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МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ФІНАНСОВОЇ
ПОВЕДІНКИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: 

ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ

Abstract. Starting from the data of several sociological studies performed in 2004+2006,
the author analyzes the motivating factors of the financial activity of Ukraine’s
population. A thorough analysis reveals key financial needs of the Ukrainian
citizens, their value orientations and motives for commercial, saving, and
wealth accumulation, consumption, as well as the insurance, credit, investment,
charitable, and fiscal behaviour.

Cві то ва прак ти ка ус піш но го еко но міч но го й со ці аль но го ре фор му ван ня до во -
дить, що – за всі єї важ ли вос ті зов ніш ніх фі нан со вих ка пі та лов кла день – го лов ну
роль має ві діг ра ва ти внут ріш ня ін вес ти цій на по лі ти ка, ґрун то ва на на влас них 
фі нан со вих дже ре лах. Та ким дже ре лом мо же бу ти на ці о наль на кре дит но+ о щад на
сис те ма, що мог ла б узя ти на се бе знач ну час тку фі нан со во го за без пе чен ня струк тур -
ної пе ре бу до ви й пос ту паль но го зрос тан ня ук ра їн ської еко но мі ки. Для прик ла ду: у
ФРН за о щад жен ня на се лен ня пе ре ви щу ють 60% за галь них ін вес ти цій них ре сур сів,
що за без пе чу ють со ці аль но+ е ко но міч ний роз ви ток ці єї про від ної єв ро пей ської дер -
жа ви [див. 1, с. 10].

На жаль, в Ук ра ї ні вкрай слаб ко за ді я ний ін вес ти цій ний по тен ці ал на се лен ня.
На дум ку екс пер тів [див. 2, с. 17], приб лиз но 10–15 млрд дол., а та кож приб лиз но
30% грив не вої ма си пе ре бу ва ють на ру ках лю дей за ме жа ми кре дит но+ о щад ної сис -
те ми кра ї ни, то ді як, ска жі мо, у США по діб ні кош ти ста но лять ли ше 5% [див. 3].

Щоб зро зу мі ти мо ти ва цію та кої фі нан со вої по ве дін ки ук ра їн сько го на се лен ня, а
від так ство ри ти те о ре тич не під ґрун тя для фор му ван ня по туж но го ін вес ти цій но го
дже ре ла, не об хід но все біч но дос лі ди ти со ці аль но+ пси хо ло гіч ну при ро ду мо не тар ної
ді яль нос ті на се лен ня. То му дос лід жен ня мо ти ва цій них ме ха ніз мів фі нан со вої по ве -
дін ки на се лен ня є вель ми ак ту аль ним для роз вит ку і зміц нен ня не за леж ної ук ра їн -
ської дер жа ви.

У віт чиз ня ній на у ко вій лі те ра ту рі проб ле ми мо ти ва ції фі нан со вої по ве дін ки 
на се лен ня не дос тат ньо вив че ні. У пра цях віт чиз ня них уче них (Є. Су ї мен ко, Т. Єф -
ре мен ко, М. Лу ка ше вич, В. Ільїн, М. Алек се єн ко та ін. [див. 4]) пи тан ня мо ти ва ції
фі нан со вої по ве дін ки роз гля да ли ся по біч но в кон тек сті дос лід жен ня еко но міч ної
по ве дін ки на се лен ня.

Ме та да ної стат ті – вив чен ня про від них спо ну каль них і ре гу ля тив них чин ни ків,
що фор му ють мо ти ва цій ні ме ха ніз ми фі нан со вої по ве дін ки на се лен ня Ук ра ї ни.
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Під час ана лі зу мо ти ва цій них еле мен тів мо не тар ної по ве дін ки на се лен ня Ук ра ї -
ни бу ло ви ко рис та но ре зуль та ти екс пер тно го опи ту ван ня “Еко но міч на куль ту ра 
на се лен ня Ук ра ї ни”1, про ве де но го вліт ку 2005 р. від ді лом еко но міч ної со ці о ло гії 
Інс ти ту ту со ці о ло гії НАН Ук ра ї ни. Але пе ре важ но ви ко рис то ву ва ли ся ма те рі а ли,
от ри ма ні в ре зуль та ті со ці о ло гіч но го дос лід жен ня “Мо ти ва цій ні чин ни ки фі нан со -
вої по ве дін ки на се лен ня Ук ра ї ни”, про ве де но го у сер пні+ ве рес ні 2006 р. ана лі тич ною
гру пою “Центр” за ак тив ної учас ті спів ро біт ни ків від ді лу еко но міч ної со ці о ло гії ІС
НА НУ. Це дос лід жен ня про во ди ло ся в 33 на се ле них пун ктах де ся ти ад мі ніс тра тив -
но+ те ри то рі аль них оди ниць Ук ра ї ни. Бу ло ви ко рис та но ба га то рів не ву, квот ну,
“опук лу” ви бір ку, реп ре зен та тив ну за стат тю, ві ком і ти пом по се лен ня. Ме тод 
опи ту ван ня – ан ке ту ван ня. Усьо го бу ло опи та но 702 рес пон ден ти (608 рес пон ден тів
за галь но ук ра їн ської ви бір ки, а та кож, щоб за без пе чи ти от ри ман ня ста тис тич но 
обґ рун то ва ної ін фор ма ції в Ки є ві та Пів ніч но му ре гі о ні Ук ра ї ни, 94 рес пон ден ти 
бу ли опи та ні до дат ко во). Роз ра ху нок не об хід ної кіль кос ті рес пон ден тів здій сню ва -
ли за ме то ди кою, ре ко мен до ва ною В. Па ні от то [5, с. 81–94; 6, с. 228]. По хиб ка реп -
ре зен та тив нос ті ста но вить ± 4,1%.

Під час вив чен ня мо не тар них пот реб ак цент бу ло зроб ле но на ви яв лен ні їх чин ни -
ків. Та кий під хід умож ли вив виз на чен ня про від них мо не тар них пот реб на се лен ня Ук -
ра ї ни та кла си фі ка цію їх за трьо ма ти па ми мо ти ва ції: а) мо ти ва ції праг ма тич ної ефек -
тив нос ті, б) інс ти ту ці о наль ної мо ти ва ції та в) мо ти ва ції ін тен сив них емо цій [7, с. 136].

Як що мо ти ва цію ін тен сив них емо цій кла си фі ку ва ти за трьо ма гру па ми пот реб:
пот ре би ге до ніс тич но го ха рак те ру, пот ре би в по до лан ні стра ху, пот ре би у са моствер -
джен ні [7, с.145], то пе ре важ на час ти на на се лен ня Ук ра ї ни від чу ває пот ре бу у 
гро шах, щоб заб ло ку ва ти від чут тя стра ху. Ві до мо, що страх як емо ція мо же бу ти
вель ми ва го мою при чи ною ви ник нен ня в лю ди ни ті єї чи ті єї пот ре би за хис но го 
ти пу. При цьо му страх іс нує у виг ля ді емо цій за не по ко єн ня, що яв ля ють со бою дос -
тат ньо три ва лі ста ни, які іно ді ли ше слаб ко про яв ля ють ся в зов ніш ній по ве дін ці. 
Во ни ма ють чіт ко ви ра же ний си ту а цій ний ха рак тер, тоб то ви ра жа ють оцін не осо -
бис тіс не став лен ня до си ту а цій, що скла да ють ся, або до мож ли вих си ту а цій 
[8, с. 179]. Тому монетарні потреби, ґрунтовані на емоціях страху, найчастіше
виявляються у наступному твердженні: “Гроші потрібні для забезпечення себе і
своїх близьких мінімально необхідним харчуванням, одягом і житлом”. 

За результатами загальноукраїнського соціологічного дослідження, проведеного
аналітичною групою “Центр”, кожного третього (32%)2 грошові знаки цікавлять як
засіб забезпечення себе і своїх близьких мінімально необхідним харчуванням,
одягом і житлом. 

