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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ 

Мета цього дослідження полягала в оцінці рівня фінансової інклюзії українців, їх знань та 
навичок в області фінансів, найбільш поширених моделей фінансової поведінки та факторів 
прийняття фінансових рішень.  Команда дослідників опитала понад 2000 респондентів по 
всій Україні додатково зібрали їх соціально-демографічні характеристики аби виявити, які 
саме фактори обумовили відповіді.  Це дає нам змогу сформулювати портрет споживача 
фінансових послуг, провести зіставлення з результатами аналогічного дослідження 2010 
року та з міжнародним дослідженням 2015 року.  Результати цього дослідження можуть бути 
використані державними органами, міжнародними донорами, комерційними установами та 
громадськими організаціями для поліпшення ситуації з фінансовою грамотністю та захистом 
прав споживачів фінансових послуг в Україні. 

ПОРТРЕТ УКРАЇНСЬКОГО СПОЖИВАЧА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ  

Сучасні українські користувачі фінансових послуг користуються ними інтуїтивно.  Вони 
володіють лише базовими знаннями та навичками, що дозволяє використовувати 
здебільшого найпростіші послуги, зокрема платежі та розрахунки.  Рівень проникнення 
фінансових послуг значно нижчий за світові норми: в середньому, один українець має лише 
одну банківську картку та один поточний рахунок в банку.  Інші послуги використовуються 
або у разі крайньої потреби (зокрема кредитні картки), або за традицією (депозити, їх мають 
менше 10% населення), або навіть без усвідомлення сутності послуги (наприклад, 
страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні є 
обов'язковим, однак питома вага респондентів, які зауважили, що вони користуються цією 
фінасовою послугою, майже вдвічі менша за частку власників автотраспорту серед 
населення України).   

Українці не відчувають себе комфортно під час користування з фінансовими послугами або 
взаємодії з фінансовими установами, однак вони майже нічого не роблять аби дізнатися 
більше про них.  Єдині виключення – послуги страхування життя та медичного страхування, 
на яких будуть побудовані довгоочікувані реформи пенсійного та медичного забезпечення.  
Очевидно, що українці цікавляться лише тими фінансовими темами, які мають для них 
персональну важливість. 

Дорослій людині взагалі важко вчитися, а надто важко тим, хто не усвідомлює помилковості 
або неповноти власних знань.  Саме це було підтверджено в ході дослідження.  Як показано 
на Діаграмі 1, рівень самооцінки фінансової грамотності виявився суттєво завищеним у 
порівнянні з результатами реальних тестів фінансової математики та фінансової 
термінології.   

Діаграма 1. Самооцінка фінансової грамотності та результати реальних тестів 

  

 

Як видно з наведеної вище діаграми, понад 50% респондентів володіють фінансовою 
математикою та термінологію на рівнях «незадовільно» або «нічого не знаю».  Найбільш 
проблемними є питання, які стосуються кредитування: обчислення реальної ставки відсотка, 
відповідальність банків розкривати цю реальну ставку позичальникам, поняття плаваючої 
ставки та відповідальність поручителя за споживчим кредитом.  Набуття чинності новим 
Законом України «Про споживче кредитування» та наявність незакритих білих плям саме в 
цій сфері свідчать про необхідність належної просвітницької кампанії на державному рівні 
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для підвищення рівня обізнаності громадян.  Не дивно, що за таких умов 30% українців 
взагалі не бажають брати кредити за будь-яких обставин, а 42% допускають можливість 
позичати лише у випадку крайньої потреби.  Негативне ставлення до кредитів спричиняє 
відмову населення навчатися як правильно використовувати кредитні продукти. 

З іншого боку спектру фінансових послуг – у сфері заощаджень – завадою є не ставлення до 
послуги, а рівень фінансового добробуту.  Більшість респондентів вказали, що не роблять 
заощаджень, бо їм для цього бракує коштів.  При цьому практично така сама кількість людей 
зізналася, що погано веде сімейний бюджет, а отже не знає навіть в загальних рисах свої 
доходи та видатки.  Той незначний відсоток респондентів, які ведуть належний облік 
сімейних доходів та витрат, мають вищий рівень добробуту та набагато кращу за середню по 
Україні здатність до фінансової самодисципліни та сталості під натиском різноманітних криз.   

ПОРІВНЯННЯ З ДОСЛІДЖЕННЯМ ПО УКРАЇНІ 2010 РОКУ 

Перше дослідження фінансової грамотності та обізнаності було проведене у 2010 році за 
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).  В цьому звіті проведене 
зіставлення результатів того дослідження із поточним.  Аби уникнути впливу зміни у 2017 
році параметрів вибірки, команда дослідників виділила окрему групу респондентів – міське 
населення у віці 20-60 років.  Наведені в цьому розділі дані розраховані саме для цієї частки 
вибірки і тому не збігаються з даними в інших розділах звіту. 

Дослідження показало відсутність будь-яких фундаментальних зрушень у рівні фінансових 
знань та навичок українців, а також в поведінці чи ставленні до фінансів.  Виявлені 
відхилення є відповіддю на ті зміни, що відбуваються у фінансовій системі та українському 
суспільстві, а не результатом цілеспрямованої просвітницької кампанії чи програми 
покращання захисту прав фінансових споживачів. 

В частині фінансової математики спостерігається несуттєве покращання, в основному за 
рахунок збільшення частки правильних відповідей на найбільш протсі запитання.  Команда 
дослідників вважає, що це пов'язано з тим, що респонденти 2017 року мали більше 
можливостей користуватися фінансовими послугами порівняно з респондентами 2010 року.  
Найбільший приріст правильних відповідей зафіксований у запитанні щодо дохідності 
облігацій – з 5% до 14% на зіставній вибірці та 12% загалом.  Натомість значно погіршилися 
навички обчислення реальної річної ставки відсотку – з 7% до менше 2%, що є несподіваним 
фактом з огляду на поширення цих послуг.  У сфері фінансової обізнаності покращилися 
знання щодо суму гарантованого банківського депозиту (з 7% до 41% за зіставною вибіркою 
та 38% загалом), видів страхування (з 27% до 40%), пластикових карток (з 39% до 58%), 
франшизи (з 15% до 21%) та кредитної історії (з 26% до 43%).  Однак зменшився відсоток 
правильних відповідей на питання щодо відповідальності банків як кредиторів (57% до 40%).   

В частині фінансової інклюзії дослідженням встановлене збільшення рівня використання 
безготівкових розрахунків, що продиктоване збільшенням ступеню проникнення цих послуг.  
Крім того, споживчі кредити як окрема форма кредитування виявилася практично витісненою 
картковими кредитами.  У порівнянні з 2010 роком відчутно поменшав відсоток згадування 
валютообмінних операцій, так само як і операцій депозитного чи інвестиційного характеру.   

Суттєво змінився попит на додаткову інформацію про фінансові послуги.  Якщо в 2010 році 
люди воліли дізнатися більше про споживчий кредит (29%), банківський депозит (16%), 
приватну пенсію (15%), іпотеку (13%) та пластикову картку (14%), то в 2017 в згадувалося 
тільки медичне страхування (11%).  При цьому загальний попит суттєво знизився: питома 
вага респондентів, які обрали варіант відповіді «не цікавить додаткова інформація щодо 
жодної фінансової послуги» зросла з 29% у 2010 до 46% у 2017.  Хоча взагалі новини 
фінансових ринків стали більш цікавити українців (у 2010 році 43% не відстежували жодних 
тенденцій, тоді як у 2017 таких респондентів було 35%). 

У дослідженні 2010 року командою дослідників було встановлено, що українці очікують в 
майбутньому користуватися фінансовими послугами в менших обсягах, аніж на момент 
опитування.  В 2017 році ситуація лишилася без змін.  Практично всіма видами фінансових 
послуг очікуваний рівень фінансової інклюзії українців на наступні два роки є нижчим за 
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поточний.  Частка респондентів, які мали негативний досвід використання фінансових послуг 
скоротилася з 24% до 12%.  Однак при цьому трійка найбільш «проблемних» послуг та 
частота їх згадування лишилися незмінними: споживчий кредит, банківський депозит та 
кредитна картка.  Населення стало більш активно захищати свої права: у 2017 році вдвічі 
частіше (з 4% до 9%) люди стали звертатися до державних органів та навіть сформулювали 
новий варіант відповіді «я розв'язав проблему самотужки через суд або в позасудовому 
порядку» (17%).  Проте в цілому українці стали дещо менш впевненими у вирішенні 
потенційного конфлікту з фінансовою установою на власну користь – частка оптимістів 
зменшилася з 17% до 14%, що свідчить про відсутність комплексного вирішення проблеми 
захисту прав споживачів фінансових послуг.  Багато українців відчули на собі банкрутства 
банків і це змусило їх дізнатися про систему гарантування вкладів.  Як результат вп'ятеро 
більше людей порівняно з 2010 роком знали правильну відповідь на запитання щодо суми 
відшкодування банківського вкладу.   

Ставлення українців до фінансів з часу минулого дослідження зазнало змін.  Значно – з 7% 
до 26% – побільшало людей, які є категоричними противниками кредитів.  Одночасно на 
порядок зросло число тих, хто вважає позику прийнятним виходом у разі крайньої потреби – 
з 4% до 46%.  Скоротилася частка тих, хто практикує так зване «рефінансування», тобто 
отримання нових позик аби розрахуватися з раніше накопиченими боргами.  Зазнала змін 
пріоритетність цілей заощаджень: хоча на першому місці все ще лишається «на чорний 
день» (58% у 2010 році та 56% у 2017), значно побільшало «цільових» заощаджень – на 
значні покупки (з 25% до 35%) та на формування власного капіталу «аби бути незалежним та 
робити вибір» (з 17% до 23%).  Така статистика свідчить про поступову зміну ставлення 
українських домогосподарств до фінансів. 

З 2010 року змінилася фінансова поведінка українців.  Команда дослідників виявили 
зменшення з 18% до 9% частки домогосподарств, які демонструють найбільш базові ознаки 
гарної фінансової поведінки, тобто ведуть облік всіх доходів та витрат.  Проте, з іншого боку, 
кількість родин, які практикують фінансові навички більш високого рівня, як-то належне 
ведення сімейного бюджету, зросло з 13% до 19%.  На додаток, значна частка українців 
(54%) все ще скаржаться на те, що нещодавно вони зазнали значного та суттєвого 
скорочення доходів.  Однак у порівнянні з 2010 роком змінилися варіанти адаптації українців 
до такої ситуації: з 6% до 24% збільшилася частка тих, хто знайшов нову роботу або інше 
джерело доходу; з 5% до 23% частка тих, хто скористався кредитною карткою, та з 8% до 
16% частка тих, хто використав накопичені заощадження. 

ПОРІВНЯННЯ З ДОСЛІДЖЕННЯМ OECD/INFE 2015 РОКУ 

У 2015 році під егідою OECD/INFE було проведено дослідження рівня фінансових 
компетенцій дорослого населення у 30 країнах по всьому світу [1].  Для нього була 
розроблена спеціальна анкета, яка використовувалася у всіх без виключення країнах.  На 
жаль, Україна не була в числі країн, які долучилися до цього дослідження.  Очікується, що 
подальші дослідження фінансової грамотності, особливо міжнародного рівня, будуть 
проводитися саме за форматом та методологією OECD/INFE.  Тому команда дослідників 
спробувала визначити наближений, оціночний рейтинг на базі проведеного дослідження 
шляхом використання аналітичних та статистичних прийомів.  Цей рейтинг носить виключно 
ілюстративний характер та потрібен задля усвідомлення можливого місця України, якби 
заміри фінансових компетенцій були проведені.   

                                                
 

1 OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies 
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Діаграма 2. OECD/INFE 2015 та Україна 2017: загальний бал 

Бали за фінансові знання, поведінку та ставлення до фінансів 

 

Результат України – 11,4 балів – є найгіршим серед 30 країн, що були досліджені.  
Найближче значення рейтингу має Польща – 11,6 балів.  Відстань до країн-лідерів – Франції, 
Фінляндії, Норвегії та Канади – становить близько 4 балів. 

Виявляється, Україна має багато спільного зі своїми географічними сусідами: 

 Значна частина українців (55%) нещодавно зазнала суттєвого та несподіваного 
скорочення доходу – так само, як і грузини (61%), білоруси (57%) та турки (50%).  При 
цьому 40% українців, 45% грузинів та 41% білорусів задля задоволення своїх 
фінансових потреб скористалися накопиченими раніше запозиченнями; 

 Українці, так само як і угорці, погано ведуть облік сімейних доходів та видатків – по 
25% в кожній країні зазначили, що не записують свої надходження та витрати; 

 Зрештою, лише 33% українців та 32% поляків поставили перед собою фінансові цілі. 

Найбільш складним випробовуванням для громадян України є фінансова поведінка.  Ця 
категорія оцінювання дає найбільшу кількість балів в сумарному рейтингу – 9 з 21.  Українці 
набрали лише близько 4 балів.  Це – найменше значення показника серед усіх країн, де 
проводилося дослідження.  Очевидно, що саме в цій сфері є найбільший потенціал для 
покращання оцінок та саме вона заслуговує на першочергову увагу. 

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ ГРАМОТНІСТЬ ТА ІНКЛЮЗІЮ  

Україна має всі шанси показати стрімке зростання рівня фінансової грамотності, інклюзії та 
якості фінансового життя.  Для цього потрібно сконцентруватися на причинах проблем, а не 
їх наслідках.  Також важливо чітко визначити, які саме верстви населення потребують 
допомоги та тільки тоді вирішувати їх потреби. 

Почнемо з ознаки, яка не проявила себе як чинник впливу на фінансову грамотність чи 
поведінку в Україні – гендеру.  В світі поширений підхід виділяти жінок в окрему категорію 
користувачів фінансових послуг з особливми потребами.  Відповідні заміри, що отримані в 
деяких країнах світу, доводять справедливість цього підходу.  Натомість в Україні не було 
виявлено жодної суттєвої різниці в рівні фінансової грамотності чи інклюзії за гендерною 
ознакою.  Відповідно, запровадження програм поліпшення рівня грамотності чи обізнаності, 
спрямованих виключно на жіноцтво, в Україні не є виправданим.   
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Набагато більше розмаїття у поведінку, звички та ставлення до фінансів українців спричиняє 
тип населеного пункту та регіон, в якому вони проживають.  В цілому населення сільської 
місцевості менше цікавиться фінансами та проявляє більш упереджене та негативне 
ставлення до фінансових послуг.  Пов'язано це з меншим ступенем проникненням 
фінансових послуг у сільській місцевості та – відповідно – меншим рівнем взаємодії сільських 
мешканців з фінансовою системою. 

Кожен макро-регіон України має свою специфіку щодо фінансової обізнаності та інклюзії, 
тому кожна конкретна державна ініціатива з підвищення рівня фінансової грамотності 
(наприклад, безкоштовні тренінги з ведення сімейного бюджету для людей похилого віку) 
повинна бути адаптована до конкретного регіону чи навіть громади.  Дивлячись на 
результати замірів ОЕСD можна побачити значну подібність окремих регіонів з сусідніми 
країнами, що продиктовано, скоріш за все, культурно-історичними особливостями.  Тому 
Україна може і повинна використовувати досвід цих країн у вирішенні подібних проблем. 

Найбільшим детермінантом фінансової поведінки, інклюзії та грамотності в Україні є вік та 
майновий стан респондентів.  Найбільш вільно у світі фінансів себе почуває молодь (18-34 
роки).  Свідомість цього покоління формувалася за часів незалежної України, ці люди більш 
відкриті для інформації та інновацій.  Для цієї вікової категорії важливо мати можливість 
отримати достовірну інформацію про фінансову установу чи послугу в режимі 
моментального доступу.  Ці українці будуть радо користуватися будь-якими інструментами 
управління персональними фінансами, аби тільки для цього був додаток для сучасних 
гаджетів та платформ. 

Українці середнього віку (34-45 років) є найбільш досвідченими користувачами фінансових 
послуг, вони є соціально активною категорією й звикли долати різноманітні труднощі.  Вони є 
цільовою аудиторією для просування фінансових продуктів, спрямованих на довгострокове 
планування. 

Зрештою для старшого покоління (45-60 років) та людей похилого віку (понад 60 років), на 
жаль, фінансові послуги є скоріш «неминучим злом», аніж можливостями для забезпечення 
гідного рівня якості життя.  Життєвий досвід цих людей навчив їх не довіряти фінансовим 
установам, тому їх інтерес до фінансів є мінімальним.  Ці люди потребують дієвої та простої 
системи захисту їх прав як споживачів, таких як фінансовий омбудсмен, аби їх інтереси в 
потенційних конфліктах з фінансовими установами були належним чином захищені..  
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ДЛЯ ЧОГО ЦЕ ДОСЛІДЖЕННЯ? 

Дане дослідження є другим подібним дослідженням, що проводилося в Україні.  Перше 
дослідження було ініційоване USAID в 2010 році на базі досвіду Азербайджану, Болгарії, 
Словаччини та Росії, де подібні дослідження здійснювалися під егідою Світового банку.  За 
результатами дослідження 2010 року був підготований аналітичний звіт «Фінансова 
грамотність та обізнаність в Україні: факти та висновки» [2].  В цьому звіті він згадується як 
«дослідження 2010 року». 

Дослідження 2010 року дало поштовх ініціативам державних органів, приватного сектору та 
донорів щодо покращання фінансової грамотності українців.  Серед них найбільш відомою та 
масштабною, з огляду впливу на суспільство, було запровадження в старших класах 
експериментального курсу «Фінансова грамотність», створеного за підтримки USAID. 

З плином часу актуальність результатів дослідження 2010 року втрачалась, оскільки 
змінилася ситуація в країні, у фінансовому секторі, та у поведінці самих українців.  Відтак у 
2016 році Deloitte Consulting (в якості суб-підрядника SEGURA Consulting) у співробітництві з 
українською дослідницькою компанією InMind повторили дослідження з урахуванням появи 
нової методології, яка запропонована OECD/INFE. 

