставляться до фондовому 

ринку і 61% поділяють думку, що успішно працювати на ньому можуть лише 

ті, хто вже має великі гроші [27].  

При здійсненні інвестицій вітчизняні домогосподарства підпадають під 

вплив своєрідного і властивого всім ефекту ворожості до втрат, який 

називається «ефектом капкану» (помилка необоротних витрат чи так звані 

втоплені витрати). Затративши певні зусилля, кошти і час в інвестиційний 

проект, люди часто приймають рішення продовжувати робити це заради своїх 

первинних вкладень, хоча його перспективи суттєво погіршилися. Яскравим 

підтвердженням цього є відповідь майже 70% опитаних осіб, які не покинуть 

здобуття небажаної професії, а будуть вчитися заради диплому (рис. 7 додатку 

Є). Тобто населення готове марно витрачати кошти і час через власний 

консерватизм і небажання виходити з зони комфорту. Причиною такої 

поведінки може слугувати надмірний оптимізм щодо майбутнього з частими 

проявами жалю за потраченими силами, часом та грошима. Додаткову 

значимість набуває той факт, що вони вже вклали у справу, незалежно від 

можливості повернути гроші. Проте, раціонально забути про вже витрачені 

гроші і зіставляти тільки майбутні витрати і вигоди. 

Слід сказати, що вплив такого явища як психологічна бухгалтерія, тобто 

тенденція класифікувати і поводитися з грошима по-різному в залежності від 

джерела їх надходження, способу зберігання або призначення в рішеннях 

вітчизняних домогосподарств є мінімальним. Зокрема, 40% опитаних вказали, 

що інвестують несподівано одержані кошти в нерухомість чи бізнес, 16% – 

додадуть до сімейного бюджету та потратять їх на щоденні потреби, 17% – 

поставлять на банківський депозит і лише 9% цими коштами покриють свої 

борги. Таким чином, можна стверджувати, що домогосподарства відносяться 

відповідально до прийняття фінансових рішень навіть у випадку отримання 

«легких» грошей (рис. 9 додатку Є). Логіка підказує, що якщо ми хочемо 
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приймати максимально ефективні фінансові рішення, то повинні до всіх 

отриманих грошей ставитись однаково, звідки б вони не надійшли. 

Щодо прийняття рішень у сфері кредитування, то для пересічного 

українця ідея жити в борг є непопулярною, причому люди похилого віку мають 

різко негативне ставлення до отримання кредиту, а молоде покоління більш 

толерантно відносяться до запозичень. Так, за даними USAID 85% українців 

схильні покладатися на власні сили і не мають боргів і лише 15% відзначили, 

що заборгували, однак, не обслуговують їх, або не можуть сказати, яка частина 

сімейного бюджету на це витрачається (додаток Л). 

На світовому рівні життя в борг викликає контроверсійне ставлення.  

ОЕСD вважає, що брати в борг у разі наявності проблем фінансового характеру 

(втрата джерела доходу, наявність проблем із вже існуючим боргом, відсутність 

чітких фінансових цілей тощо) є безвідповідальною фінансовою 

поведінкою [37]. Разом з тим, фінансові системи країн ОЕСD пропонують 

позики та інші форми запозичень в якості ефективного інструменту управління  

персональним добробутом, вважаючи борг цілком прийнятним джерелом 

коштів для людей, які не мають фінансових труднощів.  

Емоції також мають вагомий вплив на прийняття фінансових рішень 

домогосподарствами, адже дуже часто люди керуються такими чинниками як 

настрій, інтуїція, гордість, самовпевненість, скупість, жадібність, страх тощо. 

При хорошому настрої люди можуть витрачати більше, а через гординю не 

визнавати свої фінансові помилки, через самовпевненість вкладати гроші у 

ризикові проекти, а через скупість не можуть вчасно зупинитися.  

Такий чинник як настрій має вагомий вплив на людей і вони можуть 

витрачати більше як при хорошому, так і при поганому настрої. Як виявилось в 

ході соціологічного опитування, 48% опитаних респондентів піддається під 

вплив настрою, тобто тратить більше, а 51% – контролюють свої емоції (рис. 10 

додатку Є).  

Надмірна самовпевненість заважає приймати об’єктивні фінансові 

рішення. Про це свідчать дані, що 66% українців, обираючи фінансові послуги, 
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впевнені, що володіють базовими фінансовими знаннями і навичками на 

задовільному (46%), гарному (16%) і відмінному (4%) рівнях (рис. 2.1).  

Рис. 2.1. Самооцінка фінансової грамотності та результати реальних 

тестів [27] 

Однак, як показали результати тестів, значний відсоток опитаних нічого 

не знають або мають незадовільний рівень знань з математики (51%) і з 

фінансової термінології (67%). Найбільш проблемними є питання 

кредитування: обчислення реальної ставки відсотка, поняття плаваючої ставки і 

відповідальність поручителя за споживчим кредитом [27]. 

Нерідко безпідставна самовпевненість громадян, штовхає їх на 

невиправданий ризик при здійсненні фінансових операцій, які потребують 

уваги і відповідальності. Особливо небезпечною є ситуація, коли до 

самовпевненості додається така емоція як жадібність. Людина, яка не має 

адекватних фінансових знань і прагне легкого збагачення, стає жертвою обману 

і шахрайства. Парадоксальним є факт, що попри високий рівень недовіри 

українців до фінансових інституцій, вони все ж стають жертвами фінансових 

пірамід. Наприклад, спокушаючись на високі відсотки і нереальні обіцянки, 250 

тис. українців постраждали від фінансової піраміди «Helix» [17]. Однак, 

зважаючи на те, що 66% анкетованих заявило, що зізнається у своїх фінансових 

невдачах лише своїм рідним, то цифра жертв фінансового шахрайства в Україні 

може бути значно більшою (рис. 11 додатку Є). Лише 14% опитаних готові 
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звертатися у відповідні органи, суди, на гарячу лінію у випадку фінансових 

негараздів. Невміння населенням відстоювати свої права та недовіра до усіх 

публічних інститутів створює сприятливі умови для фінансових шахраїв 

(додаток М).  