1 Ке рів ник дос лід жен ня В. Ле о нов. Опи ту ван ня про во ди ло ся 9.08–5.09.2006 р. у 33 на се ле них пун ктах (2
міс тах – по над 1 000 000 жи те лів (До нецьк, Ки їв); 4 –  від 100 000 до 1 000 000 (Жи то мир, Іва но+ Фран -
ківськ, Пол та ва, Хер сон); 8 – до 100 000 жи те лів (Алуш та, Ра дян ське (АРК), Бро ва ри (Ки їв ська об ласть),
Ва си лів ка (За по різь ка об ласть), До ку ча євськ (До нець ка об ласть), Ка луш, Ко ло мия (Іва но+ Фран ків ська 
об ласть), Сам бір ( Львів ська об ласть); 19 се лах (До нець ка, За по різь ка, Жи то мир ська, Іва но+ Фран ків ська,
Ки їв ська, Львів ська, Пол тав ська, Хер сон ська об лас ті). 
2 Тут і далі за текстом статті сума відповідей у відсотковому співвідношенні може перевищувати 100%, 
оскільки респонденти могли обирати кілька варіантів відповіді на запитання.
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У струк ту рі мо не тар них пот реб ук ра їн сько го на се лен ня та кож на леж не міс це по -
сі да ють ге до ніс тич ні мо ти ви фі нан со вої по ве дін ки, що ви яв ля ють ся у праг нен ні ви -
ко рис то ву ва ти гро ші для от ри ман ня мак си маль но го за до во лен ня від жит тя. Так,
кож но му п’ято му гро ма дя ни но ві (22%) гро ші пот ріб ні, щоб зай ма ти ся улюб ле ною
спра вою. Май же кож но му вось мо му гро ші не об хід ні для по до ро жей і від по чин ку
(13%), а кож но му дев’ято му – для прид бан ня при ваб ли вих ре чей, пред ме тів і пос луг
(12%). Що сто су єть ся пот ре би в са мос твер джен ні, то її від чу ва ють 8% ук ра їн ських
гро ма дян. Са ме стіль ки рес пон ден тів по ві до ми ли, що їм гро ші пот ріб ні для то го, щоб
са мо ут вер ди ти ся як осо бис тість.

Для вив чен ня фі нан со вої пот ре би праг ма тич но го ти пу ви ко рис то ву ва ли ся та кі
ін ди ка то ри+ твер джен ня: “Гро ші пот ріб ні, щоб за ро би ти ще біль ше гро шей”, 
“Гро ші пот ріб ні для до сяг нен ня ви со ко го ста ту су в сус пільс тві”. Ре зуль та ти цьо го
дос ліджен ня по ка за ли, що 13% гро ма дян від чу ва ють мо не тар ні пот ре би в то му, щоб
за ро би ти ще біль ше гро шей, а 7% пот ре бу ють гро шей для до сяг нен ня ви со ко го ста -
ту су в сус пільс тві.

Під інс ти ту ці о наль ним ха рак те ром мо не тар них пот реб слід ро зу мі ти до мі ну ван -
ня в струк ту рі пот реб пев них гру по вих цін нос тей, що не тіль ки ви яв ля ють ся у виз -
на че них пра ви лах, нор мах і тра ди ці ях. Соціальним нормам у нашому дослідженні
відповідали твердження: “Гроші потрібні, щоб гідно утримувати себе і свою сім’ю”,
“Гроші потрібні для забезпечення свого майбутнього і майбутнього своїх
близьких”, “Гроші потрібні, щоб бути такими, як усі”. Понад половини наших
співгромадян (56%)потребують грошей, щоб забезпечити своє майбутнє і майбутнє
своїх близьких. Майже кожен другий з+поміж жителів України (44%) повідомив, що
гроші йому потрібні, щоб гідно утримувати себе і свою родину. А таку фінансову
потребу, як “Гроші потрібні, щоб бути такими, як усі”, вказали 5% респондентів. 

Заз ви чай як од ну із про від них скла до вих мо ти ва цій ної струк ту ри фі нан со вої по -
ве дін ки на рів ні ін ди ві дів і со ці аль них груп роз гля да ють дис по зи цію, що фор мує 
го тов ність ін ди ві да до пев них фі нан со вих дій у кон крет ній си ту а ції. Згід но із дис по зи -
цій ною кон цеп ці єю В. Ядо ва, до мі нан тним еле мен том дис по зи цій ної струк ту ри осо -
бис тос ті є цін ніс ні орі єн та ції, що фор му ють ге не раль ну лі нію со ці аль ної по ве дін ки [9].

Вод но час “цін ніс ни ми орі єн та ці я ми” прий ня то вва жа ти со ці аль ні цін нос ті, які
по ді ляє осо бис тість і які виз на ча ють ме ту жит тя й ос нов ні за со би її до сяг нен ня [10,
с. 443]. Сво єю чер гою, со ці аль ні цін нос ті – по нят тя, зас то со ву ва не у фі ло со фії й со -
ці о ло гії для поз на чен ня об’єк тів, явищ, їх влас ти вос тей, а та кож абс трак тних ідей,
що вті лю ють у со бі сус піль ні іде а ли й вис ту па ють зав дя ки цьо му ета ло ном на леж но -
го [11, с. 442]. Для цін нос тей ха рак тер на ви со ка мі ра ус ві дом ле нос ті, й заз ви чай на
рів ні жит тє вої по зи ції во ни від би ва ють ся у смис лот вір них уяв лен нях осо бис тос ті
про своє жит тя, – яким во но має бу ти, чо го в ньо му тре ба праг ну ти, як, для чо го й 
за ра ди чо го вар то жи ти. Це те, що В. Хмель ко виз на чає як ког ні тив ну під сис те му
цін ніс ної орі єн та ції [12, с. 678]. Та ким чи ном, цін ніс ні орі єн та ції фі нан со вої по ве дін -
ки мож на вив ча ти в со ці о ло гіч но му дос лід жен ні за до по мо гою від по ві дей рес пон -
ден тів на за пи тан ня: “Для чо го або за ра ди чо го вар то ви ко ну ва ти ту чи ту мо не тар -
ну опе ра цію?”.



У ме жах да но го ем пі рич но го дос лід жен ня ана лі зу ва ли ся со ці аль ні нас та но ви,
пов’яза ні з кож ним кон крет ним різ но ви дом фі нан со вої по ве дін ки. Але, ви хо дя чи з
то го, що цін ніс ні орі єн та ції кож но го ви ду фі нан со вої ді яль нос ті ті єю чи ті єю мі рою
впли ва ють на її мо ти ва цію за га лом, бу ло ви рі ше но вив ча ти їх в од но му бло ці. Для
вив чен ня мо ти вів мо не тар ної по ве дін ки спер шу ми виз на ча ли спо сіб до сяг нен ня 
ме ти в кон крет ній ца ри ні фі нан со вої ді яль нос ті, піс ля чо го вив ча ли мо ти ви йо го ви -
бо ру. То му ана ліз цін ніс них орі єн та цій і мо ти вів по бу до ва ний за бло ка ми, з ура ху -
ван ням особ ли вос тей кон крет них різ но ви дів фі нан со вої ді яль нос ті, або фі нан со вої
по ве дін ки: до хід ної; наг ро мад жу валь ної; за о щад жу валь ної; кре дит ної; ін вес ти цій -
ної; спо жив чої; стра хо вої; доб ро дій ної; фіс каль ної [докл. див.: 13].

Цін ніс ні орі єн та ції та мо ти ви фі нан со вої по ве дін ки
До хід на фі нан со ва по ве дін ка. Під до хід ною по ве дін кою тут ро зу мі є мо на сам пе -

ред от ри ман ня гро шей у той чи той спо сіб. Цей вид фі нан со вої ак тив нос ті є пе ре важ -
ним для 34% ук ра їн ських гро ма дян.