Дане дослідження мало на меті: 

 Оцінити рівень фінансової інклюзії населення України та найбільш популярні 
фінансові послуги; 

 Визначити рівень навичок фінансових обчислень (фінансової грамотності) українців; 

 Визначити рівень фінансової обізнаності респондентів, їх розуміння фінансових 
продуктів, термінології, прав та обов'язків споживачів та фінансових установ; 

 Встановити, чим саме керуються українці при прийнятті рішень щодо фінансів та з 
яких джерел вони черпають інформацію для цього;  

 З'ясувати моделі фінансової поведінки населення щодо постановки фінансових цілей, 
ведення сімейного бюджету, заощаджень та управління боргами чи кредитами, 
фінансового планування пенсії; 

 Виявити, які саме ознаки – вік, стать, освіта, регіон проживання, тип населеного 
пункту тощо – відіграють роль детермінантів, що породжують відмінності в знаннях, 
звичках, ставленні чи поведінці українців; 

 Провести зіставлення отриманих результатів з даними дослідження 2010 року та 
дослідження ОЕСD/INFE 2015 року. 

 

                                                
 

2
 http://pfin.com.ua/wp-content/uploads/2012/07/finlit_survey_6dec2010_en.pdf 
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження проводилося маркетинговою дослідницькою компанією InMind у період з 10 
січня по 2 лютого 2017 року методом опитування «обличчям-до-обличчя».  Обов'язковою 
умовою участі респондента в дослідженні було наявність власного досвіду користування 
фінансовою послугою протягом останніх двох років.   

Опитування охопило 2013 респондентів віком від 18 років , мешканців міст та сіл України.  
Вважається, що такий розмір вибірки є оптимальним для отримання статистично достовірної 
інформації за Україною загалом, а також за макрорегіонами, віковими та гендерними 
групами. Вибірка репрезентативна структурі генеральної сукупності за розміром населеного 
пункту та географією. За такої вибірки розмір теоретичної похибки не перевищує 2,2%.  
Порівняно з 2010 роком, відбулася зміна вибірки, а саме: 

Критерій Україна 2010 Україна 2017 

Віковий ценз Від 20 до 60 років Від 18 років 

Тип населення Міське населення Міське та сільське населення 

Причиною зміни вибірки було бажання запровадження критеріїв OECD/ENFI (додатково див. 
розділ «Порівняння з дослідженням OECD/INFE 2015 року».  Зниження вікового цензу до 18 
років було потрібно для охоплення респондентів, які нещодавно закінчили школу та мали 
можливість навчатися за факультативним курсом «Фінансова грамотність», який був 
розроблений у відповідь на дослідження 2010 року.   

Для забезпечення чіткої зіставності показників досліджень 2010 та 2017 років була виділена 
підвибірка з характеристиками 2010 року.  До неї було включено 1203 респонденти, жителів 
міст України у віці 20-60 років.  Розмір підвибірки є достатнім для порівняння та оцінки 
динаміки змін. 

Опитування в середньому тривало 40 хвилин та включало 85 запитань, розділених на 6 
розділів.  Більшість запитань повторювали запитання з дослідження 2010 року.  Частина з 
них була змінена з урахуванням зміни ситуації на ринку, а також через необхідність уточнень, 
виходячи з досвіду обробки результатів дослідження 2010 року.  Також, з метою 
забезпечення можливості порівняння результатів з показниками інших країн, до анкети були 
включені деякі запитання з опитувальника OEСD/INFE.  Додатково анкету було розширено 
рядом запитань щодо передових фінансових технологій.  Повна анкета дослідження 
розміщена в Додатку 1. 

Перед початком польового дослідження компанія InMind провела тестування анкети для 
оцінки зрозумілості сформульованих запитань для респондентів та загальної тривалості 
інтерв’ю.    

Для загальнонаціональних опитувань компанія InMind використовує світовий стандарт 
формування вибірки, що забезпечує збереження принципів випадковості на кожному етапі 
відбору і дозволяє отримати найбільш точні дані з мінімальною похибкою. InMind 
використовує такі процедури: 

 Відбір міст або інших населених пунктів. Вибірка визначається за принципом 
«вибірковості пропорційного розміру», згідно з яким кожна область та кожний тип 
населеного пункту представлено пропорційно. В Україні існує 3 типи населених 
пунктів: міста, селища міського типу (СМТ) та села, за деякими винятками, тип 
населеного пункту співвідноситься з його розміром.  

 Відбір поштових відділень.  Щодо кожної первинної одиниці вибірки складається 
перелік поштових відділень у житловому секторі. Після цього випадковим методом 
обиралися кілька поштових відділень, які слугували відправною точкою для 
подальшого визначення вулиць, будинків та квартир.  
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 Відбір респондента у домогосподарстві.  Після визначення поштового відділення 
випадково обирається послідовність: вулиця – номер будинку – номер квартири. 
Починаючи із першої квартири чи будинку, інтерв’юер визначав представників 
цільової аудиторії – користувачів фінансових послуг у віці від 18 років. У разі 
наявності кількох потенційних респондентів обирався той з них, хто вважався головою 
родини (приймає фінансові рішення у родині). 

Опитування охопило всі регіони України, окрім Автономної республіки Крим та окремих 
районів Донецької та Луганської областей, які не є підконтрольними Уряду України.  Під час 
дослідження 2010 респонденти з АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської 
областей проявили найгірші знання з фінансової математики, обізнаності, найгірші навички 
фінансового планування та найменш відповідальну фінансову поведінку серед усього 
населення України.  Виключення цих територій в дослідженні 2017 року теоретично могло 
мати позитивний вплив на загальні результати. 

Для аналізу в межах дослідження Україну умовно було розділено на 5 макрорегіонів:  

 Центр: Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області;  

 Північ: Житомирська, Київська, Чернігівська та Сумська області;  

 Південь: Одеська, Миколаївська та Херсонська області;  

 Захід: Волинська, Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Хмельницька, 
Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області;  

 Схід: Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області та частини Донецької та 
Луганської області, що підконтрольні Уряду України. 

У ході дослідження збиралася інформація щодо соціально-демографічних характеристик 
респондентів з метою проведення аналізу відмінностей у відповідях в залежності від регіону 
проживання, типу населеного пункту, віку або статі респондентів. Характеристики вибірки 
надані у наведених таблицях 1 та 2. 

Таблиця  1. Розподіл за віком та 
статтю 

Вік Всього 
Стать 

Чол. Жін. 

18-24 10% 11% 9% 

25-34 23% 23% 22% 

35-44 23% 23% 22% 

45-59 25% 25% 26% 

60+ 19% 17% 20% 

Всього 100% 100% 100% 

 

Таблиця  2. Розподіл за регіонами та 
типом населеного пункту  

Регіон Всього 
Тип НП 

Місто Село 

Центр 12% 10% 16% 

Північ 24% 27% 13% 

Південь 12% 12% 12% 

Захід 20% 15% 37% 

Схід 32% 36% 21% 

Всього 100% 100% 100% 

 

Структура опитаної аудиторії за гендерною ознакою дуже подібна до структури населення 
України в цілому, що демонструє рівномірну представленість серед споживачів фінансових 
послуг чоловіків та жінок.  Серед аудиторії опитування відмічається дещо менша частка 
представників найстаршої вікової групи (від 60 років).  Причиною цього є встановлений ценз 
вибірки – наявність власного дослвіду користування фінансовими послугами протягом 
останніх двох років.   

Якість даних, отриманих під час дослідження, забезпечено такими процедурами контролю: 

1. Контроль польових робіт: проводився паралельно з польовим етапом та постфактум. 
Процедури контролю включали: 

o 100% візуальний контроль анкет.  
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o 30% випадкова перевірка процедури відбору респондента, точності в записах 
журналу (щоденників) інтерв’юерів; повторне проведення інтерв’ю з 
респондентом. 

2. Логічний контроль: перевірка введених даних засобами спеціально створеного 
логічного контролю. 

3. Аналітичний контроль: на останньому етапі контроль даних було проведено 
менеджером проекту із застосуванням спеціальних підходів, заснованих на 
дисперсійному аналізі даних. 
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ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ 

Станом на 1 січня 2017 року частка 93-x банків, що діяли в Україні, у загальних активах 
всього фінансового сектору становила 95 відсотків, що чітко вказує на банкоцентричну 
модель вітчизняної фінансової системи.   

Конкуренція банків з іншими фінансовими компаніями мала місце в основному в сегменті 
розрахункових та платіжних послуг.  Це найбільш популярні серед українців послуги – троє з 
кожних чотирьох респондентів здійснюють платежі та розрахунки.  Більш розвинені фінансові 
послуги: страхування, операції на фондовому ринку, пенсійні заощадження, послуги фінтеху, 
– залишаються здебільшого незатребуваними. 

Дослідження 2017 року проводилося на тлі суттєвих змін ландшафту фінансової системи 
України.  Як видно з Діаграми 3, за три роки, що передували дослідженню, в Україні 
збанкрутували 48% банків, 24% страхових компаній та 26% кредитних спілок.     

Діаграма 3. Кількість банків, страхових компаній та кредитних спілок в Україні  

 (за даними Національного банку України та Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, станом на початок періоду) 

 

Це мало двобічний вплив на дослідження: 

 З одного боку, рівень фінансової інклюзії, тобто використання фінансових послуг 
населенням, на момент проведення дослідження теоретично мав би бути меншим, 
ніж у попередні періоди, через наявність меншої кількості працюючих фінансових 
установ;   

 З іншого боку, криза підштовхнула людей ставати більш обізнаними у сфері фінансів, 
аби вберегти власні заощадження та добробут.  Найбільш позитивна динаміка 
покращання якості фінансових знань зафіксована у сфері банківських депозитів – 
якщо у 2010 році лише 7% людей знали розмір гарантованої суми, то у 2017 їх було 
вже майже 41% на аналогічній вибірці.    

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

У звіті про дослідження 2010 року зазначалося, що «в Україні просування шляхом до 
фінансової грамотності та захисту прав споживачів знаходиться в початковій стадії».  Це 
твердження лишається справедливим також і для року 2017го. 

У 2010 році питання захисту прав споживачів фінансових послуг на законодавчому рівні було 
врегульовано лише однією статтею рамочного закону «Про захист прав споживачів».  Ця 
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стаття стосувалася виключно споживчих кредитів.  Решта фінансових послуг в цьому Законі 
взагалі не згадувалася.  У листопаді 2016 року Верховна Рада ухвалила спеціальний Закон 
«Про споживче кредитування», в якому викладені засади захисту прав споживачів.  Однак 
цей новий Закон також стосується виключно споживчих кредитів, якими користується лише 
один українець з кожних трьох.  

На момент проведення дослідження в Україні лише одна установа, Фонд гарантування 
вкладів фізичних осіб, офіційно мала законодавчо визначений мандат на здійснення захисту 
прав та охоронюваних законом інтересів споживачів.  При цьому мандат Фонду поширюється 
не на всіх споживачів, а лише на вкладників банків.  Натомість інші регулятори ринків 
фінансових послуг – Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг – не мають закріплених в законах повноважень чи обов'язків захищати 
права споживачів, окрім роботи зі зверненнями громадян, переважно скаргами на фінансові 
установи.  Основний державний орган з захисту прав споживачів - Державна інспекція 
України з питань захисту прав споживачів була перетворена на Державну службу України з 
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з акцентом на безпеку 
харчових продуктів, фінансова сфера фактично лишилася поза полем зору цього 
регулятора. 

У жовтні 2012 року Кабінет Міністрів схвалив «Стратегію реформування системи захисту 
прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012 – 2017 роки» [3].  Цим документом 
передбачалося, що з поміж існуючих державних органів та регуляторів ринків фінансових 
послуг будуть обрані ті, на кого буде покладений обов’язок опікуватися захистом прав 
фінансових споживачів.  Документ також був спрямований на підвищення рівня фінансової 
грамотності населення та «створення правового середовища досягнення балансу прав і 
обов'язків споживачів та фінансових установ».  Протягом перших років чинності на 
реалізацію Стратегії затверджувалися національні плани дій.  Однак після Революції Гідності 
ця практика була припинена та зрештою, наприкінці 2016 року Стратегія була скасована, так 
і не будучи повністю виконаною. 

На момент проведення дослідження з поміж чинних нормативно-правових актів питанню 
захисту прав споживачів фінансових послуг увага приділялася у президентській Стратегії 
сталого розвитку «Україна – 2020» [4]що містить окремий блок «Реформа фінансового 
сектору».  Індикаторами успішності реформ є: 

 Підвищення рівня фінансової грамотності,  

 Відповідність національного законодавства щодо захисту прав споживачів фінансових 
послуг стандартам ЄС  

 Створення нових інструментів захисту прав споживачів та інвесторів фінансового 
сектору.   

Питання фінансової грамотності та захисту прав споживачів також згадуються в Комплексній 
програмі розвитку фінансового сектору України до 2020 року [5] де вони виділені в окремий 
напрям С «Захист прав споживачів та інвесторів фінансового сектору».  План заходів з 
реалізації цього напряму викладено в Таблиці 3. 

 

 

                                                
 

3
 Розпорядження КМУ від 31 жовтня 2012 року №867-р «Про схвалення Стратегії реформування системи захисту 

прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012 – 2017 роки» 
4
 Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від 12 січня 2015 року 

5
 Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року.  Затверджено постановою Правління 

НБУ від 18 червня 2015 року №391 
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Таблиця  3. План заходів з фінансової грамотності та захисту прав споживачів 

№ Заходи Дії 

С.1 

Підвищити рівень 
фінансової 
грамотності та 
рівень культури 
заощаджень 
населення 

(і) Розробити та упровадити комплексну програму підвищення фінансової 
грамотності, які б, крім іншого, включали: 

- визначення та закріплення функції координатора серед державних органів 
з реалізації національних заходів з підвищення рівня фінансової 
грамотності населення України 

- організацію вступу та повноправного членства у Міжнародній мережі 
фінансової освіти Організації економічного співробітництва та розвитку 
(OECD/INFE); 

- пояснення типових фінансових послуг та інструментів і пов’язаних із ними 
ризиків та основних способів ціноутворення 

- роз’яснення важливих положень договорів щодо надання типових 
фінансових послуг 

- поради щодо управління персональними та сімейними фінансами 

- роз’яснення щодо використання інноваційних платіжних інструментів та 
сервісів 

- роз’яснення щодо переваг заощаджень та контрольованих витрат 

- інформування щодо політики та реформ у сфері економіки та фінансів 

- створення загальноукраїнського сайту з фінансової просвіти; 

(іі) Розгорнути систему інформування та навчання населення в рамках 
програми 

(iіі) Забезпечити моніторинг рівня фінансової обізнаності громадян та їх 
розуміння ключових економічних реформ на регулярній основі 

С.2 

Підвищити 
стандарти 
розкриття 
інформації в 
інтересах 
споживачів та 
інвесторів 
фінансового 
сектору 

(і) Стимулювати розвиток практики розкриття інформації публічними 
акціонерними товариствами для більшої прозорості, підвищувати 
стандарти розкриття інформації 

(іі) Забезпечити прозоре та повне розкриття необхідної інформації для 
всебічного та повного розуміння клієнтом можливих ризиків та сукупної 
вартості щодо послуг, що надаються 

(ііі) Установити чіткі санкції для учасників ринку фінансових послуг щодо 
ненадання попередньої інформації про фінансову послугу та інші 
порушення прав споживачів фінансових послуг 

С.3 

Модернізувати 
законодавство в 
частині захисту 
прав споживачів 
та інвесторів 

(і) Запровадити механізм захисту прав міноритарних акціонерів, у тому 
числі шляхом запровадження механізмів примусового викупу та продажу 
акцій та інституту Корпоративної угоди (Акціонерного договору) 

(іі) Запровадити дієві механізми позасудового врегулювання спорів між 
учасниками фінансового сектору та споживачами фінансових послуг 

(ііі) Створити компенсаційні схеми захисту вкладів інвесторів та інших 
споживачів небанківських фінансових послуг 

(іv) Упровадити процедури захисту прав власників корпоративних боргових 
цінних паперів та правового врегулювання діалогу між емітентом та 
інвестором 

С.4 

Створити нові 
інструменти 
захисту прав 
споживачів та 
інвесторів 
фінансового 
сектору 

(і) Ініціювати створення інституту фінансового омбудсмена, до функцій 
якого належатиме досудове вирішення суперечок та скарг між фінансовими 
установами та їх клієнтами – фізичними особами 

(іі) Підвищити швидкість та зручність виплати коштів вкладникам банків, що 
ліквідовуються, шляхом перегляду алгоритму виплат та відшкодування 
коштів вкладникам банків 

(ііі) Ініціювати перегляд та імплементацію стратегії КМУ щодо 
реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових 
послуг 

Заходи блоку С.2 щодо поліпшення системи розкриття інформації для споживачів мали б 
бути виконані до початку цього дослідження – до 31 грудня 2015 року.  Однак цього не 
сталося; покращання розкриття інформації відбулося лише в одній сфері – споживче 
кредитування – однак із затримкою у півтора роки, із набуттям чинності Закону України «Про 
споживче кредитування». 
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На виконання блоку С.1 відводився термін до 31 березня 2016 року.  На цю дату повинні 
були бути: створена національна програма фінансової грамотності, розгорнута інформаційна 
кампанія й навчання населення, а також запущений загальнонаціональний сайт.  Офіційна 
інформація щодо ходу виконання цього блоку, на жаль, відсутня.   

