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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДОМОГОСПОДАРСТВ – 
ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ 

К. В. Панченко, студент спеціальності Фінанси, банківська 
справа та страхування, група ФКм-51 

Т. П. Гудзь, науковий керівник, д. е. н., професор кафедри 
фінансів та банківської справи 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський універ-

ситет економіки і торгівлі» 

Фінансова безпека домашніх господарств тісно пов‟язана з 
поняттям економічного добробуту населення, а забезпечення 
гідного рівня життя громадян є можливим лише у державі, яка 
зберігає стабільні темпи економічного зростання, що полягає у 
збільшенні економічного потенціалу країни, потужності її еко-
номіки, тобто у збільшенні реального ВВП. Найбільш точним 
показником результативності економіки країни, добробуту насе-
лення в ній є показник ВВП за паритетом купівельної спромож-
ності (ПКС), який враховує різницю курсу валют і цін. Станом 
на 2018 рік в Україні ВВП на душу населення за ПКС становить 
$9 283, країн, що розвиваються, – $12 510, розвинених країн – 
$51 420 [1]. У порівнянні – найближчі сусіди Польща та Естонія 
випереджають Україну більше ніж у 3 рази (рис. 1). 
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Рисунок 1 – ВВП на душу населення,  

обчислений за ПКС, у 2018 р. [1] 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-IX#Text
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Індикатором стану фінансової безпеки домогосподарства є 
розмір оплати праці (трудового доходу) працюючих. а саме 
мінімальна заробітна плата, рівень якої в Україні надзвичайно 
низький. У Законі «Про Державний бюджет України на 2020 рік» 
закладений розмір погодинної оплати праці на рівні 28,31 грн, 
що 6 разів менше від його найнижчого рівня у країнах-членах 
ЄС [2].  

Важливим фактором підтримання фінансової безпеки домо-
господарств є їх спроможність своєчасно й у повному обсязі 
розраховуватися за спожиті послуги житлово-комунального гос-
подарства (далі – ЖКГ). Частка витрат на оплату комунальних 
послуг в загальних витратах домогосподарства впродовж 2014–
2018 рр. зросла майже вдвічі (мінімальне значення цього показ-
ника спостерігалося у 2014 р. – 8,1 %, а максимальне (15,4 %) – 
у 2017 р.), що свідчить не тільки про непрогнозованість дій 
влади, корумпованість і монополізацію в сфері ЖКГ, а й про 
реальну загрозу фінансовій безпеці багатьом домогосподарствам 
України (табл. 1). 
Таблиця 1 – Узагальнені показники витрат домогосподарств 

на оплату комунальних послуг в Україні за 
2014–2018 рр. [3] 

Показник 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Сукупні ресурси в 
середньому за місяць у 
розрахунку на одне 
домогосподарство, грн 

 
4 563,3 

 
5 231,7 

 
6 238,8 

 
8 165,2 

 
9 904,1 

Витрати домогосподар-
ства на оплату кому-
нальних послуг, грн 327,9 505,1 840,9 1 099,4 1 154,9 
Частка витрат на оплату 
комунальних послуг в 
сукупних витратах 
домогосподарства, % 8,1 10,2 14,7 15,4 13,9 

Отже, проведене дослідження дало змогу дійти висновку, що 
наразі вітчизняні домогосподарства перебувають у стані фінан-
сової небезпеки. Ураховуючи суттєве зростання комунальних 
тарифів і, відповідно, обсягу витрат на оплату комунальних по-
слуг, спожитих домогосподарствами, вбачається доцільним і 
цілком обґрунтованим підвищення рівня прожиткового міні-
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муму та мінімальної заробітної плати (і всіх виплат, що на ній 
базуються) на величину, що відповідає темпу зростання обсягу 
комунальних платежів. За інших умов більшість домогоспо-
дарств буде знаходитись у фінансовій небезпеці, оскільки по-
стійно буде обмежуватися їх поточне споживання, а придбання 
товарів тривалого користування стане зовсім неможливим. На 
жаль, адресні субсидії, що отримують окремі домогосподарства 
на оплату комунальних послуг, ситуацію наразі не врятують. 
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Сучасні умови ведення бізнесу вітчизняних суб‟єктів підпри-
ємницької діяльності є складними. Нестабільна фінансова си-
туація та падіння економіки ускладнює процеси самофінансу-
вання розвитку підприємств, більшість з яких відчувають недо-
статність фінансових ресурсів. Через це актуальними завдан-
нями, що потребують вирішення, є уточнення теоретичних ас-
пектів управлінням грошовими протоками підприємств, а саме 
їх сутності та видів.  

Наукові джерела розкривають сутність грошових протоків 
по-різному, зокрема, як: різницю між отриманими та виплаче-
ними підприємством грошовими коштами; надлишок (нестачу) 
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