Що сто су єть ся дис по зи цій у ца ри ні до хід ної по ве дін ки, то 67% на се лен ня Ук ра -
ї ни вва жає, що слід праг ну ти от ри ман ня гро шо во го до хо ду за ра ди ма те рі аль но го
стат ку сво їх рід них і близь ких. На дум ку 33% ук ра їн ських гро ма дян, гро шо вий 
до хід пот рі бен для не за леж нос ті від сво го ото чен ня, а 23% га да ють, що ре гу ляр ні фі -
нан со ві над ход жен ня ма ють за без пе чу ва ти доб рі сі мей ні сто сун ки. Тро хи мен ше 23%
гро ма дян заз на ча ють, що їм гро шо ві до хо ди не об хід ні, щоб не по мер ти від 
го ло ду й хо ло ду. На дум ку 17%, праг ну ти от ри ман ня гро шей у той чи той спо сіб тре -
ба за ра ди смач ної їжі, гар но го одя гу, доб рот них ре чей і ком фор тно го жит ла, а ко жен
де ся тий вва жає, що гро шо вий до хід не об хід ний, щоб ці ка во про во ди ти час, бу ти
врод ли вим і здо ро вим, а та кож для са мо ут вер джен ня (по 10% за кож ною по зи ці єю).
Для 8% праг нен ня от ри ман ня гро шей зу мов ле не на мі ром до по ма га ти слаб ким і зне -
до ле ним, для 7% – ба жан ням по ка за ти ото чен ню свою зна чи мість, а для 4% при ваб -
ли вим є сам про цес от ри ман ня гро шо во го до хо ду.

Як ба чи мо, для біль шос ті ук ра їн ських гро ма дян гро шо вий до хід є інс тру мен том
для до сяг нен ня ці лей зов сім не мо не тар но го ха рак те ру, тоб то до хід вис ту пає за со -
бом, а не ме тою.

Най ха рак тер ні шим для на се лен ня Ук ра ї ни спо со бом от ри ман ня гро шо во го 
до хо ду є зар пла та за ос нов ним міс цем ро бо ти (34%). При цьо му мо ти ва ція та ко го
спо со бу фі нан со вої по ве дін ки пов’яза на май же рів ною мі рою із від по від ніс тю ро бо -
ти знан ням і вмін ням цих лю дей (25%) і з тим, що в них не має ін шо го спо со бу от ри -
му ва ти не об хід ні їм гро ші (24%).

Ті, хто вва жає, що ліп ше от ри му ва ти до хід від сво го біз не су (21%), най час ті ше
обґ рун то ву ють свій ви бір тим, що цей спо сіб най біль шою мі рою від по ві дає їх нім
знан ням і вмін ням (22%), а та кож за без пе чує їх ню не за леж ність від ін ших лю дей
(18%). І зреш тою, го во ря чи про пен сію як ос нов ний спо сіб от ри ман ня гро шо во го до -
хо ду (21%), лю ди заз ви чай по си ла ють ся на те, що не ма ють ін шо го спо со бу от ри му -
ва ти не об хід ні їм гро ші.
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Наг ро мад жу валь на фі нан со ва по ве дін ка. Заз ви чай під на ко пи чен ням кош тів
ро зу мі ють ре гу ляр не за о щад жен ня пев ної гро шо вої су ми для кон крет ної ме ти. У
спе ці аль ній лі те ра ту рі та кі фі нан со ві дії, як пра ви ло, кла си фі ку ють ся як за о щад жен -
ня. Але, на мій пог ляд, пе ре ду сім слід го во ри ти про наг ро мад жу валь ну по ве дін ку,
ма ю чи на ува зі, що про цес за о щад жен ня пе ред ба чає наг ро мад жен ня.

Ни ні цей різ но вид мо не тар ної по ве дін ки є од ним із най важ ли ві ших для ук ра їн -
сько го на се лен ня. Згід но з да ни ми екс пер тно го опи ту ван ня “Еко но міч на куль ту ра
на се лен ня Ук ра ї ни”3, 45% екс пер тів вва жа ють, що се ред ук ра їн ських гро ма дян пе ре -
ва жає праг нен ня наг ро мад жу ва ти ка пі тал. У ме жах дос лід жен ня ана лі тич ної гру пи
“Центр” бу ло з’ясо ва но, що на ко пи чен ня не об хід ної для пев них ці лей су ми має 
пер шо чер го ве зна чен ня для 36% гро ма дян. Роз гля да ю чи під цим ку том зо ру про цес
наг ро мад жен ня, май же по ло ви на рес пон ден тів (49%) по ві до ми ли, що аку му ля ції фі -
нан со вих за со бів слід праг ну ти за ра ди за без пе чен ня без бід но го іс ну ван ня сво їх 
рід них і близь ких. Май же в тре ти ни (30%) цін ніс на орі єн та ція спря мо ва на на за без -
пе чен ня без бід ної ста рос ті. Май же чверть учас ни ків опи ту ван ння (24%) майть на мір
на ко пи чу ва ти гро ші про всяк ви па док (“на чор ний день”). Приб лиз но ко жен п’ятий
на ма га єть ся на ко пи чу ва ти гро ші для прид бан ня пев них пред ме тів по бу ту (22%),
май же стіль ки ж (20%) – для прид бан ня жит ла (зе мель ної ді лян ки). За ра ди від крит -
тя сво єї спра ви го то ві від кла да ти гро ші 17% на ших спів віт чиз ни ків. За ра ди 
від по чин ку і по до ро жей – близь ко 13%, щоб здо бу ти ос ві ту – 11%, щоб прид ба ти ав -
то мо біль – 9%. Не ба чать не об хід нос ті у на ко пи чен ні гро шей близь ко 5% опи та них.

Най час ті ше ук ра їн ські гро ма дя ни (36%) вва жа ють, що кра ще на ко пи чу ва ти го -
тів ку, і мо ти ву ють це зруч ніс тю (27% ці єї ка те го рії гро ма дян), а та кож за хи ще ніс тю
гро шей від фі нан со вих криз (26%) і ді яль нос ті фі нан со вих афе рис тів (24%). 

Де що рід ше жи те лі Ук ра ї ни (30%) виз на ють най ліп шим спо со бом на ко пи чен ня
де по зит ний вне сок на від по від но му бан ків сько му ра хун ку. Та ке рі шен ня во ни по яс -
ню ють мож ли віс тю от ри ма ти пев ний при бу ток (35%) і за без пе чи ти кра ще збе ре жен -
ня гро шей на пе рі од на ко пи чен ня (31%). Чи ма ло учас ни ків опи ту ван ня (16%) не
змог ли виз на чи ти ся сто сов но най ліп шо го спо со бу аку му лю ван ня гро шо вих 
ре сур сів. Є й та кі (12%), хто вза га лі не вва жає за пот ріб не на ко пи чу ва ти гро ші. 
Між спо со ба ми на ко пи чен ня та мо ти ва ми аку му лю ван ня кош тів іс нує пря мий вза є -
мозв’язок (χ2 – 1027,9; ко е фі ці єнт ко ре ля ції – 0,63). 

За о щад жу валь на по ве дін ка. Перш ніж вда ва ти ся до роз гля ду цін ніс них орі єн -
та цій і мо ти вів за о щад жу валь ної по ве дін ки, слід заз на чи ти, що в цьо му дос лід жен ні
під за о щад жу валь ною по ве дін кою ро зу мі ють ся дії, спря мо ва ні на збе ре жен ня від
роз трат і втрат пев ної су ми гро шей. Цей вид мо не тар ної ак тив нос ті ак ту аль ний для
15% ук ра їн сько го на се лен ня, яке вва жає збе ре жен ня на яв них кош тів пер шо чер го -
вою спра вою.

Пе ре важ на біль шість (май же 67%) гро ма дян по ві до ми ли, що гро шо ві за о щад -
жен ня слід ро би ти за ра ди за без пе чен ня в май бут ньо му ма те рі аль но го стат ку сво їх

3 Док лад ний опис ме то ди ки дос лід жен ня див.: Єф ре мен ко Т. Еко но міч на куль ту ра на се лен ня су час ної 
Ук ра ї ни // Со ці о ло гія: те о рія, ме то ди, мар ке тинг. – 2006. – № 4. – С. 178.