Блок С.4 – створення фінансового обмудсмена – мав бути виконаний до 30 червня 2016 
року.  Проект Закону України, яким передбачено створення інституту фінансового 
омбудсмена, знаходиться на розгляді у Верховній Раді з грудня 2015 року, однак на момент 
підготовки цього звіту зміг пройти лише перше читання та не був схвалений в цілому.  
Перспективи його прийняття не найближчим часом є примарними.   

Таким чином, в Україні за час з попереднього дослідження в системі захисту прав споживачів 
фінансових послу суттєвого покращення ситуації не відбулося.  Законодавчі ініціативи не 
набули системного характеру, а сама реформа – належної потужності.  Подальші зволікання 
у покращанні системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг зводять 
нанівець всі ініціативи з підвищення рівня фінансової грамотності українців як споживачів 
відповідних послуг. 
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ФІНАНСОВА ІНКЛЮЗІЯ 

За визначенням OECD, фінансова інклюзія означає «доступ до та використання широкого 
набору відповідних фінансових продуктів та послуг» [6].  В цьому дослідженні фінансова 
інклюзія оцінювалася за рівнем проникнення фінансових послуг, тобто за частотою 
користування ними. 

ПОТОЧНИЙ РІВЕНЬ КОРИСТУВАННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОСЛУГАМИ  

Респондентам було запропоновано зазначити, якими саме фінансовими послугами вони 
користувалися принаймні один раз протягом останніх двох років.  Для цього була 
підготовлена картка з назвами тридцяти фінансових послуг та, подекуди, роз'ясненням їх 
суті.  Кожен респондент міг обрати одну або кілька з них.  Відповідь «Не користуюсь жодною» 
не була передбачена, оскільки критерієм участі в опитуванні був досвід користування 
фінансовими продуктами. 

Для абсолютної більшості населення України єдиною точкою дотику із фінансовою системою 
є платежі та розрахунки (Діаграма 4).  Троє з чотирьох респондентів користуються послугами 
оплати комунальних платежів та картковими продуктами (окрім кредитних) – зарплатною 
карткою, картковим рахунком чи переказом з картки на картку.  Також популярні інші форми 
розрахункових послуг – 53% українців користуються платіжними терміналами для внесення 
готівки (формату cash-in), 26% – мобільним або інтернет банкінгом, а 19% здійснюють 
грошові перекази в межах України або мають поточний рахунок в банку.  Менш популярними 
є платежі з мобільних телефонів без прив'язки до банку (12% респондентів), грошові 
перекази за кордон (5%) та електронні мобільні гаманці (4%). 

Наступною за популярністю категорію фінансових послуг є кредити, хоча ступіть поширеності 
різних кредитних продуктів є вкрай неоднорідною.  Найменш поширеними видами кредиту є 
лізинг та онлайн позики в інтернеті – менше 0,5% респондентів заявили про використання 
кожного з них.  Менше 1% респондентів за останні два роки користувалися іпотечними 
кредитами, автокредитами, покупками в групах та небанківськими споживчими кредитами.  
Всі ці види кредитів представлені в Україні в обсягах, менших за статистичну помилку цього 
дослідження.  Реально українці користуються банківськими споживчими кредитами (12% 
респондентів) та кредитними картами (33%).  Однак, з огляду на те, що 44% опитаних не 
змогли згадати, карткою якої саме платіжної системи вони користуються, і тільки 54% 
українців взагалі усвідомлює різницю між кредитною та дебетовою картками, реальне 
значення показника проникнення карткових кредитів може бути значно нижчим. 

Третю сходинку своєрідного п'єдесталу пошани серед українців займають операції з 
іноземною валютою.  Операції купівлі та продажу готівкової валюти здійснювали 16% 
населення, а от на ринку форекс пробували працювати менше 1% респондентів.  Такий 
результат не є дивним з огляду на ставлення українців до валюти: понад 72% погоджуються 
з думкою, що найкращий спосіб вберегтися від інфляції – купувати іноземну валюту.  Однак 
порівняно з дослідженням 2010 року, коли 31% респондентів обмінювали валюту, цей 
індикатор рівня «доларизації» знизився майже вдвічі. 

В 2017 менше 10% населення мали депозит в банку (окрім поточного рахунку) та лише кілька 
респондентів (0,3%) вкладали кошти в кредитні спілки.  З поміж усіх респондентів, 70% 
вважають, що «депозити є небезпечним інструментом для заощаджень, оскільки багато 
людей поклали гроші на депозит та втратили їх».  Не дивно, що з тих жителів України, в яких 
на момент отримання наступних надходжень бувають вільні фінанси, 59% віддають перевагу 
заощадженням в готівковому вигляді, а не у формі вкладів.  

                                                

 

6
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Діаграма 4. Структура користування фінансовими послугами та попит на додаткову 
інформацію 

Якими з наведених фінансових послуг користуєтеся Ви або члени Вашої родини? 
Про які з наведених фінансових послуг Ви бажаєте дізнатися більше? 
Якими фінансовими послугами Ви особисто плануєте користуватися протягом 
наступних двох років? 
 (відсоток всіх респондентів, ТОП-16 послуг з 31 наведених) 

 

Наступною за популярністю категорією фінансових послуг в Україні є страхування.  Тільки 
6% опитаних мають страхування ризиків, в тому числі обов'язкове страхування цивільної 
відповідальності власників автотранспортку, тільки 4% респондентів користуються медичним 
страхуванням, а страхуванням життя – 5%.  Дивно, але 61% українців не змогли дати 
правильну відповідь на запитання «що таке страхування життя?».  Тому в реальності 
показник поширення саме цієї послуги, скоріш за все, є нижчим. 

Найменш поширеною категорією фінансових послуг в Україні є інвестиції.  Жоден з видів 
інвестицій – в акції, облігації, інвестиційні фонди чи недержавні пенсійні фонди – не набрав 
навіть 0,5% голосів респондентів.  Рівень їх проникнення знаходиться нижче статистичної 
похибки.  Рівень користування інвестиціями в 2017 році значно нижчий за показник 2010 
року.  Взагалі українці вкрай скептично ставляться до фондовому ринку: 61% поділяють 
думку, що успішно працювати на ньому можуть лише ті, хто вже має великі гроші. 
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За гендерним фактором практично всі види фінансових послуг в Україні представлені 
рівномірно.  Як видно з Діаграми 5, суттєві розбіжності виявлені лише за сімома видами 
послуг, де різниця в інклюзії коливається в межах 2-6 відсоткових пунктів, переважно на 
користь чоловіків.  За рештою послуг вона не перевищує один відсотковий пункт. 

Діаграма 5. Фінансові послуги з найбільшим дисбалансом за гендерною ознакою 

Якими з наведених фінансових послуг користуєтеся Ви або члени Вашої родини? 
 (різниця відсотків респондентів за гендером, ранжовано за модулем) 

 

Набагато більша різниця у користуванні різними фінансовими послугами проявляється в 
залежності від віку респондентів.  Так, люди похилого (60 та більше років) та старшого віку 
(45-59 років) віддають перевагу дебетовим картам та оплаті комунальних послуг.  Іншими 
видами послуг ці респонденти користуються суттєво менше, аніж представники інших вікових 
груп.  Люди середнього віку (35-44 роки) є беззаперечними лідерами за такими послугами як 
іпотека (2% порівняно з 0,7% по Україні) та страхування ризиків (9% порівняно з 6%).  Молоді 
професіонали (25-34 роки) є найбільш активними користувачами послуг грошових переказів 
– в межах країни (27% порівняно з 19% в середньому по Україні) та за кордон (8% порівняно 
з 5%).  Разом з молоддю (18-24 роки), вони є найбільш активним користувачем сучасних 
форм платежів – мобільного, онлайн, електронних гаманців.  Найбільшою несподіванкою є 
те, що саме молодь є чи не єдиним інвестором в Україні, причому віддаючи перевагу акціям 
та інвестиційним фондам, а не облігаціям.  Скоріш за все, за цими цифрами стоять інвестиції 
у стартами, які для цього покоління є комфортним інструментом.   

Дослідженням виявлено, що рівень фінансової інклюзії українців значно залежить від рівня 
освіти та рівня добробуту.  Так, респонденти з вищою освітою, в середньому більше 
користуються всіма без виключення фінансовими послугами, а надто обміном валют – на 9 
відсоткових пункти вище, аніж в середньому по Україні.  Натомість люди, які визначають 
власний добробут характеристикою «можемо купувати товари тривалого користування, але 
не можемо дозволити дорогі покупки» віддають перевагу лише кільком видам послуг.  Вони 
набагато частіше обмінюють валюту (на 30 в.п. вище середнього по Україні рівня), проводять 
платежі через термінали, здійснюють грошові перекази по Україні та користуються інтернет-
банкінгом (на 28, 26 та 24 в.п. вище за середній рівень, відповідно).  Також саме ця категорія 
громадян є найбільш активними вкладниками банків та страхувальниками (на 17 в.п. вище 
порівняно з середнім в обох випадках).  Однак іншими видами послуг представники цієї 
категорії респондентів користуються значно менше, ніж в середньому по Україні. 

ОЧІКУВАНА ФІНАНСОВА ІНКЛЮЗІЯ 

В цьому дослідженні використано одночасно два методи оцінки майбутнього рівня 
фінансової інклюзії.  По-перше, дослідники попросили респондентів зазначити, якими саме 
фінансовими продуктами вони планують користуватися протягом наступних двох років.  По-
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друге, українців запитали, про які саме фінансові продукти вони хотіли б дізнатися більше.  В 
обох випадках перелік послуг був тотожній тому, за якими оцінювалась поточна фінансова 
інклюзія, однак додавалися позиції «Інший варіант відповіді» та «Жодною з наведених».  

Діаграма 6. Попит на додаткову інформацію щодо фінансових послуг 

Про які з наведених фінансових послуг Ви бажаєте дізнатися більше? 
 (відсоток всіх респондентів) 

 

У дослідженні 2010 року було виявлено, що за абсолютно всіма фінансовими послугами 
населення бажало скоротити рівень споживання.  У 2017 році ситуація виявилася практично 
аналогічною: 6% респондентів взагалі не хочуть користуватися жодною фінансовою 
послугою.  Респонденти найбільше хочуть припинити користуватися розрахунковими 
послугами: дебетовими картками та картковими рахунками (9%), оплатою комунальних 
платежів (8%), та платіжними терміналами (7%).  Разом з тим, в 2017 році виявлено дві групи 
фінансових продуктів, якими українці хочуть користуватися більше: неспоживче 
кредитування (іпотека, автокредит, лізинг) та інвестиції, здебільшого у приватні пенсійні 
фонди. 

Українці не потребують додаткової інформації про фінансові послуги (Діаграма 6): в 
середньому 45% не хочуть дізнаватися більше про взагалі жодну послугу, а серед населення 
похилого віку цей показник сягає 57%.  У 2010 році були зафіксовані значення 23% та 28%, 
відповідно.  Разом з тим, є кілька видів послуг, щодо яких існує принаймні якийсь попит на 
додаткову інформацію.  Перш за все це медичне страхування: 11% респондентів бажають 
знати більше про нього.  Скоріш за все це обумовлено очікуваннями щодо реформи системи 
медичного забезпечення на момент проведення опитування.  Про оплату комунальних 
послуг дізнатися більше хотіли б 8% українців, а ще майже 7% потребують інформації про 
страхування життя.  Про безготівкові платежі – електронні гаманці, мобільний банкінг, 
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платіжні термінали та мобільні гроші бажають дізнатися від 4% до 6% українців.  Роз'яснень 
також потребують кредитні операції та сучасні фінтех послуги – криптовалюта та Р2Р 
кредитування, однак в значно меншому обсязі.  Попит на інформацію щодо решти послуг є 
незначним та суттєво залежить від вікової групи та рівня фінансового добробуту 
респондентів. 

Діаграма 7. Тенденції фінансових ринків, які відстежують користувачі фінансових 
послуг  

Які зміни на фінансових ринках Ви регулярно відстежуєте особисто? 
 (відсоток всіх респондентів) 

 

Причина відсутності інтересу до фінансових послуг більшою мірою продиктована рівнем 
добробуту українців, а не рівнем їх недовіри до фінансової системи.  Встановлено, що майже 
кожен третій українець не здійснює жодних заощаджень чи інвестицій.  При цьому брак 
коштів як причину зазначили 87% з числа таких респондентів, тоді як лише менше 8% 
вказали причиною недовіру до фінансових установ.  Гіпотеза про те, що населення України 
більше довіряє мобільним операторам аніж банкам, не знайшла підтвердження.  
Респонденти розділилися приблизно порівну на прихильників банків, прихильників телекомів 
та тих, хто довіряє їм однаковою мірою.   

Більшість українців практично не цікавляться фінансовими новинами (Діаграма 7).  Так, 38% 
опитаних зазначили, що вони не відслідковують тенденцій на фінансових ринках.  З числа 
тих, хто відслідковує фінансові новини, найбільше уваги приділяють «зміні рівня інфляції» – 
32%.  Однак з дослідження 2010 року відомо, що більшість українців під терміном «інфляція» 
розуміють не зміну цін з плином часу, а коливання курсу національної валюти до основних 
валют.  Принаймні 26% респондентів активно відслідковує не новини фінансового ринку як 
такого, але інформацію, що має прямий вплив на особистий добробут, наприклад – рівень 
державних пенсій чи соціальної допомоги.  Тільки близько 6% українців регулярно 
відстежують зміни на фінансових ринках для споживачів – ставки за роздрібними кредитами 
та депозитами. 

ЗАДОВОЛЕННЯ ТА ОЧІКУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ  

Рівень споживацького задоволення оцінювався стандартним запитанням «Чи мали Ви 
проблеми у користуванні фінансовими послугами?».  Тим респондентам, які виказували 
незадоволення, ставилися уточнюючі запитання задля виявлення моделі їх поведінки у таких 
ситуаціях.  Додатково вивчалося, яким чином українці реагуватимуть на гіпотетичний 
конфлікт з фінансовою установою – чи знають вони, до яких інстанцій слід звертатися та на 
чию користь вони очікують вирішення конфлікту.  

Дослідження проводилося на тлі негативних процесів у фінансовій сфері України, що 
створювало підстави очікувати значний обсяг невдоволення якістю фінансових послуг.  
Натомість реальність виявилася іншою – лише 13% опитаних протягом минулих двох років 
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мали негативний досвід користування фінансовою послугою (Діаграма 8).  Це майже вдвічі 
менше, аніж у 2010 році, коли про проблемний досвід заявили 24% населення.  Змінився 
також регіональний розподіл: у 2017 році найбільша частка незадоволених клієнтів 
фінансових установ виявлена в Південному регіоні (18%), тоді як у 2010 році першість 
тримали Центр та Захід (35% та 34%).  Найбільше проблем зазнавали люди з вищою 
освітою (18%), що обумовлено вищим за середній рівнем фінансової інклюзії цієї категорії 
українців. 

Діаграма 8. Негативний досвід користування фінансовими послугами  

Чи маєте Ви негативний досвід користування фінансовою послугою? 
 (відсоток всіх респондентів) 

Якщо так, що це була за послуга? 
 (відсоток всіх респондентів) 

 

Трійка лідерів невдоволень українців лишилася незмінною з 2010 року та виглядає таким 
чином: 

 Банківський споживчий кредит: 28% від тих респондентів, що стикалися з проблемами 
(28% у 2010); 

 Депозит у банку: 25% (29% у 2010); 

 Кредитна картка чи картковий кредит: 23% (25% у 2010). 

Городяни виявилися втричі більш невдоволеними фінансовими послугами, аніж жителі 
сільської місцевості.  Люди похилого віку суттєво частіше за інших стикалися з проблемами з 
депозитами – 40% респондентів цієї категорії, тоді як негативний досвід щодо кредитної 
картки отримали здебільшого молоді спеціалісти (38% опитаних цієї категорії).  Серед 
жителів Півдня України однією з найбільш проблемних послуг за останні два роки стали 
депозити у кредитних спілках (14% постраждалих чи незадоволених респондентів порівняно 
з 2% в цілому по Україні). 

За час, що минув з попереднього дослідження, українці стали інакше реагувати на виявлені 
проблеми (Діаграма 9).  Якщо у 2010 році 47% респондентів нічого не робили після 
виявлення проблеми, то в 2017 таку відповідь дали вже тільки 30% опитаних з зіставної 
вибірки.  Приблизно кожен третій у відповідь на виявлені проблеми просто припинив 
користуватися фінансовою послугою, а кожен п'ятий подавав скаргу до самої фінансової 
установи або до відповідного державного органу.  У 2017 році був доданий новий варіант 
відповіді «розв'язав проблему самотужки через суд або в позасудовому порядку».  Його 
обрали майже 15% українців, здебільшого це жителі Сходу. 
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Діаграма 9. Реагування на погану якість фінансових послуг у розрізі вікових груп  

Що Ви зробили після виявлення проблеми? 
 (відсоток всіх респондентів, , відсоток респондентів за віком, що мали негативний досвід 

користування фінансовою послугою) 

 

Змінилися також очікування українців щодо того, на чию користь будуть вирішені конфлікти з 
фінансовими установами (Діаграма 10).  Якщо у 2010 році 44% респондентів вважали, що 
будь-який конфлікт апріорі буде вирішено на користь фінансової установи, то у 2017 при-
хильників такої думки поменшало до 33% за аналогічною вибіркою, а загалом по Україні їх 
35%.  В основному так вважають українці з Півдня (51% респондентів цього регіону), жителі 
сільської місцевості (41%), вікової категорії 45-59 років (41%) та ті, що оцінюють власний 
фінансовий стан як поганий та дуже поганий (40% та 46%, відповідно).  Натомість майже 
кожен третій опитаний заявив, що переможця в конфлікті неможливо визначити заздалегідь, 
оскільки все залежить від факторів, що знаходяться поза межами впливу як користувача, так 
і фінансової установи.  Дещо поменшало респондентів, які переконані у вирішенні конфлікту 
завжди на власну користь – з 17% у 2010 році до менше 14% у 2017.  Найбільш впевнені у 
власній вдачі жителі Центру (28% респондентів цього регіону) з неповною вищою освітою 
(21%) та самооцінкою власного фінансового стану як «добрий» (24%).  