Крім цього, Україна займає 2 місце у рейтингу найбільш песимістичних 

країн, в якому випереджає лише Північна Корея [16]. Українці мають недовіру 

до влади, державних та фінансових інституцій, песимістичні очікування щодо 

розвитку економіки, низьку трудову мобільність. Україна за рівнем «щастя» у 

2016 році опинилася на 123-му місці, Польща – на 57, Росія – на 56. Перші 

місця в Швейцарі, Ісландії, Данії, Норвегії і Канади [8]. Українцям варто 

передбачити умови «щастя» у власних стратегіях розвитку і запустити 

мультиплікатор щастя, адже упередження песимізму, депресія і очікування 

негативного не дають можливості для їхнього розвитку і добробуту. 

 

3. Стратегії зменшення негативного впливу поведінкових чинників  

на фінансові рішення домогосподарств 

Раціональна парадигма фінансів поєднує в собі ряд фінансових теорій, що 

ілюструють послідовність фінансових рішень, припускаючи, що економічна 

людина є раціональним і мотивованим учасником максимізації прибутку. Теорії 

раціональних фінансів визначають, що фінансове рішення є теоретично 

оптимальним, але вони не відображають реальний вибір учасника ринку і не 

враховують психологічні мотиви, очікування або вибіркове отримання 

інформації. У той же час, поведінкові теорії доводять, що людина використовує 

дві паралельні системи прийняття рішень: перша – це швидка, автоматична, 

інтуїтивна, вимушена, яка зазнає впливу різних евристик та генерує враження, 

здогадки, попередні судження і друга – повільна, рефлективна, контрольована, 

свідома, логічна, яка потребує зусиль і фільтрує рішення першої системи. 

Перша система має переважаючий вплив на те як люди приймають рішення, а її 

залежність від евристик може призводити до системних помилок.  

http://worldhappiness.report/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/HR-V1_web.pdf
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Змінити більшість поведінкових факторів, досліджених в науковій роботі, 

неможливо, проте, можна зменшити їхній вплив на процес прийняття 

фінансових рішень. Говорячи про стратегії зменшення впливу поведінкових 

помилок (debiasing strategies), Larrick (2004) припустив, що поведінкові 

помилки мають кілька детермінант, і малоймовірно, що можна знайти прості 

причини і встановити чітку відповідність кожної конкретної такої помилки та 

стратегії зменшення її впливу [7]. 

Надзвичайно важливим є уміння і здатність домашніх господарств 

обирати найдоцільнішу та найоптимальнішу стратегію прийняття фінансових 

рішень, позбавлену поведінкового впливу. Однак, для того, щоб населення 

мало змогу робити ефективні фінансові рішення, воно має володіти знаннями 

не лише у сфері фінансів, а й знати про схильність людини до певних 

системних помилок і вміти коригувати свою ірраціональну поведінку.  

На думку науковців існує кілька факторів, які заважають людям вчитися 

на своїх помилках і коригувати поведінку, якщо неоптимальність прийнятого 

рішення є очевидною.  

- люди мало знають про те, яку роль відіграє інтуїтивна (нелогічна) 

система в прийнятті рішень і недооцінюють масштаб вад та глибину схильності 

їхньої поведінки до помилок. Як правило, рішення оцінюється за результатом, а 

не за якістю процесу його прийняття. Наприклад, якщо погане інвестиційне 

рішення призвело до позитивного результату через щасливий випадок, то 

швидше всього в майбутньому інвестор повторить його знову; 

-  почуття жалю (regret), когнітивний дисонанс, омана неповоротних 

витрат (sunk cost fallacy), ефект статусу-кво й інерція зменшують ймовірність 

визнання власних помилок і, відповідно, зменшують мотивацію до зміни 

поведінки [7, с. 43].  

Було б непогано, якби домогосподарства самостійно взяли на озброєння і 

навчились уникати всіх негативних наслідків поведінкових чинників, однак без 

серйозних зусиль і самоосвіти це зробити надзвичайно складно [1]. І, зважаючи 

на це, державна політика країн, які дбають про добробут свого населення, має 
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базуватися на таких стратегіях, які можуть зменшити вплив поведінкових 

чинників і допомогти населенню уникнути багатьох помилок.  

Пропонуємо розглянути дві стратегії, які, на нашу думку, є 

найефективнішими. 

Перша – це стратегія, яка базується на принципах лібертаріанського 

патерналізму. Відомі американські вчені Лауреат Нобелівської премії з 

економіки – Р. Талер і його співавтор К. Санстейн, у своїй книзі «Поштовх» 

вперше запропонували ідею лібертаріанського патерналізму. Лібертаранський – 

означає свобода вибору, патерналізм – це вплив на людей з метою 

оздоровлення, покращення, та продовження життя [25].  

Лібертаріанський патерналізм – це стратегія, яка спонукає людей робити 

оптимальний вибір, продиктований розумом, а не почуттями або миттєвими 

бажаннями [15]. За умов такого патерналістського керування з 

лібертаріанськими засобами індивіди будуть схильні робити правильні, а не 

хибні рішення. Особливо це важливо робити під час укладання угод щодо 

медичного чи пенсійного страхування, здійснення заощаджень, споживання чи  

вибору кредитів тощо. 

 «Архітекторами» вибору можуть як держава так і приватний сектор. 

Відомі десять найбільш поширених підштовхувань за К. Санстейном: правила 

за замовчуванням; спрощення; використання соціальних норм; полегшення; 

зручність; розкриття інформації; заздалегідь погоджена стратегія; нагадування; 

заздалегідь висловлений намір; інформування людей про наслідки їхніх 

попередніх виборів. 

Метод «підштовхування» оцінили лідери світових держав (США, 

Великобританія, Франція), створивши «Nudge-Units» – інституції, які 

практично впроваджують в державне управління новітні висновки поведінкової 

економіки. Заходи, реалізовані таким агентством впродовж 2009-2012 рр., 

дозволили заощадити уряду США близько 90 млрд. дол. [24]. 

Друга стратегія, яка допомагає громадянам зменшити вплив поведінкових 

чинників, це – заходи з підвищення фінансової грамотності населення в країні. 
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Освіта є важливим фактором, котрий впливає на фінансові рішення. 