рід них і близь ких, май же 60% – го то ві ро би ти за о щад жен ня за ра ди за без пе чен ня
сво го май бут ньо го доб ро бу ту, 8% – не ба чать не об хід нос ті в жод них за о щад жен нях.

П’ята час ти на гро ма дян вва жа ють най ліп шим спо со бом за о щад жен ня гро шей
збе ре жен ня їх на де по зит но му ра хун ку в бан ку. Май же по ло ви на пред став ни ків ці єї
гру пи (близь ко 48%) мо ти ву ють свій ви бір тим, що це та кож умож лив лює от ри ман -
ня пев но го при бут ку. З ці єї ж ка те го рії 15% вва жа ють та кий спо сіб за о щад жен ня
кра щим то му, що він за хи щає гро ші від зне ці ню ван ня, а май же 14% схиль ні вва жа ти,
що збе ре жен ня гро шей на де по зит но му бан ків сько му ра хун ку дасть змо гу убез пе чи -
ти їх від втра ти й зник нен ня.

Нас туп ний вид збе ре жен ня ка пі та лу – за о щад жен ня у фор мі не ру хо мос ті – зде -
біль шо го від дзер ка лює не ли ше ви со кий рі вень лік від нос ті, а й ефек тив ний за хист
гро шо вих ре сур сів від зне ці ню ван ня і фі нан со вих ка так ліз мів. Лю ди, які від да ють
пе ре ва гу збе ре жен ню за о щад жень у виг ля ді не ру хо мос ті (21%), заз ви чай по яс ню ють
свій ви бір та ки ми мо ти ва ми: “То му, що це кра щий за хист від зне ці ню ван ня гро шей”
(40%); “То му, що це кра щий спо сіб убе рег ти свої гро ші від фі нан со вих криз” (близь -
ко 23%) і “То му, що це не тіль ки дає змо гу збе рег ти свої гро ші, а й за без пе чує 
ре гу ляр не от ри ман ня пев но го при бут ку” (близь ко 20%).

Ті, хто вва жає, що кра ще збе рі га ти гро ші го тів кою в іно зем ній ва лю ті (май же
20%), зде біль шо го мо ти ву ють свій ви бір тим, що та кий спо сіб най ліп ше за хи щає гро -
ші від зне ці ню ван ня (41%) і убе рі гає їх від імо вір них фі нан со вих пот ря сінь (32%).

Про від ни ми за о щад жу валь ни ми мо ти ва ми се ред гро ма дян, кот рі во лі ють збе рі -
га ти гро ші го тів кою у грив нях (близь ко 10%), є ба жан ня убез пе чи ти свої гро ші: від
фі нан со вих афе рис тів (май же 39%), від мож ли вих фі нан со вих криз (близь ко 19%) і,
хоч як це па ра док саль но, від зне ці ню ван ня (17%).

Праг нен ня май же 8% опи та них збе рі га ти свої гро ші у виг ля ді мо нет або злит ків
із до ро го цін них ме та лів най час ті ше зу мов ле не тим, що ці лю ди хо чуть за хис ти ти
свої за о щад жен ня від зне ці ню ван ня (48%) і від мож ли вих фі нан со вих криз (40%)

Як ба чи мо, збе ре жен ня гро шей на де по зит но му ра хун ку ба га то в чо му де тер мі -
но ва не праг нен ням от ри ма ти до дат ко вий при бу ток, а за о щад жен ня кош тів у виг ля -
ді не ру хо мос ті або у фор мі іно зем ної ва лю ти – ба жан ням за хис ти ти їх від зне ці ню -
ван ня.

Кре дит на фі нан со ва по ве дін ка. У кон тек сті цьо го дос лід жен ня під кре дит ною 
по ве дін кою ро зу мі єть ся ді яль ність із тим ча со во го за лу чен ня чу жих гро шей для
розв’язан ня сво їх фі нан со вих зав дань. Це мо же бу ти не ли ше офор млен ня в кре дит -
ній ус та но ві гро шо вої по зи ки під пев ний від со ток, а й от ри ман ня гро шей під зас та ву
пев но го май на в лом бар ді або по зи чан ня пев ної су ми у сво їх рід них чи зна йо мих. 
Та кий вид мо не тар ної ак тив нос ті має пер шо чер го ве зна чен ня для май же 13% ук ра -
їн ських гро ма дян.

Приб лиз но ко жен тре тій гро ма дя нин Ук ра ї ни го то вий узя ти як по зи ку знач ну
су му гро шей за ра ди ство рен ня і роз вит ку влас но го біз не су, стіль ки ж – для прид бан -
ня жит ла. Чи ма ло на ших спів гро ма дян (14%) вва жа ють, що слід бра ти по зи ки з ме -
тою здо бут тя ос ві ти та для прид бан ня та ких пред ме тів, як меб лі, по бу то ва тех ні ка
то що (14%). Де що мен ше учас ни ків опи ту ван ня лад ні бра ти гро шо ві по зи ки за ра ди
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по куп ки тран спор тно го за со бу (май же 8%) і з ме тою прид бан ня за со бів ви роб ниц тва
(близь ко 8%). Тіль ки один із двад ця ти рес пон ден тів (5%) го то вий взя ти кре дит для
від по чин ку і по до ро жей. Про те чи ма ло лю дей (приб лиз но 40%) не ба чать не об хід -
нос ті бра ти кре дит.

На дум ку май же 17% гро ма дян Ук ра ї ни, най кра ще по зи ча ти ве ли ку су му гро шей
у ро ди чів. Май же дві тре ти ни ці єї ка те го рії (63%) мо ти ву ють свій ви бір тим, що в
цьо му ра зі во ни не спла чу ва ти муть від по від ні від сот ки. Ще 13% пред став ни ків ці єї
гру пи вка зу ють на те, що в то му міс ці, де во ни жи вуть, в ін ший спо сіб не мож на узя -
ти гро ші в борг.

Май же ко жен сьо мий учас ник опи ту ван ня вва жає, що най кра ще бра ти кре дит у
ко мер цій но му бан ку. Свою дум ку во ни по яс ню ють тим, що в їх ніх близь ких і зна йо -
мих не має від по від них гро шей (май же 25%), що во ни не хо чуть бу ти бор жни ка ми
сво їх ро ди чів (приб лиз но 17%), що їх влаш то ву ють роз мі ри від сот ків (близь ко 16%)
і фор ма по га шен ня бор гу (май же 13%), а та кож тим, що во ни не хо чуть псу ва ти доб -
рих сто сун ків із дру зя ми та зна йо ми ми (10%).

Приб лиз но для 12% ук ра їн ських гро ма дян най при ваб ли ві шим є по зи чан ня гро -
шей у дру зів або зна йо мих лю дей. Го лов ни ми мо ти ва ми та кої фі нан со вої по ве дін ки
є: мож ли вість, як і у ви пад ку з ро ди ча ми, не спла чу ва ти від по від них від сот ків (47%),
фор ма (близь ко 14%) і тер мін (май же 11%) по га шен ня гро шо вої по зи ки.

Чверть опи та них (25%) уза га лі не вва жа ють за не об хід не в ко го+ не будь по зи ча -
ти гро ші, а 16% не змог ли виз на чи ти ся з від по від дю.

Між спо со ба ми і мо ти ва ми кре ди ту ван ня прос те жу єть ся пря ма за леж ність 
(χ2 – 1249,0; ко е фі ці єнт ко ре ля ції – 0,6). 