Діаграма 10. Очікування щодо розв'язання конфлікту із фінансовою установою  

Якщо у зв'язку з наданням Вам фінансових послуг виникає конфлікт з фінансовою 
організацією, на яких умовах, як Ви очікуєте, він буде вирішений? 
 (відсоток всіх респондентів) 

 

В цілому українці виявилися достатньо обізнаними щодо установ, до яких слід звертатися у 
разі конфлікту з фінансовою установою.  Майже кожен третій правильно зазначив, що 
проблему слід вирішувати в суді загальної юрисдикції, а ще кожен четвертий знає, що в 
залежності від виду фінансової послуги можна також звертатися до інших державних органів.  
Однак ще чверть респондентів не знала відповіді на це запитання. 
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ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ ТА ОБІЗНАНІСТЬ 

Фінансова грамотність складається з двох рівних за важливістю складових – здатності до 
фінансових розрахунків (фінансової математики) та знання своїх прав та обов'язків як 
споживача фінансових послуг (фінансового права).  В ході дослідження вивчалися обидві 
складові.  Анкета дослідження містила запитання, що вже були використані в 2010 році та 
належним чином адаптовані через зміну нормативних актів та масштабу цін. 

САМООЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ  

Стандартною практикою подібних досліджень є порівняння уявного та реального рівня 
фінансової грамотності.  Як правило, люди схильні завищувати власні здібності, хоча деякі 
вікові групи та соціальні верстви населення навпаки, занижують власну оцінку.  Важливо, що 
у будь-якому випадку існує розрив між уявним та реальністю.  Саме він провокує 
необґрунтовану поведінку споживачів у сфері фінансів.  Виявлення розміру невідповідності 
уявного та реального рівнів знань, а також конкретних груп респондентів з найбільшим 
відхиленням, дозволить розробити цільові заходи щодо виправлення ситуації. 

Для оцінки власних уявлень щодо фінансових знань та уявлень респондентів попросили 
оцінити за 5-більною шкалою, чи вважають вони себе фінансово грамотною особою 
(Діаграма 11).   

Діаграма 11. Самооцінка фінансових знань та навичок в розрізі вікових груп  

Чи вважаєте Ви себе фінансово грамотною особою? 
 (відсоток всіх респондентів, відсоток респондентів за віком) 

 

Як показано на діаграмі, майже половина всіх респондентів (46%) оцінила власний рівень 
фінансових знань та навичок як посередній (задовільно).  Кожен п'ятий українець оцінив свій 
рівень фінансової грамотності як гарний або відмінний.  Натомість кожен десятий вважає, що 
взагалі нічого не знає та не вміє у фінансовій сфері, а кожен четвертий – що знання та 
навички є незадовільними.  В цілому, така картина спостерігалася й у 2010 році. 

Діаграма 12 демонструє, що розподіл відповідей жінок та чоловіків є практично однаковим.  
Так само подібним є розподіл відповідей жителів міст та сіл. 
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Діаграма 12. Самооцінка фінансових знань та навичок за гендером та типом НП 

Чи вважаєте Ви себе фінансово грамотною особою? 
 (відсоток респондентів за гендером та типом населеного пункту) 

 

Натомість виявлена пряма залежність самооцінки від рівня освіти та фінансового стану 
респондентів.  Найкращим чином оцінюють власні фінансові знання люди з вищою освітою, 
тоді як люди із середньою або неповною середньою освітою тяжіють до найгірших 
самооцінок.  Аналогічно, люди, які оцінюють власний добробут погано, також погано 
оцінюють свої фінансові знання.  Для обох цих соціальних груп реальність не збігається із 
самооцінкою. 

Зрештою, найбільш важливим фактором, що вплинув на самооцінку, є регіон проживання 
респондентів.  Як видно з Таблиці 4, найбільша питома вага «відмінників» самооцінки 
виявлена в Північному регіоні (9%).  Кожен четвертий житель Центру України оцінив свої 
знання на «добре».  Майже 31% жителів Півдня вважають власний рівень знань про фінанси 
«незадовільним», що значно гірше за середню оцінку по Україні.  Натомість серед мешканців 
Центру та Заходу таких значно менше, аніж в середньому: 18% та 19%, відповідно.   

Таблиця  4. Самооцінка фінансових знань та навичок в розрізі регіонів 

Самооцінка рівня знань 
та навичок 

Україна Центр Північ Південь Захід Схід 

Відмінно 3.9% 1.7% 8.8% 1.7% 2.4% 2.8% 

Гарно 16.3% 24.8% 13.5% 13.0% 16.0% 16.8% 

Задовільно 45.7% 47.9% 45.5% 48.7% 51.5% 40.2% 

Незадовільно 24.5% 18.4% 23.8% 30.7% 19.4% 28.3% 

Нічого не знаю 6.6% 6.8% 6.9% 4.6% 6.1% 7.2% 

Кількість респондентів 2013 234 475 238 412 654 
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ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА 

Для оцінки реального рівня знань респондентам було запропоновано сім запитань закритого 
типу, які наведені в Таблиці 5.  Кожне запитання вимагало від респондента проявити певні 
математичні здібності.  На деякі з запитань можна було відповісти навіть не вдаючись до 
розрахунків, а просто на основі математичної логіки.  Респонденти могли проводити 
розрахунки у будь-який зручний для них спосіб: на калькуляторі, на папері чи подумки. 

Таблиця  5. Тестові запитання з фінансової математики 

Назва Запитання Варіанти відповідей 

Простий 
відсоток 

Припустимо, що Ви поклали на банківський рахунок 
депозит на суму 100 000 грн. на 2 роки під відсотко-
ву ставку в розмірі 8% річних. Скільки грошей буде 
на Вашому рахунку через 2 роки, якщо Ви не буде-
те ні докладати, ні знімати гроші з рахунку?   

Більше 108 000 грн. 

Рівно 108 000 грн. 

Менше 108 000 грн. 

Важко сказати 

Складний 
відсоток 

Припустимо, що Ви поклали на банківський рахунок 
депозит на суму 100 000 грн. на 5 років під відсотко-
ву ставку в розмірі 10% річних. Відсоток нарахову-
ється наприкінці кожного року та додається до ос-
новної частини (так званого «тіла» депозиту). 
Скільки грошей буде на Вашому рахунку через 5 
років, якщо Ви не зніматимете гроші протягом дії 
депозиту (ні основну частину, ні відсотки)? 

Більше 150 000 грн. 

Рівно 150 000 грн. 

Менше 150 000 грн. 

Важко сказати 

Інфляція  

Уявіть собі, що Ви поклали гроші на банківський 
рахунок під річну ставку в розмірі 8%, а річна 
інфляція становила 10%. Як Ви вважаєте, за гроші, 
які знаходяться на Вашому рахунку, можна купити в 
середньому… 

…більше товарів, ніж рік тому 

… таку саму кількість товарів  

…менше товарів, ніж рік тому 

Важко сказати 

Купівельна 
спро-

можність 

Припустимо, що в наступному році Ваш дохід 
збільшиться вдвічі, але і роздрібні ціни також 
підвищаться в два рази. Як Ви вважаєте, Ви 
зможете придбати... 

…більше товарів, ніж рік тому 

… таку саму кількість товарів  

…менше товарів, ніж рік тому 

Важко сказати 

Знижки 

Припустимо, що Ви побачили телевізор однакової 
моделі у двох різних магазинах. Його первісна 
роздрібна ціна становить 10 000 грн. Один магазин 
запропонував знижку в сумі 1 500 грн., а інший – 
знижку в розмірі 10%. Які умови вигідніші – знижка в 
сумі 1 500 грн. або 10%? 

Знижка в сумі 1 500 грн. 

Знижка в розмірі 10% 

Пропоновані умови є 
однаковими з точки зору 
вигідності 

Важко сказати 

Ефективна 
ставка 

відсотку 

Припустимо, що в магазині побутової техніки Вам 
запропонували придбати товар вартістю 10 000 грн 
в розстрочку. Магазин пропонує Вам оформити 
«нульовий кредит», за умовами якого Вам потрібно 
протягом року сплатити магазину вартість техніки, 
тобто 10 000 грн, рівними платежами, без жодних 
відсотків. Однак, аби отримати такий кредит Вам 
потрібно придбати спеціальну страховку, яка 
коштує 600 грн. Чи можете Ви сказати, якою 
приблизно буде реальна річна відсоткова ставка за 
таким «нульовим» кредитом? 

3 %  

6%  

9 %  

12 %  

Важко сказати 

Дохідність 
облігації 

Припустимо, що Ви придбали облігацію 
номінальною вартістю 1 000 грн. за 900 грн. Строк 
погашення облігації через рік, і вона має купон в 
сумі 150 грн, який сплачується при погашенні. Якщо 
Ви утримаєте облігацію до її погашення, чи можете 
Ви розрахувати, якою буде сукупна дохідність 
Вашої інвестиції? 

Нижче 15% 

Рівно 15% 

Вище 15% 

Вище 20% 

Важко сказати 
  

 

Реальний рівень навичок фінансової математики виявився низьким: жоден респондент не 
зміг правильно відповісти на всі сім запитань тесту.   
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Діаграма 13. Тест навичок з фінансової математики в розрізі вікових груп  

Сім запитань з фінансової математики 
 (відсоток всіх респондентів, відсоток респондентів за віком,  

кількість наданих правильних відповідей подана в дужках) 

 

Як видно з Діаграми 13, 14% опитаних не змогли правильно відповісти на більш ніж одне 
запитання, майже 37% дали не більше трьох правильних відповідей, 26% респондентів 
надали чотири правильні відповіді на сім запитань і тільки 24% змогли правильно відповісти 
на п'ять та більше запитань. 

Таким чином, лише приблизно кожен четвертий опитаний набрав так званий «прохідний 
бал», який OECD визначає на рівні п'яти правильних відповідей.  Набагато менше з тих, хто 
оцінив свої знання як «гарні» та краще, змогли підтвердити це в ході тесту. 

Діаграма 14. Тест навичок з фінансової математики за гендером та типом НП 

Сім запитань з фінансової математики 
 (відсоток респондентів за гендером та типом населеного пункту  

кількість наданих правильних відповідей подана в дужках) 

 

Жителі Півдня та Заходу отримали нижчі за середні бали, тоді як українці зі Сходу показали 
кращі за середні результати – Таблиця 6.  Показник мешканців сільської місцевості виявився 
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гіршим, ніж серед городян (Діаграма 14).  Відмінностей за гендерною ознакою виявлено не 
було.   

Таблиця  6. Тест навичок з фінансової математики в розрізі регіонів 

Розподіл відповідей Україна  Центр Північ Південь Захід Схід 

Відмінно (7 правильних) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Гарно (5-6) 23.7% 27.8% 22.5% 16.8% 16.7% 30.1% 

Задовільно (4) 25.8% 29.9% 28.6% 21.0% 26.0% 24.0% 

Незадовільно (2-3) 36.9% 32.1% 35.2% 46.6% 43.2% 32.3% 

Нічого не знаю (0-1) 13.6% 10.3% 13.7% 15.5% 14.1% 13.6% 

Кількість респондентів 2013 234 475 238 412 654 

Аналіз розподілу відповідей в розрізі запитань (Діаграма 15) вказує, що майже половина 
респондентів не дала жодної відповіді та ще понад 40% відповіли неправильно на запитання 
щодо обчислення сукупної дохідності облігації.  Впоралися з завданням лише 12% 
респондентів, в основному люди з найвищим рівнем фінансової інклюзії.  Слід зазначити, що 
у порівнянні з 2010 роком спостерігається суттєве покращання – на зіставній вибірці частка 
правильних відповідей сягнула 14%, тоді як в сім років тому вона була лише 5%. 

Діаграма 15. Відповіді на запитання з фінансової математики  

Сім запитань з фінансової математики 
 (відсоток всіх респондентів) 

 

Одне запитання стосувалося обчислення реальної ставки за «нульовим» або 
«безпроцентним» споживчим кредитом та передбачало досить складний розрахунок.  У 2010 
році на подібне запитання 7% респондентів змогли надати правильну відповідь.  У 2017 
текст запитання було змінено – тепер воно стало більш подібним до реклами таких 
кредитних продуктів.  Несподівано, попри те, що такі кредити отсаннім часо набули значної 
популярності в Україні, лише близько 1% респондентів визначили правильну відповідь на це 
запитання. 

ОБІЗНАНІСТЬ ФІНАНСОВОГО СПОЖИВАЧА 

Для оцінки реального рівня обізнаності у фінансових питаннях респондентам було 
запропоновано відповісти на тринадцять запитань, які стосувалися чотирьох тем: (1) 
фінансова термінологія, (2) розуміння сутності фінансових продуктів, (3) відповідальність 
споживачів та (4) права споживачів фінансових послуг.  Всі запитання були побудовані як 
закриті – респондентам зачитувалися варіанти відповідей та пропонувалося обрати одну або 
кілька, які вони вважають правильними. 
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Таблиця  7. Тестові запитання з фінансової обізнаності  

Назва Запитання Варіанти відповідей 

Фінансова термінологія 

Страхова 
франшиза 

Чи знаєте 
Ви, що озна-
чає термін 
«франшиза» 
у страхуван-
ні? 

Це сума грошей, яку особа повинна сплатити компанії, щоб придбати 
страховку 

Це сума грошей, яку отримає вигодонабувач у разі настання 
страхового випадку 

Це сума грошей, яку компанія вираховує з суми  відшкодування при 
сплаті заявлених збитків 

Не знаю цього терміну / ніколи не чув/ла цей термін раніше 

Важко сказати 

Кредитна 
історія 

Чи знаєте 
Ви, що таке 
«кредитна 
історія»? 

Це інформація про позики, надані окремим банком, яка міститься у 
фінансовій звітності банку 

Це інформація про виконання зобов’язань окремим боржником, яку 
можна отримати у бюро кредитних історій 

Це інформація про попередні дефолти емітента цінних паперів, яку 
можна знайти у державному реєстрі емітентів цінних паперів 

Це інформація про виконання Україною своїх суверенних боргових 
зобов’язань, яка збирається інституціональними кредиторами 

Все із наведеного вище 

Нічого із наведеного вище 

Важко сказати 

Плаваюча 
ставка 

відсотку 

Чи знаєте 
Ви, що таке 
змінювана 
або плаваю-
ча відсотко-
ва ставка? 

Це ставка, що може бути змінена упродовж строку дії договору 

Це ставка, яка індексована на ставку, що широко використовується і є 
«базовою ставкою» 

Це ставка, яку учасники угоди можуть змінювати, не запитуючи згоди в 
іншої сторони 

Це ставка, що є протилежною до «фіксованої відсоткової ставки» 

Все із наведеного вище 

Нічого із наведеного вище  

Важко сказати 

Фінансові продукти 

Страху-
вання 

Чи знаєте Ви, що таке 
страхування життя? 

Це послуга, яку надає будь-яка страхова компанія, сутність її 
полягає у виплаті страхового відшкодування визначеним осо-
бам у випадку смерті особи, чиє життя було застраховане 

Це послуга, яку може надавати виключно спеціалізована 
страхова компанія, сутність якої передбачає отримання за-
страхованою особою грошей після досягнення певного віку, а 
після смерті такої особи – виплату страховки її спадкоємцям 

Важко сказати 

Платіжні 
картки 

Чи знаєте Ви, яка карт-
ка дозволяє проводити 
операції такі як зняття 
готівки чи оплату в ін-
тернеті чи магазині на 
суму, більшу за зали-
шок коштів на рахунку? 

Дебетова картка 

Кредитна картка 

Будь-яка платіжна банківська картка 

Важко сказати 

Цінні 
папери 

Які з наведених тверд-
жень описують різницю 
між акцією та обліга-
цією? 

Акція є інвестицію у статутний фонд, а облігація – ні 

Облігація може бути викуплена емітентом, а акція – ні 

Прості акції не мають гарантованого рівня доходу, а облігації 
можуть давати фіксований чи змінний дохід 

Облігації можна продати на вторинному ринку, а акції – ні 

Власниками облігацій можуть бути як фізичні, так і юридичні 
особи, а акцій – лише інвестори – юридичні особи 

Акції можна надавати у заставу, а облігації – ні 

Різниці між акціями та облігаціями немає; це просто різні 
назви одних і тих самих інструментів 

Важко сказати 
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Таблиця 8. Тестові запитання з фінансової обізнаності (продовження) 

Назва Запитання Варіанти відповідей 

Відповідальність 

Відпові-
дальність 

банків 

Що повинні робити 
банки відповідно до 
чинного українсько-
го законодавства? 
Виберіть один варі-
ант, який, на Вашу 
думку, найбільше 
відповідає вимогам 
законодавства 
України. 

Надавати кредити всім, хто по них звертається 

Встановлювати однакову відсоткову ставку за всіма кредитами 

Встановлювати однакову річну відсоткову ставку за аналогічни-
ми кредитами (кредитні картки, автокредити, іпотечні кредити) 

Приймати платежі та робити інші операції для населення 
безкоштовно 

Повідомити позичальнику загальну вартість кредиту та реальну 
відсоткову ставку 

Важко сказати 

Відпові-
дальність 
поручи-

теля 

Якби Ваш друг 
попросив Вас висту-
пити поручителем 
за його або її креди-
том і Ви б погоди-
лись, яка відпові-
дальність виникла б 
для Вас при цьому? 