К. Христиансен (С. Christiansen) та його колеги прийшли до висновку, що 

особи, які мають вищу економічну освіту, з більшою ймовірністтю інвестують 

на фондовому ринку, а інша група вчених довела, що вища освіта (економіка, 

управління бізнесом або інформаційні технології) асоціюється з більш високою 

дохідністю (зважену на ризик). Також, встановлено, що освіта зменшує вплив 

деяких поведінкових помилок, від самоатрибуції до ефекту диспозиції, а також 

впливає на торговельну активність інвесторів [7, с. 45]. 

Тому щороку зростає кількість країн, які приймають і реалізують 

програми підвищення фінансової грамотності населення. Зокрема, у Європі діє 

більше 180 програм підвищення фінансової грамотності населення [33]. 

Успішні національні програми були розроблені та реалізуються в США, 

Великобританії, Німеччині й Австрії, а серед країн, де формування ринкових 

відносин відбулося не так давно, – у Болгарії, Словенії та Польщі. Більшість 

країн здійснюють добровільні програми, що пропонують фінансову освіту в 

рамках різних формальних і неформальних освітніх програм. Найбільш 

фінансово грамотними країнами є Данія, Норвегія, Швеція, де 71% населення є 

фінансово грамотним, в України цей показник - 40% (рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Показник рівня фінансової грамотності у світі, %* 

* Розроблено авторами на основі [26] 
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В останні роки Україна співпрацює з різними міжнародними експертами 

та програмами, які допомагають підвищувати рівень фінансової грамотності. 

Це співпраця зі Світовим банком, Агентством США з міжнародного розвитку, з 

проектом USAID, в межах якого було проведено дослідження у сфері 

фінансової грамотності українців, а також розроблено стратегію підвищення 

фінансової грамотності та спеціальні курси для школярів.   

У вітчизняній науковій і начальній літератури з'явилося чимало 

українських авторів, які досліджують основи управління особистими 

фінансами, а в школах з 2010 року запроваджено факультативний курс 

«Фінансова грамотність». Також, Національний банк України, університети, 

школи, громадські організації допомагають підвищувати фінансову грамотність 

населення шляхом проведення семінарів, лекцій, тренінгів, тощо. Щорічно 

проводяться такі просвітницькі кампанії: День заощаджень, Всеукраїнський 

тиждень фінансової грамотності, Всесвітній тиждень грошей «Global Money 

Week». У 2018 році заходами «Global Money Week» було охоплено понад 150 

тисяч українських учнів та студентів [14]. 

Великий досвід розвитку фінансової грамотності у усьому світі у компанії 

Visa Inc, яка поставила метою сприяти набуттю навичок фінансової грамотності 

25-ти мільйонів людей до 2015 р. Для цього Visa створила спеціальний сайт з 

фінансової грамотності, включаючи матеріали про бюджетування, 

заощадження, банківські послуги, використання банківських карт, управління 

боргом, безпеку у використанні карт і т. д. Крім цього, на сайті представлені 

різноманітні фінансові ігри. Дослідження заходів, передбачених програмами 

фінансової грамотності Visa в окремих країнах, дозволило узагальнити основні 

аспекти реалізації цих програм (додаток Н). 

Результати проведеного ОЕСР дослідження ефективності фінансової 

освіти в США показали, що серед працівників, які пройшли ці програми, 

спостерігається підвищення норми заощаджень і зниження рівня прострочених 

кредитів [44]. У Нідерландах, крім основних цільових груп, таких як діти та  

молодь, роблять акцент на громадянах з низьким доходом чи без вищої освіти. 
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Їх вчать щоденному управлінню особистого бюджету за програмою «Stay 

positive» та «Money Help» відповідно. У Великобританії національна програма з 

фінансової грамотності реалізується за такими пріоритетними напрямами: 

молоді батьки (New parents: Money Box); школи (Schools: Learning Money 

Matters); молодь (Young Adults: Helping Young Adults Make Sense of Money); 

програма на робочому місці (Workplace: Make the Most of Your Money); 

інформування споживачів (Consumer communications); Інтернет-інструменти 

(Online tools); фінансові поради (Money advice) [35]. 

Досвід Польщі показує, що наймасштабнішою організацією, яка більше 

20 років розробляє та втілює програми з фінансової грамотності є «Фундація 

Кроненберг» у кооперації із Citi Bank. Їхні проекти: покращення фінансової 

грамотності дітей, студентів, молодих підприємців, жінок-підприємців. З 

2005 р. запроваджено найбільшу молодіжну програму «Мої фінанси» («Moje 

finanse»), основним завданням якої є навчити людей приймати правильні 

фінансові рішення і весь час покращувати свої знання у фінансовій сфері. Ще 

однією національною програмою, яка розроблена у співпраці з Academic 

Business Incubators є проект «Бізнес стартап». Цей проект навчає студентів та 

випускників ВНЗ перетворювати бізнес-ідеї на реальну справу, тим самим 

стимулює підприємницьку діяльність країни. 

В таких державах як Тайвань, Сінгапур, Малазія дітей заохочують бути 

фінансово грамотними, випускаючи для них книжки і комікси, де головні герої, 

потрапляючи у різні ситуації, показують на власному прикладі як потрібно 

вчиняти і як не потрібно діяти в тій чи іншій ситуації. 

Визначення пріоритетних напрямів, інструментарію та відповідне 

інформаційне забезпечення практичної реалізації заходів щодо підвищення 

фінансової грамотності на основі позитивного зарубіжного досвіду дасть 

можливість державі, закладам вищої освіти і науковим установам якнайшвидше 

приступити до розв’язання проблеми низької фінансової грамотності 

пересічних українців. 
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ВИСНОВКИ  

Фінансові рішення домогосподарств передбачають вибір дій одного або 

декількох членів домашнього господарства з приводу формування та 

використання особистих коштів для досягнення економічних і соціальних 

цілей. У фінансовій науці сформувались дві моделі, які характеризують процес 

прийняття фінансових рішень домогосподарствами: класична («раціональна») і  

поведінкова («ірраціональна»).  

Класична модель охоплює теорії, основним припущенням яких є те, що 

людина – це економічний агент, який має діяти раціонально, ефективно 

обробляти інформацію і робити правильні висновки, мати заздалегідь відомі 

уподобання, незмінні у часі і обирати найкращу альтернативу з можливих 

варіантів задля максимізації свого прибутку.  