За у ва жи мо, що у лю дей, кри тич но на лаш то ва них до по зи чан ня гро шей, це 
час то зу мов ле но від сут ніс тю пот ре би у кре дит ній по ве дін ці. Про те у знач ної 
час ти ни цих гро ма дян (57%) рі вень ма те рі аль но го ста но ви ща ниж чий за се ред ній, а
вік пен сій ний або пе ред пен сій ний (май же 55%), і це дає під ста ви при пус ти ти, що по -
міт ну роль у фор му ван ні кре дит ної по ве дін ки ві діг ра ють ві ко ві й май но ві по каз ни -
ки. Але при цьо му не слід за бу ва ти, що пе ре важ ну час тку в заз на че ній ка те го рії 
ста но вить кре ди тос про мож не на се лен ня (май же 43%) ві ком до 50 ро ків (близь ко
46%). Тоб то од ноз нач но ствер джу ва ти, що про ти кре ди ту ван ня на лаш то ва ні тіль ки
лю ди, які внас лі док сво їх фі нан со вих стат ків не мо жуть га ран ту ва ти сво є час но го 
по га шен ня кре ди тів, ми не мо же мо. Мож ли во, що про від ним еле мен том, 
який виз на чає не ба жан ня бра ти гро ші в борг, є не га тив не став лен ня до са мо го інс ти -
ту ту кре ди ту ван ня. 

Ін вес ти цій на фі нан со ва по ве дін ка. Під ін вес ти цій ною по ве дін кою на се лен ня 
заз ви чай ро зу мі ють вкла ден ня гро шей із ме тою от ри ма ти пев ний зиск. Це мо же бу -
ти прид бан ня цін них па пе рів, не ру хо мос ті, за со бів ви роб ниц тва то що. Та кий вид фі -
нан со вої ак тив нос ті має важ ли ве зна чен ня для 16% ук ра їн сько го на се лен ня.

Ба га то учас ни ків опи ту ван ня вва жа ють, що слід вкла да ти гро ші за ра ди збіль -
шен ня об ся гів фі нан со во го при бут ку (близь ко 34%) і ре а лі за ції осо бис тих пла нів і
уст рем лінь (близь ко 32%). Чи ма ло й та ких, для ко го най важ ли ві шою цін ніс тю ін вес -
ти цій ної по ве дін ки є праг нен ня ство ри ти но ві дже ре ла гро шо вих над ход жень 
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(май же 27%). І знач но мен ше (близь ко 19%) тих, хто не ба чить не об хід нос ті вкла да -
ти будь+ ку ди свої гро ші.

По над чверть ук ра їн сько го на се лен ня (близь ко 28%) го то ві вклас ти гро ші в не -
ру хо мість. Ко жен дру гий (50%) із ці єї гру пи на се лен ня своє рі шен ня мо ти вує тим,
що так мож на най кра ще збе рег ти свої гро ші, 15% по яс ню ють свій ви бір ба жан ням
збіль ши ти при бу ток за ра ху нок уже на яв них дже рел при бут ку, 14% – тим, що в та -
кий спо сіб мож на збіль ши ти свої кош ти за ра ху нок но вих дже рел при бут ку, а близь -
ко 13% – тим, що в май бут ньо му це вкла ден ня дасть їм змо гу до сяг ти ус пі ху.

Май же п’ята час ти на ук ра їн ських гро ма дян лад ні вклас ти гро ші у влас ну спра ву.
Тут най час ті ші ми мо ти ва ми є: праг нен ня збіль ши ти свої кош ти за ра ху нок но вих
дже рел до хо ду (май же 33% із да ної гру пи); ба жан ня в май бут ньо му до сяг ти ус пі ху
(23%); ба жан ня збіль ши ти свій при бу ток за ра ху нок уже на яв них дже рел до хо ду
(23%). Схо жі ре зуль та ти по ка за ло й екс пер тне опи ту ван ня “Еко но міч на куль ту ра
на се лен ня Ук ра ї ни”. 

Ко жен де ся тий наш спів віт чиз ник вва жає, що ін вес ти ції не об хід но вкла да ти у
влас не здо ров’я. Во ни га да ють, що в та кий спо сіб мож на до сяг ти ус пі ху в май бут ньо -
му (21%) і най кра ще збе рег ти свої гро ші (близь ко 13%). По над тре ти ну ці єї ка те го -
рії рес пон ден тів не змог ли виз на чи ти ся зі сво їм ін вес ти цій ним ви бо ром.

Що сто су єть ся бан ків ських де по зи тів як ін вес ти цій но го вкла дан ня, то ли ше
близь ко 8% на се лен ня вда ли ся б пер шо чер го во до цьо го спо со бу от ри ман ня при бут -
ку. Яс на річ, кон крет ний ін вес ти цій ний ви бір більш чи менш за ле жить від на яв нос -
ті в ін ди ві да від по від них мо ти вів; між спо со бом гро шо вих вкла день і мо ти ва ми цих
дій іс нує пря ма ко ре ля ція се ред ньо го рів ня (χ2 – 1099,9; ко е фі ці єнт ко ре ля ції – 0,5).

Cтра хо ва фі нан со ва по ве дін ка. У кон тек сті на шо го дос лід жен ня під стра хо вою
по ве дін кою ро зу мі єть ся фі нан со ва ді яль ність, спря мо ва на на прид бан ня особ ли во го
ви ду пос лу ги з від шко ду ван ня збит ків у ра зі нас тан ня стра хо во го ви пад ку. Пер -
+шоряд не зна чен ня цей різ но вид фі нан со вої по ве дін ки має для 7% ук ра їн ських 
гро ма дян.

Знач на кіль кість опи та них лю дей (близь ко 41%) вва жа ють, що вза га лі стра ху ва ти ся
вар то за ра ди гро шо во го від шко ду ван ня зав да но го збит ку. По ряд із цим лю ди заз на ча -
ють, що стра хов ка пот ріб на, щоб не над то пе ре жи ва ти за се бе, сво їх близь ких і своє май -
но (май же 30%), що стра ху ва ти ся пот ріб но за ра ди кон тро лю не без печ ної си ту а ції
(близь ко 22%), збе ре жен ня сво їх гро шей (близь ко 12%), май бут ньо го дже ре ла до хо ду
(по над 5%), на реш ті, дот ри ман ня по ряд ку і прий ня тих у сус пільс тві пра вил (більш як
5%). При цьо му чи ма ло опи та них (близь ко 27%) не ба чать не об хід нос ті в стра ху ван ні. 

Ба га то лю дей (27%) вва жа ють, що їм най біль ше пот ріб на ме дич на стра хов ка. 
Се ред них пе ре важ ним мо ти вом (близь ко 87%) є мож ли вість от ри ма ти не об хід ну
до по мо гу в ра зі не щас но го ви пад ку або хво ро би. Де що мен ше жи те лів Ук ра ї ни
(14%) на лаш то ва ні зас тра ху ва ти ся влас не від не щас но го ви пад ку, зде біль шо го
(66%) мо ти ву ю чи це са ме ба жан ням от ри ма ти до по мо гу в пе ред ба че но му стра хо во -
му ви пад ку. Ті ж, хто оби рає наг ро мад жу валь не стра ху ван ня для ді тей або ін ших
чле нів сім’ї (7%), мо ти ву ють це тим, що так мож на зіб ра ти для них прис той ну су му
(70%). Для лад них зас тра ху ва ти своє жит ло (май же 7%) про від ним мо ти вом (більш
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як 44%) є са ме праг нен ня за хис ти ти своє май но, то ді як се ред тих, хто вва жає пот -
ріб ним зас тра ху ва ти свій ав то мо біль (6%), по ряд із ба жан ням за хис ти ти своє май но
(33%) по ши ре ний мо тив дот ри ман ня ук ра їн сько го за ко но давс тва (май же 24%). 
А зро бив ши ви бір на ко ристь пен сій но го стра ху ван ня (по над 5%), лю ди по яс ню ють
йо го ба жан ням от ри ма ти до дат ко ву пен сію (більш як 69%).

П’ята час ти на ук ра їн ських гро ма дян (22%) за я ви ли, що во ни не пот ре бу ють жод но -
го ви ду стра ху ван ня, по за як уза га лі не ба чать для се бе не об хід нос ті у стра ху ван ні (94%).

Між ви дом стра ху ван ня і стра хо ви ми мо ти ва ми іс нує силь на за леж ність 
(χ2 – 1906,2; ко е фі ці єнт ко ре ля ції – 0,8). 