При цьому не виникає жодної майнової відповідальності, я 
просто зробив би гарний жест по відношенню до свого друга 

При цьому виникає майнова відповідальність у випадку 
неспроможності мого друга виплатити позику 

Виникає як майнова, так і кримінальна відповідальність у 
випадку неспроможності мого друга виплатити позику 

Якщо мій друг не зможе розрахуватися, то у випадку мого 
звернення за кредитом, мені автоматично буде відмовлено в 
кредиті як особі, що не є надійною  

Важко сказати 

Механізми захисту прав споживачів  

Вирішення 
конфлікт-

них 
ситуацій 

У випадку виникнення кон-
флікту з фінансовою 
установою щодо фінансової 
послуги, яку Ви придбали у 
цієї установи, до якої органі-
зації Ви можете звернутись по 
допомогу у захисті Ваших інте-
ресів як споживача фінан-
сових послуг? 

Національний банк України 

Національна комісія,  що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг  

Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку 

Державна інспекція України з питань захисту прав 
споживачів  

Омбудсмен (уповноважена особа з прав людини) 

Будь-який суд загальної юрисдикції 

Залежить від виду фінансової установи та/або 
фінансового продукту 

Важко сказати 

Гарантії 
вкладів в 

банках 

Якщо житель(ка) України має 
вклад у звичайному 
українському недержавному 
банку і цей банк визнається 
неплатоспроможним та 
ліквідується, чи знаєте Ви, яка 
максимальна сума 
гарантованого вкладу підлягає 
компенсації вкладнику? 

Гарантії на банківські вклади не існує 

100 тис.  грн. 

150 тис. грн 

200 тис. грн 

500 тис. грн 

Обмежень немає – всі вклади в будь-якому банку 
гарантуються державою в повному обсязі 

Важко сказати 

Гарантії 
інвестицій 

Якщо житель(ка) України має 
інвестицію в інвестиційному 
фонді, який визнається бан-
крутом, приблизно яку суму 
збитків покриває держава? 

Гарантії на інвестиції в інвестиційні фонди не існує 

100 тис. грн  

150 тис. грн  

200 тис. грн  

500 тис. грн 

Обмежень немає – всі інвестиції гарантуються 
державою в повному обсязі   

Важко сказати 
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Таблиця 8. Тестові запитання з фінансової обізнаності (завершення) 

Назва Запитання Варіанти відповідей 

Гарантії 
вкладів у 
кредитних 

спілках 

Якщо житель(ка) України має 
вклад у кредитній спілці та ця 
спілка стає банкрутом, чи зна-
єте Ви, яка максимальна сума 
вкладу повністю гарантується 
державою? 

Гарантії на вклади в кредитну спілку не існує 

100 тис. грн  

150 тис. грн  

200 тис. грн  

500 тис. грн 

Обмежень немає – всі вклади у будь-якій кредитній 
спілці гарантуються державою в повному обсязі 

Важко сказати 

Гарантії 
страховки 

Якщо житель(ка) України має 
страховку від ризиків (окрім 
страхування цивільної 
відповідальності власників 
автотранспорту) від страхової 
компанії, яка стає банкрутом, 
чи знаєте Ви, що буде з його/її 
страховкою? 

Отримати відшкодування можливо через звернення 
до суду в процедурі банкрутства 

Приймається іншою страховою компанію, скоріше за 
все, державною 

Приймається безпосередньо державою, але в сумі 
не більше 200 000 грн. 

Приймається безпосередньо державою на первісних 
умовах 

Важко сказати 
  

 

Під час підготовки дослідження 2010 року був використаний досвід подібних досліджень 
Світового банку в інших країнах.  На той момент всі дослідження містили компонент 
фінансової обізнаності, отже цей блок було включено до українського дослідження.  З того 
часу група Світового банку перестала проводити дослідження фінансової грамотності і на 
світовому рівні ініціативу підхопила ОЕСD.  Однак розроблена ОЕСD методологія 
досліджень не містить компоненту фінансової обізнаності, оцінка фінансової грамотності 
фактично зводиться виключно до фінансової математики.  Разом з тим, на думку 
дослідників, самі лише навички фінансових розрахунків не є адекватним свідченням 
готовності людини до взаємодії з фінансовою системою.  Важливо визначити, наскільки 
людина обізнана у змістовній частині фінансових продуктів та послуг, що й було зроблено в 
цьому блоці. 

Діаграма 16. Тест з фінансової обізнаності в розрізі вікових груп 

Тринадцять запитань з фінансової обізнаності 
 (відсоток всіх респондентів, відсоток респондентів за віком;  

кількість наданих правильних відповідей подана в дужках) 

 

 Лише троє українців змогли дати правильні відповіді на всі 13 запитань тесту на обізнаність, 
65% не впоралися з більш ніж п’ятьма запитаннями, а ще 21% навели не більше двох 
правильних відповідей.   
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Низький рівень обізнаності характерний для всіх регіонів, однак найбільш проблемною є 
ситуація в областях Півдня України (Таблиця 8).  За віковою ознакою найнижчі показники в 
аудиторії старше 60 років (лише 6% відповіли на 8 та більше запитань вірно), а найвищі – у 
аудиторії 35-44 роки (14% добре, 2% відмінно).  Жінки виявилися менш обізнаними у 
порівнянні з чоловіками (Діаграма 17).  Містяни виявили значно кращі результати за жителів 
сіл.  

Таблиця  8. Тест з фінансової обізнаності в розрізі регіонів 

Розподіл відповідей Україна  Центр Північ Південь Захід Схід 

Відмінно (11-13 п.в.) 0.8% 0.4% 1.7% 0.0% 1.0% 0.5% 

Гарно (8-10) 10.6% 11.1% 12.2% 7.6% 11.2% 9.9% 

Задовільно (6-7) 22.0% 23.9% 22.1% 21.4% 23.5% 20.5% 

Незадовільно (3-5) 46.1% 43.2% 42.9% 52.5% 41.3% 50.2% 

Нічого не знаю (0-2) 20.5% 21.4% 21.1% 18.5% 23.1% 19.0% 

Кількість респондентів 2013 234 475 238 412 654 

Найгірший рівень обізнаності стосується терміну «плаваюча ставка відсотку».  Більшість 
респондентів давали лише частково правильну відповідь.  Тому для них використання 
плаваючої ставки в реальному кредитному договорі може становити загрозу для їх 
фінансового добробуту. 

Діаграма 17. Тест з фінансової обізнаності за гендером та типом НП 

Тринадцять запитань з фінансової обізнаності 
 (відсоток респондентів за гендером та типом населеного пункту; 

кількість наданих правильних відповідей подана в дужках) 

 

Менше 20% респондентів надали правильну відповідь на запитання щодо терміну «страхова 
франшиза», як видно з Діаграми 18.  Натомість кількість неправильних відповідей майже 
дорівнює кількості відповідей «не знаю» – близько 40%.  Це однозначно проблемна тематика 
для населення України. 

Команда дослідників відносить питання страхування життя та відповідальності банків 
проблемними, навіть попри те, що значна частка опитаних змогли дати правильну відповідь 
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на відповідні запитання.  Майже половина опитаних – 53% та 47%, відповідно – обрали 
неправильні варіанти відповідей.   

Щодо решти запитань – про кредитну історію, різницю між акціями та облігаціями, а також 
гарантій різного роду вкладів та інвестицій – то кількість правильних та неправильних 
відповідей практично однакова, зі значною часткою відповідей «не знаю» (виключення – 
запитання про кредитну історію).  Суттєва позитивна динаміка порівняно з 2010 роком 
зафіксована лише за двома запитаннями: щодо гарантії банківських депозитів та щодо 
кредитної історії.   

Діаграма 18. Відповіді на запитання з фінансової обізнаності  

Тринадцять запитань з фінансової обізнаності 
 (відсоток всіх респондентів) 
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ФІНАНСОВА ПОВЕДІНКА 

Незалежно від того, які фінансові знання та навички має людина – гарні чи погані, те, яким 
саме чином ці знання та навички впливають на формування її фінансової поведінки, можуть 
суттєво різнитися.  Тому в ході цього опитування команда дослідників намагалася вийти за 
рамки простого зрізу знань.  Ми хотіли визначити, яких моделей фінансової поведінки 
дотримуються українці, яким чином вони ведуть бюджет, заощаджують, коли та для чого 
позичають, та чи ставлять перед собою фінансові цілі. 

Цей блок дослідження стосується такого поняття як «домогосподарство».  Тому запитання, 
що включені до цього блоку, стосувалися не безпосередньо респондента, а всієї родини.  В 
цьому блоці використовувалися переважно закриті запитання, однак деякі були сформовані у 
відкритій формі. 

ФІНАНСОВІ ЦІЛІ 

Фінансовий добробут є результатом відповідальної фінансової поведінки.  Перший крок до 
неї – робота над фінансовими цілями.  Фінансові цілі – це виражені в грошовому або 
матеріальному вигляді предмети прагнення, для отримання яких людина докладає свідомі 
зусилля. 

В цілому, 39% українців зазначили, що мають перед собою певні фінансові цілі.  Цей 
показник суттєво різниться у вікових групах: якщо серед молоді (18-24 роки) фінансову ціль 
мають майже 50%, то серед людей похилого віку (60 та більше років) – 20%. 

Фінансові цілі українців мають як суто матеріальне втілення (нерухомість, автомобіль, 
ремонт житла, побутова техніка тощо), так і нематеріальну природу, пов’язану з власним 
розвитком (власний бізнес, навчання, відпочинок тощо). 

За гендерною ознакою українців розділяє тільки один варіант фінансової цілі – купівля авто.  
Чоловіки згадали цю ціль майже втричі частіше, аніж жінки. 

Діаграма 19. Визначення фінансових цілей  

Чи маєте Ви або Ваша родина  якісь фінансові цілі? 
 (відсоток всіх респондентів) 

Які Ваші найважливіші фінансові цілі? 
 (відсоток всіх респондетів) 

 

Наявність фінансової цілі є детермінантом фінансової поведінки.  Так, більшість українців, які 
поставили собі фінансову ціль, вживають заходів щодо її досягнення.  Ми виявили це 
шляхом поєднання двох запитань: (1) чи маєте ви якусь фінансову ціль та (2) якщо так, що 
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саме ви робити задля її досягнення?  Лише кілька респондентів стверджувально відповіли на 
першу частину, але не змогли навести жодного прикладу у другій.  Важливо зазначити, що 
лише 2% українців пов'язують досягнення власної фінансової цілі із позичанням.  Натомість 
10% респондентів намагаються позбутися боргів в рамках виходу на поставлені фінансові 
горизонти.    

Діаграма 20. Заходи для досягнення фінансової цілі  

Які заходи Ви вжили, які кроки зробили для досягнення своїх фінансових цілей? 
 (відсоток респондентів, які зазначили наявність фінансової цілі,  

допускалося кілька варіантів відповідей) 

 

Найбільш поширеними є заходи активного характеру: заощадження (51% тих, хто відмітив 
наявність цілей), або пошук нових джерел надходжень (39% серед тих, хто відмітив 
наявність цілей).  Понад 20% з тих, хто поставили перед собою фінансову ціль, почали 
складати бюджет.   

ВЕДЕННЯ БЮДЖЕТУ ТА КОНТРОЛЬ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ 

Загалом українські домогосподарства не сформували стійкої системи управління доходами і 
витратами.  Як видно з Діаграми 21, лише кожен четвертий респондент вказав, що його 
родина веде домашню бухгалтерію, при цьому лише 9% з них записують абсолютно всі 
доходи та витрати, а ще 16% роблять це вибірково. 

Діаграма 21. Ведення обліку доходів та витрат в розрізі вікових груп  

Чи звикла Ваша сім’я записувати доходи та витрати?  
 (відсоток всіх респондентів, відсоток респондентів за віком) 

 

Багато родин веде облін неналежним чином: 50% домогосподарств лише в загальних рисах 
можуть відстежувати доходи та витрати, а 23% родин взагалі ніяк не відслідковують 
сімейний бюджет.  Респонденти старшого віку є найбільш неоднорідною групою.  Порівняно з 
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іншими групами, серед них набагато більше як тих, хто веде облік абсолютно всіх 
надходжень та видатків, так і тих, хто цього не робить взагалі. 

В регіональному розрізі (Таблиця 9) позитивно виділяється Схід України, де облік доходів та 
витрат веде кожна третя родина.  Натомість у Північному регіоні (до якого також відноситься 
місто Київ) лише кожне п'яте домогосподарство реєструє свої доходи та витрати.  В Центрі 
та на Заході України найбільша питома вага тих, хто взагалі не відслідковує надходжень та 
видатків. 

Таблиця 9. Ведення обліку доходів та витрат в розрізі регіонів 

Розподіл відповідей Україна  Центр Північ Південь Захід Схід 

Записуємо все 9.0% 11.5% 4.6% 8.8% 8.3% 11.9% 

Записуємо частково 16.2% 12.0% 14.9% 13.4% 15.8% 20.0% 

Знаємо в загальних рисах 50.0% 45.3% 60.4% 48.3% 46.1% 47.2% 

Не відслідковуємо 23.0% 29.1% 18.3% 27.3% 29.1% 18.8% 

Інший варіант 1.7% 2.1% 1.7% 2.1% 0.7% 2.0% 

Кількість респондентів 2013 234 475 238 412 654 

Існує різниця у веденні записів сімейних надходжень та видатків домогосподарствами, що 
управляються чоловіками та жінками (Таблиця 22).  Жінки набагато більше за чоловіків 
схильні обліковувати фінанси, серед них значно менше тих, хто взагалі не відслідковує 
сімейний бюджет.  За ознакою населеного пункту містяни є більш дисципліновані в питаннях 
обліку сімейного бюджету порівняно із жителями сільської місцевості. 

Діаграма 22. Ведення обліку доходів та витрат за гендером та типом НП 

Чи звикла Ваша сім’я записувати доходи та витрати?  
 (відсоток респондентів за гендером та типом населеного пункту) 

 

Ведення обліку доходів та витрат родини – це необхідна передумова для складання 
сімейного бюджету.  Більшість українців спочатку витрачають гроші на потреби, які 
заздалегідь визначені важливими, і включають до бюджету тільки те, що залишається після 
цих «гарантованих статей».  Ще чверть українців повністю витрачають всі гроші на 
повсякденні потреби.  Приблизно 20% спочатку формують бюджет, а тільки тоді приймає 
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рішення щодо решти суми.  Більшість респондентів, які дотримуються саме такого формату, 
проживають на Сході України та характеризують дохід своєї родини як «вищий за середній».  
Найбільша частка тих, хто не займається бюджетуванням та не робить заощаджень 
відмічена серед жителів Центру України і сягає 40%, що корелює з їх низькою оцінкою свого 
фінансового стану. 

ПОВЕДІНКА У СФЕРІ ЗАОЩАДЖЕНЬ 

Заощадження з’являються як результат вміння людини забезпечити перевищення своїх 
надходжень над власними витратами та є індикатором благополуччя і стабільного 
функціонування домогосподарств.  Аналогічно оцінці фінансової грамотності, був 
використаний прийом зіставлення суб'єктивних оцінок респондентів та реальних кількісних 
показників обсягів заощаджень.   

Понад 75% українців заявили, що вони роблять заощадження (Діаграма 23).  Більшість з 
числа схильних до заощаджень не встановили собі чіткої мети для чого вони їх роблять.  
Цікаво, що респонденти старшого віку відкладають «на чорний день», тоді як молодша 
аудиторія робить це «аби бути незалежним та мати можливість робити вибір».  Лише деякі 
респонденти накопичують на чітко визначену потребу – значні події в житті родини як-то 
придбання нерухомості, авто, організація весілля, оплату за освіту тощо.  Для тих, хто 
заощаджень не робить, головною перепоною є низький рівень доходу.    

Діаграма 23. Причини ведення та не ведення заощаджень 

Чому Ви (Ваша сім’я) заощаджуєте або вкладаєте гроші? 
 (відсоток всіх респондентів, допускалося кілька варіантів відповідей) 

Якщо Ви (Ваша сім’я) не робите фінансових заощаджень, то в чому причина?   
 (відсоток всіх респондентів, допускалося кілька варіантів відповідей) 

 

В регіональному розрізі спостерігаються суттєві відмінності для чого люди заощаджують.  
Близько 70% жителів Півдня та Заходу вважають заощадження власною бронею перед 
можливими життєвими труднощами.  Жителі Сходу згадували цю причину найменше 
порівняно з мешканцями інших регіонів.  Українці з Півдня значно більше за інших бажають 
стати більш мобільними через власні заощадження. 