Поведінкова модель прийняття фінансових рішень базується на теоріях, 

які досліджують у який спосіб люди приймають фінансові рішення в реальному 

житті і які їм властиві передбачувані та системні помилки. Зокрема, теорія 

когнітивного упередження пояснює, що люди схильні приймати рішення під 

впливом когнітивних упереджень (евристик), що нерідко призводить до 

спотворення сприйняття, неточного судження, нелогічної інтерпретації явищ. 

Теорія перспектив досліджує справжні вподобання людини і те як вона 

сприймає прибуток і збиток. Вподобання можуть бути нестійкими у часі та 

залежати від контексту вибору – фреймінгу. Крім цього, люди схильні 

ставитися до грошей по-різному залежно від того, звідки вони надійшли, в якій 

формі зберігаються і на що витрачаються, тобто ведуть, так звану, 

«психологічну» бухгалтерію. Емоції, які переживають особи, також можуть 

впливати на процес обробки інформації, на їхні вподобання та переконання. Усі 

ці поведінкові чинники, як правило, негативно впливають на процес прийняття 

фінансових рішень індивідуумами, внаслідок чого, вони починають діяти 

ірраціонально і понадміру втрачати власні кошти.  

На основі проведеного дослідження впливу поведінкових чинників на 

фінансові рішення вітчизняних домогосподарств у сфері споживання, 
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формування заощаджень, інвестування і отримання кредитів, зроблено наступні 

висновки:  

1) значна частина домогосподарств-споживачів попадає під вплив 

евристик «якоріння» і «володіння». Нерідко, фінансові рішення щодо покупки 

приймаються миттєво, без глибокого аналізу і під дією стимулюючих 

маркетингових технологій (цінових маніпуляцій, натуральних заохочень, інших 

форм), тощо. Крім цього, домогосподарства згідні залишити непотрібну річ 

через небажання відстоювати свої права споживача або через вплив ефекту 

володіння; 

2) ефект приєднання до більшості або «стадний інстинкт» також 

характерний для українських домогосподарств, про що свідчить багато фактів. 

Населення дуже гостро реагує на будь-яку негативну інформацію, яку отримує 

зі ЗМІ, чуток, інших джерел (з приводу дефіциту, підвищення цін на товари, 

банкрутства банку). Тому швидко піддається паніці через страх втратити гроші. 

Цей же ефект спрацьовує при виборі банку чи необхідності обміну валюти, 

коли особисті рішення залежать від рішень родичів, друзів та знайомих. 

3) 60% українців заощаджують готівку вдома. Відсутність довіри до 

фінансових інститутів – основний чинник, через який населення зберігає вільні 

кошти «на руках». Причому, рівень довіри погіршився втричі через 

банкрутство великої кількості банків у 2014-2017 рр. Однак, парадоксальним є 

факт, що попри таку тотальну недовіру, українці все ж стають жертвами 

фінансових пірамід, тобто емоція жадібності переборює недовіру і страх втрат; 

3) вітчизняні домогосподарства інертні у прийнятті інвестиційних рішень. 

Причинами є не лише низький рівень доходів і недовіра до фінансових 

інституцій, а й невпевненість у власних силах і несприйняття витрат і ризику.  

Приймаючи інвестиційні рішення, в більшості випадків, вони вибирають 

варіант, який принесе найменше втрат, а наявність прибутку – не так важливе;  

4) 85% українців не є прихильниками взяття в борг у кредитних 

установах, причому люди похилого віку мають різко негативне ставлення до 
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отримання кредиту, тоді як молоде покоління більш толерантно відноситься до 

запозичень; 

5) емоції безумовно впливають на фінансові рішення вітчизняних 

домогосподарств. 48% опитаних під впливом настрою (хорошого чи поганого) 

можуть витрачати більше, не беручи до уваги реальну потребу у речах чи 

послугах, які вони купують. Крім цього, українські домогосподарства  

переконані, що володіють фінансовими знаннями і навичками. Однак, як 

показали результати досліджень, ця самовпевненість безпідставна, адже 67% не 

знають базових фінансових термінів. А така негативна емоція як песимізм, 

депресія і очікування негативного не дають можливості для розвитку і 

добробуту домогосподарств (Україна займає 2 місце у рейтингу найбільш 

песимістичних країн). 

Реалізація стратегій, які допомагають уникнути негативного впливу 

поведінкових чинників, є важливим кроком на шляху до забезпечення 

спроможності домогосподарств здійснювати обдумані рішення і грамотно 

управляти фінансовими ресурсами. Стратегія, яка базується на ідеї 

лібертаріанського патерналізму, передбачає, що свідома держава чи/і приватні 

інституції мають ненав’язливо впливати (підштовхувати) на людей для того, 

щоб вони дбали про власне здоров’я, покращення та продовження життя.  

Стратегія підвищення рівня фінансової грамотності населення передбачає 

впровадження просвітницьких заходів, які допомагають підвищити рівень 

фінансової грамотності домогосподарств, краще розуміти фінансові ризики, 

удосконалювати управління ними, а, згодом, приймати якісні фінансові 

рішення. Корисним є позитивний зарубіжний досвід реалізації програм 

фінансової грамотності населення, який підтверджує той факт, що належний 

рівень фінансової грамотності населення сприяє не лише підвищенню рівня 

життя громадян, а й позитивно впливає на стан ринку фінансових послуг і 

активізацію інвестиційних процесів у національній економіці. 
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Додаток А 

Теорії класичної «раціональної» моделі прийняття рішень*  

 

*складено авторами на основі [39]     

 

 

 

 

 

• раціональний учасник ринку обирає 
одну альтернативу з ряду ризикованих, 
намагаючись максимально збільшити 
очікувану користь

Теорія очікуваної 
корисності Неймана та 
Моргенштерна (1944)

• інвестори прагнуть побудувати
оптимальний портфель з урахуванням
власних уподобань щодо
співвідношення «ризик -
прибутковість»

Портфельна теорія 
Mарковіца (1952)

• споживачі намагаються розподілити 
споживання упродовж свого життя так, 
аби потоки споживчих видатків були 
рівномірними.