Спо жив ча фі нан со ва по ве дін ка. У ме жах цьо го дос лід жен ня спо жив ча фі нан со -
ва по ве дін ка ро зу мі єть ся як спря мо ва ний об мін кош тів на якісь бла га як ма те рі аль -
но го, так і не ма те рі аль но го пла ну. Най більш ха рак тер ним цей вид фі нан со вої 
по ве дін ки є для 27% на се лен ня Ук ра ї ни.

Де що мен ше по ло ви ни гро ма дян (41%) ствер джу ють, що ку пу ють різ но ма ніт ні
пред ме ти і про дук ти, щоб за без пе чи ти со бі та сво їм близь ким ком фор тні умо ви жит -
тя, ще мен ше (май же 26%) – го то ві вит ра ти ти гро ші на те, щоб от ри ма ти від жит тя
мак си мум за до во лен ня. Не рід ко зус трі ча ють ся й ті, хто на лаш то ва ний ви ко рис то ву -
ва ти гро ші для прид бан ня ре чей, що за без пе чу ють до сяг нен ня пос тав ле ної жит тє вої
ме ти (17%) або сво го ін те лек ту аль но го і куль тур но го роз вит ку (17%). Трап ля ють ся
се ред на ших спів віт чиз ни ків та кож лю ди, го то ві вит ра ча ти гро ші на різ но ма ніт ні
пред ме ти або про дук ти тіль ки за ра ди то го, щоб не бу ти гір ши ми за ін ших (близь ко
12%). За ра ди от ри ман ня за до во лен ня від са мо го про це су прид бан ня гро ші вит ра ча -
ють 6% опи та них. А щоб до вес ти свою звер хність, роб лять пев ні по куп ки 4% ук ра їн -
ських гро ма дян. При цьо му більш як тре ти на на се лен ня (близь ко 34%) схиль ні не
ку пу ва ти пред ме ти і про дук ти, в яких не має гос трої пот ре би для люд сько го ор га ніз -
му. Май же тре ти на ук ра їн сько го на се лен ня (29%) вва жає, що крім пред ме тів пер шої
не об хід нос ті пер шою чер гою слід ку пу ва ти те, що ста не у при го ді для до му і до маш -
ньо го гос по дарс тва, на сам пе ред ви хо дя чи з то го, що ці ре чі ма ють прак тич ну ко рис -
ність (близь ко 77%).

На пред ме ти, що спри я ють ін те лек ту аль но му і куль тур но му роз вит ку, у спо жив -
чо му ко ши ку ук ра їн сько го на се лен ня при па дає близь ко 14%. Ос нов ни ми спо ну -
каль ни ми мо ти ва ми та кої ку пі вель ної спря мо ва нос ті вис ту па ють, май же рів ною мі -
рою, їх прак тич на ко рис ність (37%) і те, що во ни мо жуть да ва ти сво є му влас ни ко ві
пев не за до во лен ня (близь ко 33%). По куп ки про фе сій но го приз на чен ня ці кав лять
13% опи та них, го лов ним чи ном з ог ля ду на прик лад ну ко рис ність цих ре чей (62%).
Ку пу ва ти пе ре дов сім пред ме ти, що під крес лю ють чес но ти лю ди ни, го то ві май же 7%,
мо ти ву ю чись, го лов ним чи ном, ба жан ням по ка за ти свій ста тус у сус пільс тві (май же
43%), а та кож от ри ма ти за до во лен ня від їх ви ко рис тан ня (близь ко 29%).

Ли ше 6% лю дей на дру ге міс це піс ля прид бан ня жит тє во не об хід них то ва рів
став лять прид бан ня ре чей для від по чин ку і роз ваг. При цьо му для біль шої час ти ни
ці єї ка те го рії гро ма дян (близь ко 56%) про від ним мо ти вом є от ри ман ня за до во лен ня.
З ог ля ду на те, що між ви бо ром пред ме тів спо жи ван ня і мо ти ва ми спо жив чої по ве -
дін ки іс нує пря мий зв’язок (χ2 – 796; ко е фі ці єнт ко ре ля ції – 0,6), мож на з упев не ніс -



тю го во ри ти про про від ну роль са ме заз на че них спо ну каль них чин ни ків прид бан ня
тих чи тих то ва рів або пос луг.

Доб ро чин на фі нан со ва по ве дін ка. У цьо му дос лід жен ні під доб ро чин ною фі -
нан со вою по ве дін кою ро зу мі єть ся без кош тов не пе ре дан ня гро шей ок ре мим осо бам
або ор га ні за ці ям для на дан ня до по мо ги кон крет ним лю дям або для про ве ден ня за -
хо дів, спря мо ва них на сус піль ну ко ристь. Цей вид мо не тар ної ак тив нос ті ви різ ни ли
як най важ ли ві ший близь ко 5% опи та них. Це спів звуч но з да ни ми екс пер тно го опи -
ту ван ня “Еко но міч на куль ту ра на се лен ня Ук ра ї ни": ли ше близь ко 3% екс пер тів вва -
жа ють, що пе ре січ ний ук ра їн ський гро ма дя нин, нес по ді ва но от ри мав ши ве ли ку 
су му гро шей, пер шою чер гою вит ра тив би їх на доб ро чин ність.

Пе ре важ на час ти на ук ра їн ських гро ма дян (близь ко 61%) вва жа ють, що доб ро -
дій ність вип рав да на ли ше за ра ди до по мо ги лю дям, які її пот ре бу ють. Є й та кі (17%),
хто вва жає, що гро ші мож на жер тву ва ти на доб ро дій ність за ра ди лю бо ві й по ва ги ін -
ших лю дей. Приб лиз но стіль ки ж опи та них (16%) вва жа ють, що зай ма ти ся 
доб ро чин ни ми спра ва ми вар то за ра ди доб рої пам’яті про се бе в май бут ньо му. По си -
ла ю чись на зви чаї й тра ди ції, го то ві роз ста ти ся зі сво ї ми гро ши ма близь ко 13%, 
а щоб спо ку ту ва ти свою про ви ну за той чи той учи нок, – май же 9% жи те лів Ук ра ї -
ни. Ще мен ше (май же 7%) тих, хто мо же від да ти свої гро ші на доб рі спра ви, от ри му -
ю чи за до во лен ня від са мо го фак ту фі нан су ван ня бла го дій них за хо дів. При цьо му се -
ред опи та них чи ма ло й та ких, хто не ба чить жод ної не об хід нос ті від да ва ти гро ші на
доб ро чин ність.

Ко жен чет вер тий жи тель Ук ра ї ни (26%) вва жає, що пер шою чер гою гро ші слід
вит ра ча ти на під трим ку ді тей+ си ріт. Ос нов ни ми мо ти ва ми та кої доб ро чин ної по ве -
дін ки є: впев не ність у то му, що са ме си ро ти най біль ше пот ре бу ють та кої до по мо ги
(близь ко 44%); ба жан ня при нес ти цим ре аль ну ко ристь сус пільс тву (27%) і праг нен -
ня ма те рі аль но під три ма ти тих, ко му май же ніх то не до по ма гає (16%). Май же вдві -
чі мен ше опи та них вис ло ви ли ся за доб ро чин ну до по мо гу ін ва лі дам (близь ко 13%)
або роз ви валь ним прог ра мам для ді тей (12%). Але як що для тих, хто на лаш то ва ний
під три му ва ти хво рих лю дей, най час ті ше спо ну каль ною при чи ною вис ту пає ба жан -
ня до по мог ти тим, хто най біль ше цьо го пот ре бує (приб лиз но 54%), то се ред тих, хто
го то вий до по мог ти роз вит ку ді тей, пе ре ва жа ють ін ші спо ну ки, спря мо ва ні на ре аль -
ну ко ристь сус пільс тву (близь ко 40%).