Схильність до заощаджень практично не відрізняється у чоловіків та жінок, хоча в цілому 
чоловіки більш схильні до цільових накопичень.  За типом населеного пункту жителі сіл 
більш схильні до накопичень на «чорний день» (49% селян до 41% городян), тоді як 
городяни значно частіше накопичують з певною визначеною метою (23% городян до 17% 
селян).  Чоловіки рідше за жінок заощаджують аби підготуватися до значної купівлі (20% 
чоловіків до 23% жінок) тоді як представники обох статей в основному заощаджують «на 
чорний день» (44% чоловіків та 42% жінок).  
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Діаграма 24. Причини ведення та не ведення заощаджень за тендером та типом НП 

Чому Ви (Ваша сім’я) заощаджуєте або вкладаєте гроші? 
 (відсоток всіх респондентів, допускалося кілька варіантів відповідей) 

Якщо Ви (Ваша сім’я) не робите фінансових заощаджень, то в чому причина?   
 (відсоток всіх респондентів, допускалося кілька варіантів відповідей) 

 

 

Таблиця 10. Поведінка у сфері заощаджень в розрізі регіонів 

Розподіл відповідей Україна  Центр Північ Південь Захід Схід 

На чорний день 61.2% 65.6% 59.3% 70.3% 68.8% 52.2% 

На значні покупки 30.1% 27.2% 32.8% 25.3% 29.4% 31.4% 

Щоб мати вибір 19.2% 14.6% 17.6% 30.4% 15.0% 21.1% 

Сімейна/особиста традиція 10.1% 7.9% 6.1% 8.2% 8.9% 15.5% 

На пенсію / у спадок 11.0% 6.6% 13.7% 13.3% 12.2% 8.7% 

Інший варіант 10.6% 12.6% 11.2% 9.5% 9.2% 11.0% 

Кількість респондентів 2007 203 463 248 469 624 

На противагу заявленим прагненням до заощаджень, з відповідей на запитання «скільки 
грошей щомісячно відкладається на заощадження» постає інша картина (Діаграма 25).  
Виявляється, що майже 48% респондентів в реальності взагалі не відкладають гроші.  
Третина громадян щомісяця заощаджує менше 1000 грн, а ще 15% до 3000 грн.  Регулярні 
заощадження у більших сумах може собі дозволити незначна частина українців.  Найбільш 
проблемна ситуація у людей похилого віку, найбільш оптимістична – у представників вікової 
категорії від 25 до 34 років. 
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Діаграма 25. Реальний розмір щомісячних заощаджень за віковими групами 

Яку суму Ви заощаджуєте щомісяця? 
 (відсоток всіх респондентів, відсоток респондентів за віком) 

 

З Діаграми 26 видно, що в абсолютно переважній більшості випадків (майже 60%) населення 
віддає перевагу зберіганню готівки вдома.  Кожна третя родина за наявності профіциту 
сімейного бюджету витрачає його на споживання.  Понад 15% респондентів вкладають 
кошти в валюту та коштовності, а 10% просто не знімають більше ніж їм потрібно на 
поточний місяць.  Зрештою, активними формами заощаджень – депозитами, інвестиціями – 
займається лише 12% населення. 

Діаграма 26. Моделі управління профіцитом бюджету домогосподарств 

Якщо у Вас (Вашої сім’ї) залишаються гроші на момент одержання нових 
надходжень, що Ви зазвичай з ними робите? 
 (відсоток респондентів, які відзначили наявність невикористаних коштів на момент 

надходження нових доходів, допускалося кілька варіантів відповідей) 

 

Наведене вище має свідчити, що українці віддають перевагу ліквідним формам заощаджень, 
тобто таким інструментам, які можна використати негайно у разі потреби (лікування, значна 
купівля, подорож тощо).  Однак в реальності родин, які здатні негайно оплатити значну суму 
– еквівалент місячного доходу – виявилося набагато менше, аніж родин, які заощаджують.  
Лише 26% домогосподарств мають таку можливість, тоді як переважна більшість – майже 
65% – не змогли б здійснити значну витрату, не позичаючи гроші або не звертаючись за 
допомогою до сім'ї чи друзів.   
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СТАВЛЕННЯ ДО БОРГУ ТА КРЕДИТІВ 

На світовому рівні життя в борг викликає контроверсійне ставлення.  Так, ОЕСD вважає [7], 
що брати в борг у разі наявності проблем фінансового характеру (втрата джерела доходу, 
наявність проблем із вже існуючим боргом, відсутність чітких фінансових цілей тощо) не є 
відповідальною фінансовою поведінкою.  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. 

Натомість пересічний українець не сприймає ідею жити в борг (Діаграма 27).  Так, на 
гіпотетичне запитання коли купівля в кредит має сенс, 30% зазначили що це не виправдано 
за жодних обставин.  Натомість майже 42% опитаних вважають, що кредит допустимо брати 
лише у разі крайньої необхідності, коли бракує необхідної суми для абсолютно невідкладної 
потреби.  Ще 27% українців допускають отримання кредиту за наявності стабільного доходу, 
а 15% – для купівлі товарів на розпродажах.   

Спостерігається значна різниця в ставленні до кредиту за віковою ознакою.  Люди більш 
похилого віку мають різко негативне ставлення до отримання кредиту, хоча й частіше за 
представників інших вікових категорій допускають це у випадку крайньої потреби.  
Наймолодші українці мають набагато більш толерантне ставлення до запозичень – лише 
18% зрікаються брати кредит за будь-яких умов.  Кожен третій з респондентів середнього 
віку вважає купівлю в кредит нормальним явищем за умови наявності стабільного доходу. 

Діаграма 27. Сприйняття купівлі в кредит в розрізі вікових груп  

Коли Ви вважаєте виправданим купувати в кредит? 
 (відсоток всіх респондентів, відсоток респондентів за віком) 

 

В ході дослідження реальної ситуації із наявністю заборгованості фінансового характеру 
(Діаграма 28) виявлено, що абсолютна більшість респондентів схильні покладатися лише на 
власні сили і декларують відсутність боргів (85%).  Лише 15% відзначили, що мають кредити 
або іншу заборгованість.  При цьому чверть з тих, хто має борги, або не обслуговують їх, або 
не можуть сказати, яка частина сімейного бюджету на це витрачається. 

У віковому розрізі більш схильні до запозичень особи середнього віку (35-44 роки) – 20% 
респондентів цієї вікової групи мають непогашений кредит, тоді як серед респондентів 
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пенсійного віку цей показник становить менше 9%.  В розрізі регіонів, найчастіше 
позичальниками виступають мешканці Центру та Сходу України (24% та 18% відповідно), 
тоді як Північ користується кредитами набагато менше (8%). 

Діаграма 28. Наявність боргів в домогосподарств та відсоток обслуговування боргу   

Чи маєте Ви (або інші члени Вашої сім’ї) якісь борги? 
 (відсоток всіх респондентів) 

Яка частина Вашого сімейного доходу витрачається щомісяця на погашення боргу? 
 (відсоток всіх респондентів) 

 

Українці не схильні до рефінансування своїх боргів (Таблиця 11).  З числа тих, хто протягом 
останніх двох років не зазнавав різкого скорочення сімейних надходжень, понад 50% 
жодного разу не брали в борг аби розрахуватися за іншим боргом, а ще майже 25% робили 
це вкрай рідко. 

Таблиця  11. Позичання для оплати існуючих боргів в розрізі регіонів  
Як часто протягом минулого року Вам (членам Вашої сім’ї) доводилося позичати 
гроші, щоб розрахуватися з іншими боргами? 
 (відсоток респондентів, які не зазнали скорочення доходів) 

Розподіл відповідей Україна Центр Північ Південь Захід Схід 

Ніколи 51.5% 45.5% 60.2% 49.5% 58.4% 42.8% 

Дуже рідко 24.7% 31.8% 23.0% 20.2% 18.3% 29.0% 

Іноді 14.6% 14.5% 10.9% 23.2% 10.9% 17.4% 

Дуже часто 2.3% 3.6% 1.1% 1.0% 1.5% 3.6% 

Завжди 0.9% 1.8% 0.7% 0.0% 1.0% 0.9% 

Інше 6.0% 2.7% 4.0% 6.1% 9.9% 6.3% 

Кількість респондентів 1019 110 274 99 202 334 

ФІНАНСОВИЙ ДОБРОБУТ 

Фінансовий добробут є результатом фінансової поведінки людини та володіння нею 
навичками управління власними фінансами.  Так само, як в інших розділах дослідження, 
добробут оцінювався у двох вимірах – у вигляді суб'єктивної оцінки людини та за допомогою 
питання оцінки реальної купівельної спроможності (Діаграма 29). 
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Власну суб'єктивну оцінку загального фінансового стану своєї сім'ї респонденти оцінювали 
за п’ятибальною шкалою в діапазонах від «дуже добрий» до «дуже поганий».  Близько 
половини українців вважають, що їх фінансовий стан «задовільний». Лише 1% вказали, що їх 
стан «дуже добрий», тоді як значна частка характеризують своє матеріальне положення, як 
«погане» (34%) і «дуже погане» (7%). 

Діаграма 29. Самооцінка фінансового добробуту в розрізі вікових груп 

Як би Ви оцінили фінансовий стан Вашої сім’ї? 
 (відсоток всіх респондентів, відсоток респондентів за віком) 

 

Основними детермінантами виявилися вік та регіон проживання респондента (Діаграма 29 та 
Табиця 12), тоді як стать, тип населеного пункту чи рівень освіти не мали значного впливу на 
розподіл відповідей.   

Найбільша кількість респондентів, які оцінили фінансовий стан своєї родини як «дуже 
добрий» та «добрий», проживають в Південному регіоні – 3% та 14%, відповідно.  З огляду 
на те, що саме в цьому регіоні була отримана найменша кількість правильних відповідей на 
тести фінансової математики та обізнаності, такий результат є несподіваним. 

Таблиця  12. Самооцінка фінансового добробуту в розрізі регіонів  

Розподіл відповідей Україна Центр Північ Південь Захід Схід 

Дуже добрий 0.6% 0.0% 0.2% 2.9% 0.7% 0.3% 

Добрий 8.2% 5.6% 8.0% 13.9% 7.8% 7.6% 

Задовільний 47.8% 49.1% 50.7% 37.4% 43.0% 52.1% 

Поганий 34.3% 34.2% 33.1% 38.7% 39.3% 30.4% 

Дуже поганий 6.6% 10.3% 5.1% 6.3% 6.6% 6.4% 

Кількість респондентів 2013 234 475 238 412 654 

Українці молодого віку (до 35 років) майже в півтора рази частіше аніж в середньому по 
Україні оцінювали фінансовий стан своєї родини як «добрий» та «дуже добрий».  В цій 
віковій групі також значно менша питома вага респондентів, які вважають матеріальний стан 
сім'ї «поганим» та «дуже поганим».  Можлива причина саме такого стану речей полягає у 
більшій схильності саме молодого покоління до постановки фінансових цілей, а відтак – до 
активного управління власним фінансовим життям. 

Команда дослідників порівняля самооцінку фінансового добробуту респондентів із реальним 
станом речей.  Найбільші розбіжності виявлені у так званій «підошві піраміди».  Виявилося, 
що 15% респондентів не вистачає коштів на харчування, а 44% опитаних зазначили, що 
зтикаються із труднощами у придбанні будь-яких інших товарів крім їжі.  За обома цими 
категоріями питома вага цих варіантів відповідей є значно вищою за частки відповідних 
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категорій самооцінки (Діаграма 30).  У верхній частині піраміди спостерігається протилежна 
ситуація: лише 35% респондентів відповіли що не мають проблем із оплатою базових потреб 
однак стикаються із труднощами при придбанні товарів тривалого вжитку, тоді як 48% 
охарактеризували свій добробут як «задовільній», що є еквівалентною категорією. 

Діаграма 30. Уявний та реальний фінансовий добробут 

Як би Ви оцінили фінансовий стан Вашої сім’ї? 
 (відсоток всіх респондентів) 

До якої з наступних груп населення Ви можете віднести себе (свою сім’ю) швидше 
за все? 
 (відсоток всіх респондентів) 

 

Проводячи дослідження на тлі несприятливої ситуації у фінансовому секторі України, 
команда дослідників вирішила повторити питання з дослідження 2010 року про вплив на 
добробут та фінансову поведінку українців фінансової кризи (Діаграма 31).   

Діаграма 31. Скорочення доходів домогосподарств: причини та поведінка  

Чи зазнавали Ви (Ваша сім’я) неочікуваного значного скорочення доходу протягом 
останніх двох років? 
 (відсоток всіх респондентів) 

Як Вам (Вашій сім’ї) вдавалося зводити кінці з кінцями у разі несподіваного падіння 
доходу? 
 (відсоток респондентів, які стверджувально відповіли на попереднє запитання) 

 

У 2010 році 55% респондентів зазначили, що відчули на собі протягом трьох попередніх років 
несподіване та суттєве скорочення доходів.  У 2017 році спостерігається аналогічна ситуація 



 Фінансова поведінка || Фінансова грамотність в Україні 

 44 

– 54% українців протягом двох останніх років відчули падіння доходів, в основному через 
необхідність здійснення значних оплат (лікування, ремонт, навчання).  Найбільш стійкими до 
кризи виявилися люди з вищою освітою та вищим за середнім рівнем фінансової інклюзії. 

У порівнянні з 2010 роком не відбулося суттєвих змін варіантів поведінки українців у 
відповідь на скорочення їх доходів.  Абсолютна більшість українців (75%) під фінансовим 
тиском вдаються до скорочення витрат та до заходів економії.  На другому за популярністю 
місті (21%) звернення за позичкою чи допомого до родичів чи знайомих.  За ним йдуть пошук 
додаткової роботи (19%), використання кредитної картки (майже 18%) та накопичених 
заощаджень (17%).  Дуже незначна частка респондентів (7%) взяли споживчий кредит або 
звернулися до ломбарду.  

В цілому рівень фінансового добробуту українців не є стабільним.  У разі втрати основного 
джерела прибутку лише приблизно 12% родин змогли б протриматися більше трьох місяців 
не змінюючи при цьому свій теперішній рівень споживання та не позичаючи гроші.  Кожна 
третя родина змогла б прожити так принаймні місяць, але не три.  Для майже 26% родин 
навіть один місяць є недосяжним горизонтом часу, а ще 15% не змогли б протриматися 
навіть одного тижня. 

ВИБІР ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ТА ПОСЛУГ 

Питання вибору фінансових установ та послуг в цьому дослідженні розглядалося з кількох 
позицій: (1) звідки українці беруть інформацію, (2) як часто вони порівнюють умови різних 
установ перед придбанням послуги та (3) на яких критеріях ґрунтують свій вибір. 

Як наведено в Таблиці 13, абсолютна більшість жителів України – майже 59% на повній 
вибірці та 53% на співставній з дослідженням 2010 року – при виборі конкретної фінансової 
установи довіряють фінансовій пресі: газетам, журналам та фінансовим передачам на 
телебаченні.  Однак спостерігається скорочення рівня довіри до цього джерела порівняно з 
2010 роком, коли він становив 67%.  Також спостерігаються значні розбіжності в розрізі 
регіонів: жителі Центру, Півдня та Заходу набагато більше покладаються на поради 
журналістів, аніж жителі Сходу чи Півночі.   

Значно зросла кількість респондентів, які дослухаються порад своїх друзів, родичів та 
знайомих.  Якщо у 2010 році приблизно 20% вважали це джерело авторитетним, то у 2017 
таких вже третина.  Натомість значно менше люди довіряють рекламі. 

Таблиця  13. Джерела фінансової інформації для домогосподарств в розрізі регіонів  

Розподіл відповідей Україна Центр Північ Південь Захід Схід 

Фінансова преса 59.2% 74.6% 44.9% 61.4% 75.5% 53.0% 

Друзі та знайомі 32.6% 25.4% 33.8% 43.9% 41.4% 23.5% 

Сайти загальних новин 30.5% 16.2% 27.7% 37.9% 28.5% 37.8% 

Сайти фінансових новин 21.6% 14.8% 25.8% 22.0% 15.7% 25.0% 

Реклама 9.8% 1.4% 10.8% 13.6% 8.8% 11.6% 

Співробітники фінустанов 8.3% 7.0% 11.1% 5.3% 6.8% 8.5% 

Незалежні консультанти 3.6% 2.8% 4.5% 6.1% 2.8% 2.7% 

Інші джерела 11.6% 6.3% 15.0% 12.9% 5.6% 14.6% 

Кількість респондентів 1165 142 314 132 249 328 

Тридцять відсотків українців завжди порівнюють умови та тарифи фінансових послуг з-поміж 
різних компаній та банків, які таку послугу надають (Діаграма 32).  Ще 24% роблять це лише 
іноді, 18% рідко, а 17% – взагалі ніколи.  Крім того, у 60% випадків вибір банку для відкриття 
карткового рахунку замість респондентів здійснили їх роботодавці або соціальні служби.   
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Діаграма 32. Порівняння умов фінансових послуг перед придбанням в розрізі вікових 
груп  

Як часто до придбання фінансової послуги Ви порівнюєте умови надання таких 
послуг та тарифи різних компаній чи банків? 
 (відсоток всіх респондентів, відсоток респондентів за віком) 

 

Поведінка українців при виборі фінансової установи базується скоріше не на розрахунках, а 
на емоціях чи інших факторах (Діаграма 33).  Найбільш популярним критерієм є «репутація 
та надійність» – майже 70% респондентів зважають саме на них при відкритті банківського 
рахунку або виборі банку для отримання споживчого кредиту.  Частка тих, хто ґрунтує свій 
вибір на позитивному досвіді своїх родичів чи знайомих або на власному попередньому 
досвіді коливається в діапазоні від 28% до 37% в залежності від фінансового продукту.  
Вартість послуги, наприклад відсоткова ставка, є важливою для 34% українців, але лише при 
виборі споживчого кредиту. 

Діаграма 33. Фактори вибору банку  

Якому чиннику Ви приділяєте найбільше уваги при виборі банку для відкриття 
поточного рахунку чи банківської карти? 
 (відсоток всіх респондентів) 

Якому чиннику Ви приділяєте найбільше уваги при виборі банку для кредиту? 
 (відсоток всіх респондентів) 

 

* Варіант відповіді тільки для питання щодо вибору банку для відкриття рахунку чи картки 

 

17%

20%

12%

13%

16%

29%

18%

17%

21%

17%

18%

17%

24%

26%

29%

26%

23%

15%

30%

28%

30%

38%

32%

21%

10%

9%

7%

6%

12%

17%

Вся Україна

18-24 років

25-34 років

35-44 років

45-59 років

60 і більше

Ніколи Рідко Іноді Завжди Важко сказати

71%

37%

28%

25%

23%

22%

9%

6%

4%

4%

69%

35%

34%

21%

34%

6%

3%

8%

Репутація банку та його надійність

Позитивний досвід родичів та знайомих

Особистий  попередній досвід

Технологічна досконалість*

Кваліфікація працівників банку

Мережа банку*

Відсоткова ставка

Зовнішній вигляд 

Подарунки та рекламні кампанії

Інші фактори

Рахунок чи картка

Кредит



 Фінансова поведінка || Фінансова грамотність в Україні 

 46 

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ПЕНСІЇ 

Очікувана пенсійна реформа змінить структуру поширення фінансових послуг, оскільки вона 
передбачає запровадження додаткових рівнів пенсійного забезпечення, що базуються на 
інвестуванні внесків.  Команда дослідників дізналася, як українці планують свою пенсію та на 
які джерела доходів вони розраховують.   