Теорія життєвого циклу 
Модільяні та Брумберга 

(1954)

• ринок є ефективним, а учасники ринку 
мають всю необхідну інформацію, 
необхідну для прийняття рішень

Гіпотеза ефективного 
ринку Фама (1991)
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Додаток Б 

Теорії поведінкових фінансів та їх коротка характеристика [2] 

Теорії 

поведінкових 

фінансів 

Коротка характеристика 

Теорія 

перспектив 

Формулювалась багатьма дослідниками в рамках критики теорії очікуваної корисності та 

теорії раціональних очікувань. Теорія має описовий характер, проте вона заснована на 

результатах сотень експериментів, в яких учасникам пропонували вибрати альтернативу в 

умовах невизначеності та ризику. Значна кількість яскравих експериментів Д. Канемана та 

А. Тверські продемонстрували, що індивіди є досить неефективними переробниками 

інформаційних потоків, оскільки приймають швидкі та недоладні рішення скоріше за ті, які 

засновані на обережній логіці. 

Теорія 

поведінки 

інвесторів 

Суть теорії полягає в недостатньо швидкій реакції інвесторів на нову інформацію, яка 

надається ринком щодо компаній-емітентів. Американський економіст А. Шлейфер пояснив 

цю закономірність консерватизмом мислення й неправильним використанням на практиці 

моделей теорії вірогідності. Ефект консерватизму проявляється у недостатній реакції на 

негативну інформацію, що часто спостерігається в ситуаціях, коли інформація не відповідає 

власним уявленням про компанію-емітента. Запізніла або обмежена реакція призводить до 

втрат. Некоректна робота з моделями теорії вірогідності також є наслідком неадекватного 

сприйняття інформації.  

Теорія 

шумової 

торгівлі 

Є наслідком постійної присутності на ринку неперевірених даних, чуток, порад «експертів», 

які насправді такими не є і називаються «шумовими трейдерами». У цих умовах операції 

часто здійснюються не на основі своєчасної та достовірної інформації, а на основі «шуму». 

У результаті раціональні учасники ринку («інформаційні трейдери») конкурують на ринку з 

ірраціональними учасниками («шумовими трейдерами») і заробляють на них додатковий 

дохід. Однак цих доходів не було б, якби операції здійснювались виключно на основі 

достовірної інформації. 

Теорія 

ефективності 

операцій 

трейдера 

Дослідження, проведені на ринках США і Канади, встановили кореляційний зв’язок між 

психологічними якостями трейдера та успішністю його професійної діяльності. На основі 

цього були зроблені висновки про необхідність у потенційного учасника ринку наявності 

таких рис характеру:  

– відсутність бажання підкорити собі ринок і почати його контролювати;  

– здатність відчувати індивідуальний бар’єр допустимого ризику та граничне значення 

капіталу, яким можна ризикувати;  

– здатність відчувати селективність сприйняття та пам’яті;  

– здатність розпізнати стан стресу та виробляти захисні механізми проти необдуманих дій;  

– здатність абстрагуватись від власних емоцій і переживань;  

– здатність враховувати вплив негативних установок, уподобань і настроїв;  

– відсутність психологічної залежності від трейдингу.  
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Додаток В 

Закономірності і причини ірраціональної поведінки людей і компаній* 

Причини 

ірраціональної 

поведінки 

Характеристика причин 

Довіра 

Відомо, що велика кількість економічних рішень приймається лише 

тому, що вони видаються суб’єкту правильними, тобто приймаються 

інтуїтивно. Тому, приймаючи серйозні фінансово-інвестиційні рішення, 

економічний суб’єкт часто опирається на довіру. 

Справедливість 

Економісти часто нехтують цим поняттям, відсуваючи його на задній 

план, однак, роль справедливості при прийнятті фінансових рішень 

підтверджується десятками соціологічних експериментів.  

Зловживання і 

недобросовісність 

На їх поширення впливає поява інновацій у фінансовій сфері та закони, 

що дозволяють їх застосовувати, хоча суспільство може не відразу 

зрозуміти, в чому їх суть. На сучасних фінансових ринках успішно 

працює стратегія підтасовки бухгалтерії, «роздування» вартості акцій, 

корупційні схеми. Скандали, пов’язані з фінансовими махінаціями 

надзвичайно заплутані і одночасно прості, оскільки пов’язані з 

порушенням бухгалтерських принципів. 

Грошова ілюзія 

Виникає тоді, коли люди приймають фінансові рішення під впливом 

номінальної суми, а не реальної купівельної властивості грошей. 

І. Фішер писав, що люди часто приймають неправильні економічні 

рішення, оскільки не мають уяви про інфляцію. Наприклад, в 

раціональній економіці О. Філіпс показав взаємозв’язок між швидкістю 

росту заробітних плат і інфляцією, коли підвищувалося безробіття, 

інфляція падала. Однак, люди, не усвідомлюючи це, нерідко чинять опір 

скороченню заробітних плат, тобто мають грошову ілюзію. 

Мислення 

подіями, історією 

свого життя 

Нерідко для фінансової впевненості, людям, організаціям та країнами 

потрібні свої історії, що теж можна назвати ірраціональною поведінкою. 

Доведено, що у вдалих шлюбах придумуються історії кохання і їхня 

міцність залежить від того, які часто вони вертаються до своїх історій  

* складено авторами на основі [18] 
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Додаток Д 

Класифікація моделей фінансової поведінки домогосподарств* 

Класифікаційна 

ознака 

Модель 

фінансової 

поведінки 

Характеристика моделі 

Активність на 

ринку фінансових 

послуг 

Активна 

Домогосподарства мають грошові кошти, депозити та 

володіють багатьма фінансовими активами, здійснюють 

операції на ринку фінансових послуг 

Пасивна 
Відсутні будь-які ознаки активності, не володіють 

фінансовими активами і не цікавляться інформацією  

За типом 

результату 

Вимушена 
Практично не користуються фінансовими продуктами, тільки 

тими, які вимушені придбати (депозити, страховки, кредити) 

 

Креативна 

 

Свідоме споживання нових видів фінансових послуг, 

прагнення до споживання індивідуальних, нетрадиційних 

послуг 

Доцільна 

Зважений підхід до вибору стратегій та продуктів, обдуманий 

вибір розподілу власних активів, заснований на чітких 

розрахунках 

Снобістська 
Не підкріплена економічною самостійністю, споживання 

інноваційних послуг є складовою іміджу 

За джерелами 

фінансових 

ресурсів 

Позитивна Джерелами є офіційні доходи від різних видів діяльності 

Тіньова 
Джерелами є офіційно не визнані доходи (ті, що 

приховуються, зарплата «у конвертах» тощо) 