Май же 10% ук ра їн сько го на се лен ня схи ля ють ся до то го, щоб пе ре ду сім вит ра ча -
ти доб ро чин ні кош ти на ста рих лю дей. Про від ним мо ти вом се ред ці єї ка те го рії 
опи та них є дум ка, що са ме літ ні лю ди най біль ше пот ре бу ють та кої до по мо ги (близь -
ко 53%). А се ред тих, хто вва жає, що доб ро чин ну ді яль ність пот ріб но спря мо ву ва ти
на роз ви ток і під трим ку віт чиз ня ної ме ди ци ни (близь ко 7%), пе ре ва жає 
ба жан ня при нес ти ре аль ну ко ристь сус пільс тву (50%). Ана ло гіч на кар ти на спос те рі -
га єть ся й се ред лю дей, схиль них спон ро су ва ти за хист жи вої при ро ди.

Фіс каль на фі нан со ва по ве дін ка. Та кий вид фі нан со вої по ве дін ки охоп лює дії,
спря мо ва ні на спла ту по дат ків, дер жав них збо рів, оп ла ту лі цен зій та ін ших обов’яз -
ко вих пла те жів і збо рів на ко ристь міс це во го або дер жав но го бюд же ту. Важ ли вість
та ких мо не тар них дій ак ту аль на для 8% ук ра їн ських гро ма дян.
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У пе ре важ ної біль шос ті на се лен ня Ук ра ї ни у фіс каль ній по ве дін ці пе ре ва жа ють
цін ніс ні орі єн та ції на розв’язан ня со ці аль но+ зна чу щих зав дань. Із них близь ко 41%
вва жа ють, що спла чу ва ти по дат ки пот ріб но за ра ди за без пе чен ня від по від ни ми дер -
жав ни ми служ ба ми нор маль них умов жит тя ді тей, літ ніх лю дей та ін ва лі дів. Де що
мен ше опи та них (близь ко 32%) вис ло ви ли ся за пер шо чер го вість спла ти фіс каль них
пла те жів за ра ди за без пе чен ня від по від ни ми дер жав ни ми служ ба ми нор маль них
умов для ро бо ти і від по чин ку всьо го на се лен ня кра ї ни. Ко жен п’ятий наш спів віт -
чиз ник вва жає, що по дат ки тре ба спла чу ва ти за ра ди роз вит ку віт чиз ня ної на у ки,
куль ту ри, ме ди ци ни й ос ві ти, а ко жен шос тий ук ра їн ський гро ма дя нин го то вий
спла чу ва ти по дат ки за ра ди по ряд ку і спра вед ли вос ті. Знач но мен ше (близь ко 7%)
тих, хто ла ден від да ва ти фіс каль ні гро ші за ра ди проц ві тан ня в сус пільс тві де мок ра -
тії та сво бо ди. А от за ра ди зміц нен ня зов ніш ньої без пе ки ук ра їн ської дер жа ви 
го то ві спла чу ва ти різ но го ро ду по дат ки близь ко 6% ук ра їн сько го на се лен ня.

Що сто су єть ся осо бис тої за ці кав ле нос ті у спла ті по дат ків, то тут пе ре ва жає очі -
ку ван ня, що дер жа ва за без пе чить плат ни ко ві по дат ків та йо го сім’ї на леж ні умо ви
для ро бо ти й від по чин ку (32%). Щоб не ма ти пре тен зій з бо ку дер жа ви, го то ві спла -
чу ва ти по дат ки май же 14% гро ма дян. А ще 11% вва жа ють, що по дат ки тре ба спла чу -
ва ти, щоб бу ти чис тим пе ред сво єю со віс тю.

Нас трої про ти леж но го шти бу пе ре ва жа ють у май же 13% опи та них, які не ба чать
не об хід нос ті спла чу ва ти по дат ки.

Ос кіль ки за раз в Ук ра ї ні чи ма ло лю дей, які ухи ля ють ся від спла ти по дат ків, у
цьо му дос лід жен ні бу ло ви рі ше но вив чи ти мо ти ви цьо го явища. Май же по ло ви на
на се лен ня Ук ра ї ни (47%) мо ти вує той чи той спо сіб ухи ли ти ся від спла ти по дат ків
тим, що дер жав ні чи нов ни ки ви ко рис то ву ють по дат ки не на пот ре би ук ра їн сько го
на ро ду, а на за без пе чен ня для се бе ком фор тних умов жит тя. Тро хи мен ша час ти на
(41%) та ке ухи лян ня по яс нює нес пра вед ли віс тю на яв ної по дат ко вої сис те ми сто сов -
но тих, хто чес но за роб ляє гро ші.

По над тре ти ну жи те лів Ук ра ї ни (37%) вва жа ють, що лю ди на ма га ють ся ухи ли -
ти ся від спла ти по дат ків, бо не зна ють, на що са ме вит ра ча ють ся їх ні гро ші. На дум -
ку 29% гро ма дян, чин ні по дат ки є за ви ще ни ми й не да ють лю дям мож ли вос ті гід но
іс ну ва ти. Май же 14% вва жа ють, що ухи ля ти ся від по дат ків пот ріб но прос то то му, що
всі по дат ки спла чу ють ли ше ті лю ди, які не зна ють, як мож на уник ну ти при най мні
час тко вої, ба на віть пов ної спла ти по дат ків. Май же ко жен де ся тий ук ра їн ський гро -
ма дя нин (приб лиз но 9%) пе ре ко на ний, що спла та всіх по дат ків з от ри ма них до хо дів
мо же приз вес ти до втра ти цих дже рел, а 6% вва жа ють, що слід ухи ля ти ся від спла ти
по дат ків, по за як у нас не за ве де но спла чу ва ти всі по дат ки.

На ве де ні да ні сто сов но мо ти вів ан ти фіс каль ної по ве дін ки да ють під ста ви ствер -
джу ва ти, що в ук ра їн сько му сус пільс тві ухи лян ня від спла ти по дат ків ба га то в чо му
зу мов ле не при чи на ми, що їх мож на сха рак те ри зу ва ти як чин ни ки спра вед ли вос ті.
Ад же са ме дум ка про те, що по дат ки ви ко рис то ву ють ся в нас не за приз на чен ням,
по род жує у них пе ре ко нан ня в то му, що спла чу ва ти ці по дат ки не вар то. 

По діб не став лен ня на се лен ня до спла ти по дат ків спос те рі га єть ся та кож в ін ших
кра ї нах. Так, анг лій ські дос лід ни ки фі нан со вої по ве дін ки А. Фер нам і М. Ар гайл
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вва жа ють, що ухи лян ня від спла ти по дат ків най час ті ше трап ля єть ся там, де лю ди
вва жа ють, що “шах ра ю ють усі”, і де проц ві тає ті ньо ва еко но мі ка. Крім то го, як що
лю ди вва жа ють, що по дат ко ві став ки є не вип рав да но ви со ки ми й по дат ки нес пра -
вед ли ві, во ни го то ві “шах ра ю ва ти” у сво їх по дат ко вих дек ла ра ці ях. Лю ди, кот рі ухи -
ля ють ся від спла ти по дат ків, час то по си ла ють ся при цьо му на не ком пе тен тність уря -
ду, йо го мар нот ратс тво або за ан га жо ва ність [14, c. 145].