Як вже зазначалося раніше, лише 10% жителів України намагаються заощаджувати на 
майбутню пенсію.  Однак абсолютна більшість респондентів (75%) переконані, що по 
досягненні пенсійного віку вони будуть існувати на державну пенсію.  Як видно з Діаграми 34, 
понад 20% українців сподіваються на фінансову підтримку від дітей, а ще 13% – від чоловіка 
або дружини.  Майже 18% переконані, що зможуть вести активне життя та продовжувати 
самостійно забезпечувати себе після виходу на пенсію – за рахунок фермерства, здачі в 
оренду власного майна або принаймні працюючи на умовах часткової зайнятості.  Лише 
приблизно 7% українців сподіваються, що основним джерелом їх доходів після виходу на 
пенсію стане недержавна пенсія.  

Діаграма 34. Очікувані джерела доходів після виходу на пенсію  

За рахунок яких джерел Ви плануєте жити після виходу на пенсію? 
 (відсоток респондентів, допускалося кілька варіантів відповідей) 

 

Особливо високі показники покладання на державну пенсію серед осіб передпенсійного та 
пенсійного віку – 87% та 91% відповідно (Діаграма 35).  Молодші респонденти (25 – 34 роки) 
менш схильні покладати надії на державу і намагаються диверсифікувати способи 
фінансового забезпечення в майбутньому за рахунок виплат з недержавних пенсійних 
фондів (13%) або із доходів від здачі в оренду нерухомості, фермерства, часткової 
зайнятості (24%). 
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Діаграма 35. Очікування щодо пенсії в розрізі вікових груп  

За рахунок яких джерел Ви плануєте жити після виходу на пенсію? 
 (відсоток всіх респондентів, відсоток респондентів за віком, 

допускалося кілька варіантів відповідей) 
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ПОРІВНЯННЯ З ДОСЛІДЖЕННЯМ OECD/INFE 2015 РОКУ  

На світовому рівні на чолі ініціатив оцінювання фінансової грамотності стоїть Організація 
Економічного Співробітництва та Розвитку (OECD) та Міжнародна Мережа Фінансової Освіти 
(INFE).  У квітні 2015 року ці організації оприлюднили «Посібник для оцінки фінансової 
грамотності та фінансової інклюзії» [8].  У 2015 під їх егідою було проведене дослідження 
рівня компетенцій з фінансової грамотності дорослого населення 30 країн світу, в тому числі 
17 країн OECD, та підготовлено відповідний звіт [9].  Цьому передувала тривала робота з 
узгодження анкети та розробки спеціальної скорингової моделі, яка б дозволила провести 
зіставлення результатів різних країн та виявити сфери, що потребують уваги. 

Україна не була в числі тих країн, які долучилися до дослідження за форматом OECD/INFE у 
2015 році.  Команда дослідників очікує, що подальші заміри фінансової грамотності, 
особливо міжнародного рівня, будуть проводитися саме за форматом та методологією 
OECD/INFE.  Тому для України важливо принаймні апроксимувати свої дані до результатів, 
що зафіксовані OECD/INFE, виявити власні проблемні зони та вжити заходів для їх усунення. 

Виходячи з цього була визначена додаткова задача дослідження – порівняти отримані 
результати із результатами OECD/INFE.  Наведені в цьому розділі порівняння з 
результатами дослідження OECD є виключно ілюстративними. 

За критеріями відбору респондентів та обсягом вибірки дане дослідження відповідає 
вимогам OECD/INFE (Таблиця 14), що дозволяє проводити зіставлення. 

Таблиця  14. OECD/INFE 2015 та Україна 2017: вибірка 

Критерій OECD/INFE 2015 Україна 2017 

Віковий ценз Від 18 до 79 років Від 18 років.   

Метод 
дослідження 

 Телефонне інтерв’ю 

 Інтерв’ю «обличчям до обличчя» 

 Інтернет-опитування (тільки для країн з 
високим рівнем освіти та проникнення 
інтернету) 

Інтерв’ю «обличчям до обличчя» 

Розмір вибірки 
Фактична 1000 респондентів незалежно від 
розміру населення країни, рекомендована 
планова – 1700 респондентів 

2013 респондентів 

Характеристика 
респондента 

Не залежить від користування фінансовими 
послугами  

Обов'язково особистий досвід 
користування фінансовою 
послугою протягом двох 
останніх років (financial inclusion) 

Однак в частині анкети-опитувальника це дослідження та дослідження OECD/INFE 2015 
мають кілька суттєвих розбіжностей: 

• Анкета OECD/INFE 2015 широко використовує відкриту форму запитань аби 
зменшити ймовірність вгадування відповіді респондентом.  Здебільшого це стосується 
запитань, що розкривають рівень знань та навичок.  Натомість в анкеті даного 
дослідження абсолютно всі запитання цього блоку є закритими; 

• Ті запитання анкети OECD/INFE 2015, які використовуються для побудови скорингової 
оцінки, мають чітко визначені формулювання самого запитання та кількість та / або 
зміст варіантів відповідей.  Жодна організація, що проводила дослідження OECD/INFE 
2015 на національному рівні не мала права вносити зміни ані до самого запитання, ані 
до варіантів відповідей на нього.  Натомість в нашому дослідженні використовувалися 
адаптовані запитання дослідження 2010 року, які не збігаються з відповідними 
запитаннями OECD/INFE 2015; 

                                                
 

8
 The OECD/INFE Toolkit for measuring financial literacy and financial inclusion 

9
 OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competences 
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• OECD/INFE 2015 оцінює загальний рівень фінансової грамотності як адитивну згортку 
(суму) бальних оцінок трьох категорій: математика (макс. 7 балів), поведінка (макс. 9 
балів) та ставлення (макс. 5 балів).  Як правило, кількість балів відповідає кількості 
запитань в категорії, з певними виключеннями.  Натомість в цьому дослідженні не 
завжди можна було знайти відповідну кількість аналогів, тому максимально можлива 
кількість балів за деякими компонентами була меншою порівняно з OECD.  Тому за 
кожною категорією отримана кількість балів була розділена на кількість запитань 
цього дослідження та помножена на кількість запитань дослідження OECD/INFE 2015. 

Компанія InMind розробила перехідну таблицю для трансляції даних цього дослідження у 
формат OECD та апроксимації скорингу до моделі OECD/INFE 2015.  Оскільки деяким 
запитанням OECD в нашій анкеті відповідало більше одного аналогу, було зроблено два 
варіанти перехідних таблиць, які представлені в Додатку 2. 

Діаграма 36. OECD/INFE 2015 та Україна 2017: загальний бал 

Бали за фінансові знання, поведінку та ставлення 
 (бали накопичуються, загальний бал наведений в дужках) 

 

Як видно з Діаграми 36, за варіантом 1 перехідних таблиць бал, розрахований для України, 
становить 11 пунктів і це є найгіршим результатом серед 30 країн.  Другим з кінця є рейтинг 
Польщі – 11,6 балів, а найкращий результат у Франції – 14.9 балів. 

За варіантом 2 апроксимації Україна посідає 29 позицію з 31, випереджаючи Польщу та 
Білорусь (11,7 балів). 

Середній рейтинг України за двома варіантами становить 11.4 пунктів, і це найнижче 
значення серед усіх країн, що досліджувалися. 

В обох варіантах апроксимації найбільш проблемною зоною є фінансова поведінка.  Ця 
категорія дає найбільшу кількість балів в сумарному скорингу – 9 з 21, однак українці 
набирають лише близько 4, менше за всі країни, де проводилося дослідження.   

Відчутна різниця між регіонами України за компонентами скорингу, хоча сумарний бал є 
майже тотожнім (Таблиця 15).  Найкращі знання демонструє Центр України, а найліпше 
ставлення до фінансів в жителів Заходу.  Проте в обох випадках це не транслюється в 
реальну поведінку.  Найкращу поведінку виказують жителі Сходу, однак вони мають 
найбільш негативне ставлення до фінансів. 

Таблиця  15. OECD/INFE 2015 та Україна 2017: скоринг в розрізі регіонів 

Категорія оцінки Україна Центр Північ Південь Захід Схід 

Знання 4.25 4.41 4.28 4.19 3.99 4.35 

Поведінка 3.89 3.82 3.71 4.12 3.88 3.96 

Ставлення 3.29 3.12 3.40 3.32 3.60 3.05 

Сумарний бал 11.4 11.4 11.4 11.6 11.5 11.4 
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Ще більший діапазон розбіжностей сумарного скорингу виявляється за гендерною ознакою 
та за типом населеного пункту (Діаграма 37).  Чоловіки та містяни набрали вищий сумарний 
бал у порівнянні з жінками та жителями сіл, демонструючи кращі результати в розрізі всіх 
трьох категорій оцінювання. 

Діаграма 37. OECD/INFE 2015 та Україна 2017: скоринг за гендером та типом НП 

Бали за фінансові знання, поведінку та ставлення 
 (загальний бал наведений в дужках) 

 

Однак найбільша різниця проявляється в залежності від віку респондентів (Діаграма 38).  
Очікувано, що найгірший бал в людей похилого віку – старших за 60 років.  Ці респонденти 
набирають значно менше балів за кожною з категорій оцінювання.  Натомість найкращі 
результати демонструють українці вікової категорії 25-44 років.  Всередині цієї групи найвищі 
бали у людей з вищою освітою (12.6) та тих, хто відносить себе до upper middle class (14.6, 
що перевищує середнє значення країн OECD та відповідає рівню «бронзових» призерів 
Норвегії та Канади).  Дві вікові групи: молодь (18-24 роки) та люди старшого віку (45-59 років) 
показали результати, які збігаються з середніми по Україні. 

Діаграма 38. OECD/INFE 2015 та Україна 2017: скоринг в розрізі вікових груп 

Бали за фінансові знання, поведінку та ставлення 
 (бали накопичуються, загальний бал наведений в дужках) 

 

*** 

Представлені в цьому звіті результати дослідження актуалізують погляд на 
фінансову грамотність, обізнаність та інклюзію в Україні в 2017 році.  Попри те, що у 
порівнянні з 2010 роком відзначені певні позитивні зрушення, зміни, які відбулися 
протягом останніх років, та виклики, що постають перед країною, породили досить 
цікаві результати та визначили сфери для подальшого аналізу.  Команда дослідників 
сподівається, що це дослідження буде корисним для представників державного та 
приватного секторів України, а також для спільноти міжнародних донорів та широкого 
загалу. 
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ДОДАТОК 1 – АНКЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Блок 1: Самооцінка фінансової грамотності та очікування10 

А1. Чи вважаєте Ви себе фінансово грамотною особою? Просимо оцінити Ваші знання та 
вміння за п’ятибальною системою, де 1 означає повну відсутність знань та вмінь у галузі 
управління власними фінансами, а 5 означає відмінне володіння предметом. 

o Немає ні знань, ні вмінь  
o Незадовільні знання та вміння 
o Задовільні знання та вміння 
o Гарні знання та вміння 
o Відмінні знання та вміння 

А2. Якому чиннику Ви приділяєте найбільше уваги при виборі банку для отримання кредиту?  

o Репутація банку та його надійність 
o Зовнішній вигляд банку та внутрішнє оснащення офісу банку 
o Кваліфікація працівників банку 
o Позитивний досвід взаємодії з банком родичів та знайомих 
o Особистий позитивний попередній досвід 
o Відсоткова ставка за кредитом та вартість кредиту 
o Подарунки та рекламні кампанії 

А3. Якому чиннику Ви приділяєте найбільше уваги при виборі банку для найбільш простих 
фінансових послуг, як то відкриття поточного рахунку чи банківської карти?  

o Репутації банку та його надійності 
o Зовнішньому вигляду банку та внутрішньому оснащенню офісу банку 
o Кваліфікації працівників банку 
o Позитивному досвіду взаємодії з банком родичів та знайомих 
o Розрекламованим відсотковим ставкам 
o Подарункам та рекламним кампаніям 
o Мережі банку  
o Технологічній досконалості: наявність інтернет-банкінгу, можливість оплачувати 

рахунки самостійно через банкомат або банківський термінал  
o Особистому позитивному попередньому досвіду 

А4. Коли Ви вважаєте виправданим купувати в кредит?  

o Якщо у магазині є розпродаж товарів, які мені потрібні 
o Якщо відсоткова ставка за кредитом є нижчою, ніж за депозитом 
o Якщо потрібно платити за освіту, яка дозволить отримати більш високооплачувану 

роботу 
o Якщо людині дуже потрібна відпустка, а грошей на цей час немає 
o У разі крайньої необхідності, коли немає необхідної суми 
o Коли є стабільний дохід 
o Це невиправдано, ніколи 

БЛОК 2: Реальний тест – фінансова математика 

М1. Припустимо, що Ви поклали на банківський рахунок депозит на суму 100 000 грн. на 2 роки 
під відсоткову ставку в розмірі 8% річних. Скільки грошей буде на Вашому рахунку через 2 
роки, якщо Ви не будете ні докладати, ні знімати гроші з рахунку? 

o Більше 108 000 грн. 
o Рівно 108 000 грн. 
o Менше 108 000 грн. 

М2. Припустимо, що Ви поклали на банківський рахунок депозит на суму 100 000 грн. на 5 років 
під відсоткову ставку в розмірі 10% річних. Відсоток нараховується наприкінці кожного року та 

                                                
 

10
 В кожному запитанні також передбачалися варіанти відвідей «Інше», «Важко сказати / Не знаю» та «Відмова». 
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додається до основної частини (так званого «тіла» депозиту). Скільки грошей буде на Вашому 
рахунку через 5 років, якщо Ви не зніматимете гроші протягом дії депозиту (ні основну частину, 
ні відсотки)?  

o Більше 150 000 грн. 
o Рівно 150 000 грн. 
o Менше 150 000 грн. 

М3. Уявіть собі, що Ви поклали гроші на банківський рахунок під річну ставку в розмірі 8%, а 
річна інфляція становила 10%. Як Ви вважаєте, за гроші, які знаходяться на Вашому рахунку, 
можна купити в середньому…  

o …більшу кількість товарів та послуг, ніж рік тому 
o … таку саму кількість товарів та послуг 
o …меншу кількість товарів та послуг, ніж рік тому 

М4. Припустимо, що в наступному році Ваш дохід збільшиться вдвічі, але і роздрібні ціни 
також підвищаться в два рази. Як Ви вважаєте, Ви зможете придбати...  

o …більшу кількість товарів та послуг, ніж цього року 
o … таку саму кількість товарів та послуг 
o …меншу кількість товарів та послуг, ніж цього року 

М5. Припустимо, що Ви побачили телевізор однакової моделі у двох різних магазинах. Його 
первісна роздрібна ціна становить 10 000 грн. Один магазин запропонував знижку в сумі 1 500 
грн., а інший – знижку в розмірі 10%. Які умови вигідніші – знижка в сумі 1 500 грн. або 10%?  

o Знижка в сумі 1 500 грн. 
o Знижка в розмірі 10% 
o Пропоновані умови є однаковими з точки зору вигідності 

М6. Припустимо, що в магазині побутової техніки Вам запропонували придбати товар вартістю 
10 000 грн в розстрочку. Магазин пропонує Вам оформити «нульовий кредит», за умовами 
якого Вам потрібно протягом року сплатити магазину вартість техніки, тобто 10 000 грн, 
рівними платежами, без жодних відсотків. Однак, аби отримати такий кредит Вам потрібно 
придбати спеціальну страховку, яка коштує 600 грн. Чи можете Ви сказати, якою приблизно 
буде реальна річна відсоткова ставка за таким «нульовим» кредитом?  

o 3% 
o 6% 
o 9% 
o 12% 

М7. Припустимо, що Ви придбали облігацію номінальною вартістю 1 000 грн. за 900 грн. Строк 
погашення облігації через рік, і вона має купон в сумі 150 грн, який сплачується при погашенні.  
Якщо Ви утримаєте облігацію до її погашення, чи можете Ви розрахувати, якою буде сукупна 
дохідність Вашої інвестиції?  

o Нижче 15% 
o Рівно 15% 
o Вище 15% 
o Вище 20% 

БЛОК 3: Реальний тест – фінансова обізнаність 

Г1. Якщо житель(ка) України має вклад у звичайному українському недержавному банку і цей 
банк визнається неплатоспроможним та ліквідується, чи знаєте Ви, яка максимальна сума 
гарантованого вкладу підлягає компенсації вкладнику?  

o Гарантії на банківські вклади не існує 
o 100 тис. грн. 
o 150 тис. грн 
o 200 тис. грн 
o 500 тис. грн 
o Обмежень немає – всі вклади в будь-якому банку гарантуються державою в повному 

обсязі 

Г2. Якщо житель(ка) України має інвестицію в інвестиційному фонді, який визнається 
банкрутом, приблизно яку суму збитків покриває держава?  

o Гарантії на інвестиції в інвестиційні фонди не існує 
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o 100 тис. грн  
o 150 тис. грн  
o 200 тис. грн  
o 500 тис. грн 
o Обмежень немає – всі інвестиції гарантуються державою в повному обсязі   

Г3. Якщо житель(ка) України має вклад у кредитній спілці та ця спілка стає банкрутом, чи знаєте 
Ви, яка максимальна сума вкладу повністю гарантується державою?  

o Гарантії на вклади в кредитну спілку не існує 
o 100 тис. грн  
o 150 тис. грн  
o 200 тис. грн  
o 500 тис. грн 
o Обмежень немає – всі вклади у будь-якій кредитній спілці гарантуються державою в 