Негативна 
Джерелами доходу є надходження від кримінального бізнесу, 

хабарі 

За формою 

Раціональна 

Логічність поведінки, що заснована на жорсткій калькуляції 

перед прийняттям рішення, повсякденний контроль за 

витратами 

Ірраціональна 

Не враховуються об’єктивні умови функціонування ринку 

фінансових послуг, що може призвести до збитків або 

проявитися у бажанні накопичувати багатство заради 

багатства 

Гуманістична 

(меценатська) 

Безоплатне надання грошових коштів на розвиток суспільних 

інституцій для підтримки свого іміджу, соціального статусу 

або з благодійних намірів 

Емфатична 
Вибір тактики та стратегії в надзвичайній, нестандартній 

ситуації  
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Продовження додатку Д 

За 

інструментами, 

що 

використовують

ся 

на ринках 

фінансових 

послуг 

Споживча 
Основою її є споживання, як поточне, так і довгострокове, 

спрямоване на вирішення поточних проблем 

Заощаджуваль

на 

Основна задача – збереження заощаджень під час інфляції та 

використання помірних стратегій та неризикових фінансових 

інструментів, збереження грошових коштів у ліквідних активах 

Інвестиційна 

Високий ступінь диверсифікації фінансових інструментів з 

метою отримання додаткового доходу, відсутність неліквідних 

активів 

Страхова 

Помірний рівень диверсифікації фінансових інструментів з 

обов’язковим страхуванням і вибір фінансових продуктів із 

«захистом» та середнім рівнем дохідності 

За ступенем 

ризику 

Ризикова 

Застосування високо ризикових стратегій, вміння розраховувати 

час та застосування фінансових інструментів з метою отримання 

максимального прибутку 

З мінімальним 

ступенем 

ризику 

Чіткий розрахунок ризиків, їх хеджування та страхування через 

диверсифікацію інструментів та активів 

За схильністю 

до новацій 

Інноваційна 

Готовність до освоєння інноваційних продуктів і послуг, 

схильність до ризику, високий рівень фінансового потенціалу та 

володіння інформацією 

Консервативна 

Прихильність до існуючих стереотипів, низький рівень 

рефлективності на ринку фінансових послуг, низький рівень 

інформативності, небажання ризикувати 

Помірна 

Готовність споживати нові продукти та послуги, що мають 

середній ступінь ризику, одночасно диверсифікуючи частку 

активів у неризикові інструменти 

За типом 

власності 

фінансових 

ресурсів 

За власні 

кошти 

Здійснення операцій на ринку фінансових послуг тільки за 

власні кошти, що означає високу схильність до ризику їх втрати 

Кредитна 

Здійснення операцій на ринку фінансових послуг тільки за 

кредитні кошти, ризикуючи не повернути вчасно борг і 

відсотки, необхідність чіткого розуміння ринкової ситуації та 

розрахунків 

Змішана 

Залучення у фінансові інструменти як власних, так і кредитних 

засобів, з урахуванням їх ліквідності та співвідношення у 

портфелі, застосування стратегії оптимізації ризиків 

* складено авторами за [4; 10; 11] 

Додаток Е  
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Сукупні споживчі витрати домогосподарств в Україні і зарубіжних країнах  

 

Рис. 1. Структура сукупних витрат домогосподарств в Україні* 

* складено авторами на основі [3] 

 

Рис. 2. Питома вага витрат на харчування у сукупних споживчих витратах 

в Україні та окремих країнах у 2016 році [29] 
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Рис. 3. Взаємозв'язок між рівнем доходів домогосподарств та часткою 

витрат на харчування в окремих країнах світу [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31412

27818

26660

24924

24468

24265

24138

23587

23578

21586

20001

19164

18010

17302

17069

16999

16791

163651552715400
14539

13442

11034

3870
2460

148611459.410.69.7
13.413.412.31211.411.7

14.2

9.1
12.814.3

16.91614.8

22.2

17.8
20.3

17.117.218.219.5

32.3

39

46

53.4

0

10

20

30

40

50

60

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Л
ю

кс
ем

б
ур

г

Н
ім

еч
чи

н
а

А
вс

тр
ал

ія

Ф
р

ан
ц

ія

Б
ел

ьг
ія

Ш
ве

ц
ія

ф
ін

ля
н

д
ія

Д
ан

ія

Н
ід

ер
л

ан
д

и

Іт
ал

ія

Ір
ла

н
д

ія

Іс
п

ан
ія

К
іп

р

П
о

р
ту

га
лі

я

Ч
ех

ія

С
ло

ве
н

ія

Л
и

тв
а

С
ло

ва
чч

и
н

а

Ес
то

н
ія

П
о

л
ьщ

а

Гр
ец

ія

Л
ат

ві
я

Б
о

лг
ар

ія

Р
о

сі
я

Б
іл

о
р

ус
ь

К
аз

ах
ст

ан

У
кр

аї
н

а

Середньорічний рівень доходів у розрахунку на одного члена домогосподарства

Частка витрат на харчування



43 
 

Додаток Є 

Результати соціологічного опитування  

«Психологія прийняття фінансових рішень»1 

 

Рис. 1. Рішення щодо вибору найвигіднішого варіанту ціни покупки 

 

 

Рис. 2. Рішення про повернення товару 

                                                             
1 Соціологічне дослідження, проведене в листопаді 2018 року студентами наукового гуртка кафедри ім. С. І. 

Юрія Тернопільського національного економічного університету «Фінансова просвіта / Financial education» [20] 

 

ціна товару з 
20% знижкою 

600 грн.

13%

ціна товару з 
50% знижкою 

600 грн.

27%

ціна товару без 
знижки 600 грн.

24%

ціна товару 
599,99 грн

9%

ціна товару з 
100% знижкою 

600 грн.