Вод но час зво ди ти всі по яс нен ня з при во ду ухи лян ня від спла ти по дат ків ли ше
до ко рум по ва нос ті чи нов ни ків бу ло б неп ра виль но. Тим па че, що знач на гру па лю -
дей вва жає, що уник нен ня спла ти по дат ків зу мов ле не ін ши ми чин ни ка ми, до яких 
мож на від нес ти: від нос но ви со кий від со ток чин ної по дат ко вої став ки; пе ре ко нан ня,
що всі по дат ки спла чу ють ли ше прос та ки; по бо ю ван ня втра ти ти дже ре ла до хо дів
(пер шою чер гою, ті ньо ві); орі єн та цію на тра ди ції фіс каль ної по ве дін ки. Мож ли во,
ця мо ти ва ція під твер джує ос нов ні при чи ни ухи лян ня від по дат ків, що ле жать в ос -
но ві еко но міч них мо де лей фіс каль ної по ве дін ки: лю ди мо ти ву ють ся ви го дою. У кла -
сич ній еко но міч ній мо де лі пе ред ба ча єть ся, що на рі шен ня ухи ля ти ся від по дат ків
впли ва ють зис ки (які пов’яза ні зі став кою по дат ку) і втра ти (мож ли вість вик рит тя
об ма ну і по ка ран ня за шах райс тво). Пе ред ба ча єть ся, що ко ли мож ли вість вик рит тя
об ма ну дос тат ньо ве ли ка, а по ка ран ня очі кує су во ре, то ма ло хто ухи ля ти меть ся від
спла ти по дат ків. Ем пі рич не під твер джен ня ці єї те зи у пе ре бі гу на шо го дос лід жен ня
бу ло ви яв ле но тіль ки приб лиз но в 14% на се лен ня. Про те іс ну ють і со ці о ло гіч ні 
мо де лі ухи лян ня від по дат ків, нап рик лад мо дель Фо ґе ля, який зап ро по ну вав те о ре -
тич не обґ рун ту ван ня трьох об’єк тив них чин ни ків (від но си ни об мі ну ін ди ві дів із
дер жав ною вла дою, со ці аль ні орі єн та ції й на яв ні мож ли вос ті що до ухи лян ня від по -
дат ків), що справ ля ють пря мий або неп ря мий вплив на ати тю ди сто сов но по дат ків і
ухи лян ня від спла ти їх. Є ва го мі до ка зи важ ли вос ті цих чин ни ків, от ри ма ні під час
про ве ден ня опи ту валь них дос лід жень, зок ре ма що до мож ли вос ті ухи лян ня як по яс -
ню валь но го чин ни ка. При цьо му уяв лен ня ін ди ві да про спра вед ли вість спла ти 
по дат ків ви яв ля ють ся че рез став лен ня об мі ну осо бис тос ті з дер жа вою, а за леж ність
ати тю дів фіс каль ної по ве дін ки від від по від них дій ре фе рен тної гру пи роз гля да єть ся
як со ці аль на орі єн та ція [14, с. 147–148]. У на шо му дос лід жен ні ця кон цеп ту аль на 
схе ма під твер джу єть ся тим, що пе ре важ на біль шість ук ра їн ських гро ма дян на ма га -
єть ся ухи ли ти ся від спла ти по дат ків. Май же 88% ук ра їн ців да ли дос тат ньо обґ рун -
то ва ні від по ві ді на за пи тан ня про при чи ни ухи лян ня від спла ти по дат ків. Як що в 
ма со вій сві до мос ті є мо ти ви та ко го ухи лян ня, то, ви хо дить, іс ну ють не ли ше ре аль -
ні мож ли вос ті для та кої по ве дін ки, а й при сут ні нег лас ні со ці аль ні нор ми, що 
вип рав ду ють ан ти по дат ко ві дії.

Вис нов ки

Ана ліз ем пі рич них да них сто сов но мо ти ва цій них чин ни ків фі нан со вої по ве дін -
ки на се лен ня Ук ра ї ни дає змо гу виз на чи ти ба зо ві пот ре би, мо ти ви й дис по зи ції мо -
не тар ної ді яль нос ті на се лен ня на су час но му ета пі роз вит ку ук ра їн ської дер жа ви для
роз роб лен ня й ре а лі за ції ді є вої кре дит но+ гро шо вої по лі ти ки, пок ли ка ної тран сфор -
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му ва ти не ор га ні зо ва ні за о щад жен ня на се лен ня в по туж ну ін вес ти цій ну скла до ву 
на ці о наль ної еко но мі ки.

Роз гля ну ті ви ще мо ти ва цій ні ас пек ти до хід ної, наг ро мад жу валь ної, за о щад жу -
валь ної та кре дит ної ді яль нос ті під по ряд ко ва ні пе ре важ но кон цен тра ції в то му чи
то му виг ля ді гро шо вих ре сур сів, що її мож на кла си фі ку ва ти як фі нан со ву по ве дін ку
аку му ля цій но го ти пу. Цей тип по ве дін ко вої ак тив нос ті на се лен ня України базується
на монетарних потребах соціального характеру. Саме вони і визначають фор му ван -
ня ін ди ві ду аль них і гру по вих дис по зи цій, що ут во рю ють по ве дін ко ву мат ри цю+ ме ту
для ви роб лен ня мо ти вів кон крет них фі нан со вих дій. На цих за са дах лю ди на суб’єк -
тив но обґ рун то вує для се бе най кра щу мо дель по ве дін ки за леж но від со ці аль но го
дос ві ду, сприй нят тя й оцін ки нав ко лиш ньої дій снос ті.

Ін вес ти цій ну, стра хо ву, спо жив чу, доб ро чин ну і фіс каль ну по ве дін ку об’єд нує те,
що ці ви ди ді яль нос ті за га лом спря мо ва ні на вит ра ту гро шей. То му їх мож на об’єд -
на ти в один тип фі нан со вої по ве дін ки – ре а лі за ції мо не тар них кош тів. Як у
фінансовій поведінці акумуляційного типу, так і при витраті грошових ресурсів
показник монетарних потреб, ґрунтованих на відчуттях соцальної відповідальності
та благополуччя дуже вагомий. Потреба у грошах, зокрема й потреба
інституці+онального по ряд ку, по+ різ но му тран сфор му єть ся в кон крет ні фі нан со ві дії
ре а лі за цій но го ти пу. І тут важ ли ви ми є пе ре важ но дис по зи цій ні ус та нов ки і мо ти ви
ви бо ру кон крет ної фор ми док ла дан ня гро шо вої ак тив нос ті в ме жах то го чи то го ви -
ду мо не тар ної ді яль нос ті.

І в цьо му ра зі мож на кон ста ту ва ти, що, не за леж но від ти пу і ви ду фі нан со вої 
по ве дін ки, до мі нан тні пот ре би ук ра їн сько го на се лен ня ґрун ту ють ся на соціальних
нормах, традіціях та правилах. З цим пов’яза ний та кож вплив на ін вес ти цій ну і фіс -
каль ну ак тив ність на се лен ня чин ни ка до ві ри до фі нан со во+ кре дит ної сис те ми кра ї ни. 

Про ве де ний ана ліз мо ти ва ції фі нан со вої по ве дін ки на се лен ня Ук ра ї ни дає нам
пев ну ба зу для ство рен ня умов ефек тив но го за лу чен ня “за мо ро же них” гро шей у фі -
нан со во+ кре дит ну сис те му кра ї ни й за без пе чен ня ре аль но го сек то ру еко но мі ки 
внут ріш ні ми ін вес ти ці я ми. Вод но час со ці аль но+ е ко но міч на си ту а ція в кра ї ні, яка ба -
га то в чо му за ле жить від по лі тич ної кон’юнк ту ри, пос тій но впли ває на мо ти ва цій ні
ме ха ніз ми фі нан со вої по ве дін ки ук ра їн ських гро ма дян. То му не мож на го во ри ти про
нез мін ність ос нов них дис по зи цій, а тим па че мо ти вів гро шо вої ак тив нос ті на се лен -
ня. Оче вид но, кри зо ва си ту а ція в со ці аль ній, еко но міч ній або фі нан со вій сфе рі інак -
ше впли ває на мо не тар ну ді яль ність ок ре мих ін ди ві дів і пев них груп лю дей, ніж 
ста біль ність і зрос тан ня на ці о наль ної еко но мі ки. У зв’яз ку із цим ви ни кає пот ре ба в
ор га ні за ції ці лес пря мо ва но го мо ні то рин гу мо ти ва ції фі нан со вої по ве дін ки гро ма дян
Ук ра ї ни, що дасть змо гу ство ри ти ді є ву мо дель мо не тар ної по ве дін ки на се лен ня, яка
до по мо же за хис ти ти кош ти на се лен ня від зне ці ню ван ня й до дасть фі нан со вій сис те -
мі кра ї ни не об хід но го за па су міц нос ті.
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