27%

*Питання «Оберіть найвигідніший для Вас варіант ціни покупки»

подарую комусь

21%

залишу

17%

обміняю на іншу 

або вимагатиму 

повернення 

коштів у 

магазині

33%

запропоную 

купити 

знайомим чи 

близьким

25%

куплю нову, а 
цю викину

3%

інше

1%

*Питання «Якщо Ви придбали річ, але вона Вам не підходить чи  

не подобається, що Ви будете робити?»
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Рис. 3. Рішення щодо обміну гривневих заощаджень на валюту 

 

 

Рис. 4. Рішення у випадку негативної інформації про банк в ЗМІ 
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Інтернету і ЗМІ

6%

перевірю 
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якщо вона 

підтверджується, 

куплю за гривні 

валюту

45%

немає 

заощаджень

5%

*Питання «Якщо Ви отримаєте інформацію про можливе 

знецінення гривні відносно валюти (євро, долар…), то що будете 

робити зі своїми домашніми гривневими заощадженнями?»

заберу вклад 

достроково з 

втратою 

процентного 

доходу

22%

не буду нічого 

робити до появи 

нової інформації

47%

якщо інші 

вкладники 

почнуть забирати 

гроші, також 

візьму з них 

приклад

23%

перевірю 

інформацію

5%

інше

3%

*Питання «Якщо про банк, в якому у Вас лежить велика сума, 

з'явилася негативна інформація в ЗМІ, то Ви…»
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Рис. 5. Рішення про вкладення коштів у прибутковий проект 

 

 

Рис. 6. Рішення про вибір банку для відкриття банківського депозиту 

 

ризикну, якщо 

справа, на мій 

погляд, 

прибуткова

12% буді діяти 

інтуїтивно, 

покладаючись на 

удачу

5%

не ризикуватиму 

ні за яких 

обставин

16%

ризикну, лише 

після детального 

вивчення і 

обговорення 

питання

50%

ризикну, якщо 

довіряю людині, 

що пропонує

9%

ризикну, якщо 

туди вже 
інвестували мої 

знайомі, рідні, 

друзі

8%

*Питання «Якщо Вам запропонують терміново вкласти кошти в 

прибутковий проект (банк, акції, бізнес тощо), яким буде Ваше 

рішення?»

який пропонує 

найвищі відсотки 

по депозитам 

4%

який пропонує 
найвигідніші 

умови вкладення, 

і не обов’язково з 

найвищим 

відсотком 

37%

в якому вже 

мав(ла) депозит

13%

в якому 

тримають свої 

збереження 

родичі, друзі, 

знайомі

9%

який входить в 

Топ-10 

рейтингових 

банків
29%

інше

8%

*Питання «Якщо Вам доведеться приймати рішення про відкриття 

банківського депозиту, то який Ви виберете банк?» 
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Рис. 7. Рішення щодо продовження навчання     

 

 

Рис. 8. Рішення щодо використання незвиклої але  

вигідної форми розрахунків 

 

залишу навчання і 

не буду тратити 

марно часу

5%

довчусь, щоб 

отримати диплом

68%

піду навчатись на 

спеціальність, яка 

мені до душі, але 

на платну форму

13%

не буду 

продовжувати 

навчання і піду 

працювати

6%

виїду за кордон

8%

*Питання «Провчившись 3 курси в університеті, Ви зрозуміли, що 

дана професія Вам не до душі. Що ви вирішите?»

ні, бо мені 

подобається 

спосіб оплати, до 

якого я звик(ла)

9%

так, але якщо це 

супер вигідно

12%

так, мені 

подобаються 

новації і я 

стараюсь їх 
використовувати

60%

ні, бо мені 

складно 

привикати до 

нового

3%

можу спробувати, 

якщо це не 

складно

16%

*Питання «Якби Вам запропонували використовувати незвиклу для 

Вас, однак вигіднішу форму розрахунків, наприклад, оплата за 

комунальні послуги через інтернет-банкінг, мобільний додаток, 

термінал тощо), чи погодились би Ви?»
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Рис. 9. Рішення про витрачання несподіваного виграшу 

 

 

Рис. 10. Самооцінка впливу настрою на прийняття фінансових рішень 

поставлю на 

банківський 
депозит

17%

відмічу удачу в 

кругу близьких і 

знайомих 

4%

куплю дорогу 

річ

8%

віддам борги

9%
додам до 

сімейного 
бюджету і 

потрачу на 

щоденні 

потреби

16%

інвестую в 

нерухомість чи 

бізнес

40%

інше
6%

*Питання «Якщо Ви несподівано одержите 100000 грн. 

(подарунок, лотерея …), куди  Ви їх потратите в першу чергу?»

так, в 

хорошому 

настрої я трачу 

більше

48%

ні, я 

контролюю 

свої емоції

51%

інше

1%

*Питання «Як впливає Ваш настрій на 

фінансові рішення?»
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Рис. 11. Самооцінка зізнання у власних фінансових невдачах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ні, якщо це 

можна 

приховати

11%

так, однак лише 

рідним

66%

так, навіть можу 

звертатись у 

відповідні 

органи

14%

ні, мені стидно 

зізнатись 

7%

інше
2%

*Питання «Чи зізнаєтесь Ви у своїх фінансових 

помилках і невдачах?»
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Додаток Ж 

Поведінка домогосподарств України в сфері заощаджень [27] 

 

Рис. 1. Причини ведення/не ведення заощаджень  

 

Рис. 2. Моделі управління профіцитом бюджету домогосподарств 

 

Заощаджую,  76%
Не заощаджую, 

24%

59.0%

32.2%

14.2%

11.0%

5.4%

3.0%

3.0%

1.8%

1.2%

0.5%

0.7%

3.8%

2.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

Залишаємо в себе у готівковій формі

Витрачаємо на споживчі товари

Купуємо валюту

Кладемо на рахунок або не  знімаємо з …

Відкладаємо на депозит

Вкладаємо у власний бізнес

Позичаємо друзям, родичам

Робимо пожертви (благодійність, …

Вкладаємо у золота та ювелірні вироби

Робимо інвестицію на ринку капіталів

Інші варіанти

Важко сказати

Відмова

Низький 

дохід 

20% 

 

 

Не довіряю 

2% 

 
Немає сенсу 

1% 

 

Інше 1% 
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Додаток З 

Негативний досвід користування фінансовими послугами [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негативний досвід 

відсутній, 85%

Інше, 4%

Бнківський 

споживчий 

кредит, 4%

Депозит у Банку, 

3%

Кредитна

картка; 3%

Інша послуга; 

%

Маю негативний 

досвід; 13%
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Додаток К 

 Структура користування фінансовими послугами [27] 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Оплата комунальних платежів

Дебетова картка

Платежі через термінали

Кредитна картка

Мобільний та / або інтернет - банкінг

Грошові перекази по Україні

Поточний рахунок у банку

Купівля-продаж валюти готівкою

Мобільні гроші

Банківський споживчий кредит

Депозит у банку

Страхування ризиків у т.ч. автоцивілка

Страхування життя

Грошові міжнародні перекази

Електронні та мобільні гаманці

Медичне стрхування

Жодна з наведених вище

Планую користування Хочу дізнатись більше Користуюсь зараз
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Додаток Л 

Наявність боргів у домогосподарств та відсоток обслуговування боргу [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ні, не маємо, 85%

Не знаю 

або не плачу; 4%

До 20%, 4%

До 30%, 3%

До 50%, 3%

>50%, 1%

Маємо; 15%
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Додаток М 

Довіра населення до соціальних інститутів [6] 

№  
Зовсім не 
довіряю 

Скоріше 

не 
довіряю 

Скоріше 
довіряю 

Повністю 
довіряю 

Важко 
відповісти 

Баланс 

1.  Президент України 50,8 29,8 11,3 2,5 5,5 -66,8 

2.  Верховна Рада України 54,6 31 9,4 0,9 4,1 -75,3 

3.  Уряд України 50,4 30,3 12,3 1,4 5,6 -67 

4.  
Державний апарат  

(чиновники) 
50,8 34,5 7,4 1,2 6,1 -76,7 

5.  Збройні сили України 16,9 16,9 41,7 15,5 8,9 23,4 

6.  
Державна прикордонна 

служба 
17,5 19 39,4 11,3 12,7 14,2 

7.  Національна гвардія України 18,1 19,7 38,7 9,9 13,6 10,8 

8.  Національна поліція 22,4 33 27,7 5,2 11,7 -22,5 

9.  
Служба безпеки України 

(СБУ) 
24,2 29,1 26,1 6,1 14,6 -21,1 

10.  
Державна служба з 

надзвичайних ситуацій 
17,3 17,2 38,6 12,5 14,4 16,6 

11.  Прокуратура 41 36,3 10 1,6 11 -65,7 

12.  Суди (судова система) 49,6 34,7 6 1,7 8 -76,6 

13.  Місцеві суди 45,9 35,1 7,2 1,6 10,2 -72,2 

14.  Верховний суд України 43,2 32 8,5 2,1 14,3 -64,6 

15.  Конституційний суд 41,5 30,4 10,5 1,8 15,9 -59,6 

16.  
Національне антикорупційне 

бюро України (НАБУ) 
35 28,1 15,7 1,4 19,8 -46 

17.  
Спеціалізована 

антикорупційна прокуратура 
34,8 29,5 12,4 1,1 22,2 -50,8 

18.  

Національне агентство з 

питань запобігання корупції 

(НАЗК) 

36 27,2 11,2 1,3 24,3 -50,7 

19.  Патрульна поліція (нова) 21,9 27,2 30,6 4,6 15,7 -139 

20.  

Уповноважений Верховної 

Ради з прав людини 

(Омбудсмен) 

20,1 22 21,4 3,8 32,8 -16,9 

21.  ЗМІ України 17,4 29,8 38,1 11,9 11,9 -6,2 

22.  ЗМІ Росії 56,6 24,9 4,6 0,6 13,3 -76,3 

23.  Національний банк України 40,5 35,7 12,8 1,3 9,7 -62,1 

24.  Комерційні банки 44,6 35,6 9,3 1,3 9,2 -69,6 

25.  Профспілки 31,2 26,1 17,6 2,3 22,8 -37,4 

26.  Політичні партій 46,6 33,4 9 1,3 9,8 -69,7 

27.  Громадські організації 15,8 21,4 38,2 5,2 19,4 6,2 

28.  Західна ЗМІ 20,4 22,6 26,6 3,1 27,3 -13,3 

29.  Церква 11,3 14,7 42,1 19 12,9 35,1 

30.  Добровольчі батальйони 14,4 17,7 38 12 18 17,9 

31.  Волонтерські організації 7,3 13,9 48,7 16,5 13,6 44 
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Додаток Н 

Програми фінансової грамотності Visa в окремих країнах [21] 

Програма Інструментарій реалізації 
Залучені 

аудиторії 
Мета 

Програма 

підвищення ФГ в 

Африці 

(2005 – 2012 рр.) 

Створення демонстраційних заходів 

(вистав та інтерактивних шоу), де 

аудиторія отримувала основні 

фінансові навички, такі як планування 

бюджету, економії, відкриття 

банківського рахунку, використання 

банкоматів, інформацію з питань 

безпеки платіжних систем. 

Місцеві 

компанії, 

муніципалітети, 

університети, 

коледжі, 

учні середніх 

шкіл 

Зробити зрозумілим 

і доступним 

банківське 

обслуговування для 

жителів 

африканського 

регіону 

Компанія Visa в 

університетах 

Кенії 

Упровадження концепції фінансової 

грамотності шляхом співпраці з 

освітніми установами та включення 

питань ФГ до навчальних планів шкіл 

і коледжів. 

Освітяни та 

студенти 

Навчити розумінню 

різних аспектів 

планування 

бюджету, 

заощаджень та 

управління 

кредитами 

Національний 

ендаумент для 

фінансової освіти 

Створено Незалежний цільовий фонд 

та програми «Твої витрати, твої 

заощадження, твоє майбутнє: 

посібник для початківців»; ресурси 

представляють велику колекцію 

освітніх матеріалів, які спрямовані на 

допомогу в організації та проведенні 

програми ФГ. 

Різні цільові 

групи 

Сприяти 

формуванню 

позитивного 

ставлення і 

відповідальної та 

ефективної 

поведінки по 

відношенню до 

грошей в юному віці 

«Фінансова 

грамотність 

протягом усього 

життя» Асоціації 

австралійських 

банків 

 «Фінансова грамотність протягом 

усього життя»: програма Student 

Banking, для навчання новим 

банківським технологіям літніх 

австралійців. За підтримки бізнес-

структур створено значну кількість 

сайтів і порталів для молоді, які 

містять поради, історії в галузі 

управління особистими фінансами.  

Різні прошарки 

австралійського 

суспільства 

Ліквідація 

фінансової 

безграмотності 

жителів Австралії 
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