повному обсязі 

Г4. Якщо житель(ка) України має страховку від ризиків (окрім страхування цивільної 
відповідальності власників автотранспорту) від страхової компанії, яка стає банкрутом, чи 
знаєте Ви, що буде з його/її страховкою?  

o Отримати відшкодування можливо через звернення до суду в процедурі банкрутства 
o Приймається іншою страховою компанію, скоріше за все, державною 
o Приймається безпосередньо державою, але в сумі не більше 200 000 грн. 
o Приймається безпосередньо державою на первісних умовах 

Г5. Що повинні робити банки відповідно до чинного українського законодавства? Виберіть 
один варіант, який, на Вашу думку, найбільше відповідає вимогам законодавства України.  

o Надавати кредити всім, хто по них звертається 
o Встановлювати однакову річну відсоткову ставку за всіма кредитами 
o Встановлювати однакову річну відсоткову ставку за аналогічними кредитами (кредитні 

картки, автокредити, іпотечні кредити тощо) 
o Приймати платежі та робити інші операції для населення безкоштовно 
o Повідомити позичальнику загальну вартість кредиту та реальну відсоткову ставку 

Г6. Чи знаєте Ви, що таке страхування життя?  

o Це послуга, яку надає будь-яка страхова компанія, сутність якої полягає у виплаті 
страхового відшкодування визначеним особам у випадку смерті особи, чиє життя було 
застраховане 

o Це послуга, яку може надавати виключно спеціалізована страхова компанія, сутність 
якої передбачає отримання застрахованою особою грошей після досягнення певного 
віку, а після смерті такої особи – виплату страховки її спадкоємцям 

Г7. Чи знаєте Ви, яка картка дозволяє проводити операції такі як зняття готівки чи оплату в 
інтернеті чи магазині на суму, більшу за залишок власних коштів на рахунку?   

o Дебетова картка 
o Кредитна картка 
o Будь-яка платіжна банківська картка 

Г8. Чи знаєте Ви, що означає термін «франшиза» у страхуванні?  

o Це сума грошей, яку особа повинна сплатити компанії, щоб придбати страховку 
o Це сума грошей, яку отримає вигодонабувач у разі настання страхового випадку 
o Це сума грошей, яку компанія вираховує з суми відшкодування при сплаті заявлених 

збитків 
o Не знаю цього терміну / ніколи не чув/ла цей термін раніше 

Г9. Які з наведених на картці тверджень описують різницю між акцією та облігацією? 

o Акція являє собою інвестицію у статутний фонд, а облігація – ні 
o Облігація може бути викуплена емітентом, а акція – ні 
o Прості акції не мають гарантованого рівня доходу, а облігації можуть давати 

фіксований чи змінний дохід 
o Облігації можна продати на вторинному ринку, а акції – ні 
o Власниками облігацій можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, а акцій – лише 

інвестори – юридичні особи 
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o Акції можна надавати у заставу, а облігації – ні 
o Різниці між акціями та облігаціями немає; це просто різні назви одних і тих самих 

інструментів 

Г10. Чи знаєте Ви, що таке «кредитна історія»?  

o Це інформація про позики, надані окремим банком, яка міститься у фінансовій 
звітності банку 

o Це інформація про виконання зобов’язань окремим боржником, яку можна отримати у 
бюро кредитних історій 

o Це інформація про попередні дефолти емітента цінних паперів, яку можна знайти у 
державному реєстрі емітентів цінних паперів 

o Це інформація про виконання Україною своїх суверенних боргових зобов’язань, яка 
збирається інституціональними кредиторами 

o Все із наведеного вище 
o Нічого із наведеного вище 

Г11. Чи знаєте Ви, що таке змінювана або плаваюча відсоткова ставка?  

o Це відсоткова ставка, що може бути змінена упродовж строку дії договору 
o Це ставка, яка індексована на ставку, що широко використовується і є «базовою 

ставкою» 
o Це ставка, яку учасники угоди можуть змінювати, не запитуючи згоди в іншої сторони 
o Це ставка, що є протилежною до «фіксованої відсоткової ставки» 
o Все із наведеного вище 
o Нічого із наведеного вище 

Г12. Якби Ваш друг попросив Вас виступити поручителем за його або її кредитом і Ви б 
погодились, яка відповідальність виникла б для Вас при цьому? 

o При цьому не виникає жодної майнової відповідальності, я просто зробив би гарний 
жест по відношенню до свого друга 

o При цьому виникає майнова відповідальність у випадку неспроможності мого друга 
виплатити позику 

o При цьому виникає як майнова, так і кримінальна відповідальність у випадку 
неспроможності мого друга виплатити позику 

o Моя відповідальність полягає в тому, що якщо мій друг не зможе розрахуватися, то у 
випадку мого звернення за кредитом, мені автоматично буде відмовлено в кредиті як 
особі, що не є надійною 

Г13. На фондовому ринку успішно працювати можуть тільки ті, хто вже й так має багато грошей 

o Так 
o Ні 

Г14. Велика дохідність інвестицій завжди і обов'язково пов'язана із високим ризиком втратити 
свої гроші 

o Так 
o Ні 

Г15. Для значних покупок краще спочатку накопичити необхідну суму, аніж брати кредит та 
потім за нього розраховуватися 

o Так 
o Ні 

Г16. Найкращий спосіб вберегтися від інфляції – тримати заощадження в іноземній валюті 

o Так 
o Ні 

Г17. Депозити – небезпечний інструмент для заощаджень, оскільки багато людей поклали 
гроші на депозит та втратили їх 

o Так 
o Ні 

Г18. Якщо зарплату зараховують на картку, то найкраще знімати її повністю та зберігати вдома 
готівкою 

o Так 
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o Ні 

Г19. Я більше довіряю своєму мобільному оператору, аніж моєму банку 

o Так 
o Ні 

БЛОК 4: Фінансова поведінка 

Ф1. Як Ви (Ваша сім’я) зазвичай управляєте щомісячними доходами? Оберіть, який варіант 
найбільше підходить для Вас.  

o Спочатку формую бюджет на наступний період, наприклад, розкладаючи отримані 
гроші по конвертах, а тільки решту витрачаю на потреби, що виходять за межі плану 
чи бюджету 

o Витрачаю гроші на потреби, які вважаю важливими, а тільки решту розподіляю за 
планом чи бюджетом 

o Витрачаю всі отримані гроші на повсякденні потреби і не веду бюджету або не роблю 
заощаджень 

Ф2. Чи звикла Ваша сім’я записувати доходи та витрати? Подивіться та скажіть, який варіант 
найбільш точно описує, як вчиняєте Ви або Ваша сім’я? 

o Так, ми записуємо всі доходи і витрати 
o Ми записуємо тільки деякі доходи та витрати 
o Ні, ми не записуємо всі доходи і витрати, але в загальних рисах знаємо, скільки 

грошей отримаємо та витрачаємо протягом місяця 
o Ні, ми не записуємо доходи і витрати та не відслідковуємо, скільки отримуємо та 

витрачаємо 

Ф3. Якщо Ви особисто стикаєтеся з великою витратою сьогодні – яка є еквівалентом Вашого 
місячного доходу – чи змогли б Ви сплатити за неї, не позичаючи гроші та не звертаючись за 
допомогою до сім’ї чи друзів? 

o Так 
o Ні 

Ф4. Деякі люди ставлять перед собою фінансові цілі, такі як сплата за навчання в університеті, 
купівля автомобіля або квартири, позбутися/не мати боргів тощо. Чи маєте Ви або Ваша 
родина якісь фінансові цілі? 

Ф5. Коротко розкажіть, будь ласка, про Ваші найважливіші фінансові цілі. 

Ф6. Які заходи Ви вжили, які кроки зробили для досягнення своїх фінансових цілей?  

o Склали бюджет для досягнення нашої фінансової цілі 
o Намагаємося скоріше позбавитися боргів (платимо наші кредити достроково) 
o Заощаджуємо або відкладаємо гроші 
o Шукаємо нову / іншу / додаткову роботу 
o Шукаємо, де можна позичити 
o Зменшили рівень споживання / витрати 

Ф7. За рахунок яких джерел Ви плануєте жити після виходу на пенсію?  

o Державні пенсійні виплати  
o Виплати з недержавного пенсійного фонду 
o Виплати із страхових компаній 
o Від продажу фінансових активів (таких як акції, облігації або фонди спільного 

інвестування) 
o З продажу нефінансових активів (таких як машина, нерухомість, твори мистецтва, 

прикраси, антикваріат тощо)  
o З доходу, отриманого від моєї роботи після виходу на пенсію (здача в оренду житла, 

фермерство, часткова зайнятість тощо) 
o Покладаюсь на підтримку чоловіка чи дружини 
o Покладаюсь на підтримку дітей чи інших членів сім’ї 

Ф8. Якби Ви втратили основне джерело прибутку, як довго Ви б змогли покривати споживчі 
витрати, не позичаючи гроші та не змінюючи спосіб життя та Ваші фінансові звички  

o Менше тижня 
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o Як мінімум тиждень, але менше місяця 
o Щонайменше один місяць, але не три місяці 
o Щонайменше три місяці, але не шість місяців 
o Більше шести місяців 

Ф9. Як часто протягом минулого року у Вас (Вашої сім’ї) залишались невитрачені гроші з 
попереднього заробітку на момент одержання нових надходжень (заробітна плата, пенсія, 
стипендія, соціальні виплати)?  

o Завжди 
o Дуже часто 
o Іноді 
o Дуже рідко 
o Ніколи 

Ф10. Якщо у Вас (Вашої сім’ї) залишаються гроші на момент одержання нових надходжень, що 
Ви зазвичай з ними робите?  

o Витрачаємо на споживчі товари 
o Залишаємо в себе у готівковій формі  
o Кладемо на рахунок або не знімаємо з рахунку 
o Робимо інвестицію на ринку капіталів 
o Позичаємо друзям чи родичам 
o Вкладаємо в наш власний бізнес  
o Вкладаємо у золото та ювелірні вироби   
o Відкладаємо на депозит 
o Купуємо валюту 
o Робимо пожертви: благодійність, волонтерство тощо 

Ф11. Чому Ви (Ваша сім’я) заощаджуєте або вкладаєте гроші?  

o На чорний день, на непередбачені витрати 
o На пенсію 
o Щоб отримати дохід у вигляді відсотків, підвищення ринкової вартості активів тощо 
o Щоб залишити у спадщину своїм дітям   
o Накопичуємо готуючись до значних покупок чи подій – на купівлю авто, квартири, на 

весілля, освіту тощо 
o Мені більше подобається заощаджувати, ніж витрачати гроші 
o Щоб бути незалежним та мати можливість робити вибір   
o Щоб займатися операціями на фондовому ринку 
o Особливої причини немає, це сімейна традиція 

Ф12. Якщо Ви (Ваша сім’я) не робите фінансових заощаджень, то в чому причина?   

o Не довіряю фінансовим установам 
o Не можу цього робити через низький дохід / немає з чого заощаджувати 
o Не бачу сенсу у заощадженнях 
o Не можу встояти проти спокуси робити покупки   

Ф13. Чи зазнавали Ви (Ваша сім’я) неочікуваного значного скорочення доходу протягом 
останніх двох років?  

o Ні, не зазнавали 
o Так, через втрату роботи годувальником 
o Так, через значне скорочення заробітної плати або затримки з її виплатою 
o Так, через падіння доходу в результаті розриву відносин або розлучення 
o Так, через зменшення інвестиційного доходу 
o Так, через вихід на пенсію годувальника 
o Так, через появу додаткових витрат (лікування, навчання, ремонт тощо) 
o Так, з іншої причини 

Ф14. Як Вам (Вашій сім’ї) вдавалося зводити кінці з кінцями у разі несподіваного падіння 
доходу? 

o Скорочували витрати та економили 
o Позичали гроші у родичів, друзів та знайомих та повертали позичену суму пізніше 
o Користувалися нашими заощадженнями 
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o Зняли гроші з депозиту 
o Користувалися кредитною карткою 
o Продавали наше майно 
o Взяли кредит у банку   
o Взяли кредит у ломбарді 
o Наші друзі та родичі допомогли нам грошима та не просили їх віддати  
o Знайшли додаткову роботу, працювали понаднормово 
o Знайшли інші джерела доходу 

Ф15. Як часто протягом минулого року Вам (членам Вашої сім’ї) доводилося позичати гроші, 
щоб розрахуватися з іншими боргами?  

o Завжди 
o Дуже часто 
o Іноді 
o Дуже рідко 
o Ніколи 

Ф16. Які зміни на фінансових ринках особисто Ви регулярно відстежуєте?  

o Зміни на ринку нерухомості   
o Зміни котирувань та індексів на ринку капіталів 
o Зміни відсоткових ставок за депозитами 
o Зміни відсоткових ставок за кредитами 
o Зміни рівня інфляції 
o Зміни розмірів державних пенсій, соціальних виплат та податкових пільг 
o Коливання ціни на нафту, золото, метали тощо 

Ф17. З яких джерел Ви берете інформацію про зміни на фінансових ринках?  

o Реклама 
o Газети, журнали, фінансові передачі на телебаченні 
o Інформаційні (новинні) веб-сайти  
o Спеціалізовані веб-сайти 
o Посадові особи банку, працівники страхових компаній та компаній з управління 

активами особисто або за телефоном 
o Незалежні фінансові консультанти або брокери 
o Друзі та знайомі 

Ф18. Якими з наведених на картці фінансових послуг користуєтеся Ви або члени Вашої 
родини?  

o Банківський споживчий кредит  
o Небанківський споживчий кредит 
o Іпотечний кредит  
o Кредит на купівлю автомобіля 
o Онлайн кредит (позики в інтернеті).  
o Картка кредитна , картковий кредит 
o Картка дебетова, картка зарплатна, картковий рахунок, платіжна картка, в тому числі 

переказ з картки на картку 
o Поточний рахунок у банку  
o Депозит у банку 
o Послуги відповідального зберігання цінностей (індивідуальний банківський сейф) 
o Депозит у кредитній спілці або іншій небанківській установі 
o Купівля та продаж валюти готівкою 
o Операції на ринку Форекс 
o Грошові перекази в межах України 
o Грошові перекази за кордон або з інших країн 
o Страхування життя 
o Страхування ризиків, в тому числі обов’язкове страхування автоцивільної 

відповідальності 
o Медичне страхування 
o Інвестиції в інвестиційні фонди  
o Інвестиції в акції  
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o Інвестиції в облігації 
o Інвестиції в недержавні пенсійні фонди 
o Лізинг 
o Оплата комунальних платежів  
o Проведення платежів через термінали платіжних систем  
o Криптовалюта  
o Р2Р кредитування  
o Покупка в групах  
o Платежі з мобільних телефонів без прив'язки до банківських рахунків.  
o Електронні та мобільні гаманці.  
o Мобільний та/або інтернет-банкінг  

Ф19. Якими з наведених на картці фінансових послуг Ви особисто плануєте користуватися у 
найближчі два роки?  

Ф20. Про які з наведених на картці фінансових послуг Вам хотілося б дізнатися більше або 
отримати додаткову інформацію?  

Ф21. Чи маєте Ви негативний досвід користування фінансовою послугою?  

o Так 
o Ні 

Ф22. Яка це була послуга?  

Ф23. Що Ви зробили після виявлення проблеми?  

o Нічого, бо я не знаю що саме робити, не маю на це грошей (адвокати, суди тощо) або 
не вірю в плідність будь-яких своїх дій проти фінансової установи 

o Припинив користуватися послугою до закінчення строку дії договору (закрив депозит, 
рахунок, продав цінні папери інвестиційного фонду, розірвав страховий договір тощо) 

o Подав скаргу до компанії, яка продала мені послугу 
o Подав скаргу до відповідного державного органу 
o Розв'язав проблему самотужки в інший спосіб (через суд чи в позасудовому порядку) 

Ф24. Якщо у зв’язку з наданням Вам фінансових послуг виникає конфлікт з фінансовою 
організацією (банком, страховою компанією і т.д.), на яких умовах, як Ви очікуєте, він буде 
вирішений?   

o Завжди на сприятливих для мене умовах 
o Завжди на умовах, сприятливих для фінансової організації 
o Залежить від факторів, на які не можу впливати ані я, ані фінансова організація 

(50/50) 

Ф25. Як часто до придбання фінансової послуги Ви порівнюєте умови надання таких послуг та 
тарифи різними компаніями/банками?  

o Завжди 
o Іноді 
o Рідко 
o Ніколи 

Ф26. Яким джерелам інформації Ви приділяєте увагу при виборі компанії для придбання 
фінансової послуги? 

o Реклама  
o Поради консультантів, які працюють на постачальників потрібної послуги 
o Інформаційні матеріали фінансових установ про їхні тарифи та послуги 
o Рекомендації незалежних фінансових консультантів чи брокерів 
o Поради друзів та родичів   
o Аналітичні матеріали, що публікуються у засобах масової інформації 
o Порада роботодавця   
o Інтернет-ресурси 

Ф27. У випадку виникнення конфлікту з фінансовою установою щодо фінансової послуги, яку 
Ви придбали у цієї установи, до якої організації Ви можете звернутись по допомогу у захисті 
Ваших інтересів як споживача фінансових послуг?  

o Національний банк України 



 Анкета дослідження || Фінансова грамотність в Україні 

 59 

o Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг  

o Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
o Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів  
o Омбудсмен (уповноважена особа з прав людини) 
o Будь-який суд загальної юрисдикції 
o Залежить від виду фінансової установи та/або фінансового продукту 

Ф28. Чи траплялися з Вами протягом двох останніх років наступні ситуації:  

o Вам порадили вкласти гроші в інвестицію, яка виявилася фінансовою пірамідою 
o Ви розкрили/надали важливу фінансову інформацію шахраям як відповідь на лист 

електронної пошти або телефонний дзвінок, які, як з'ясувалося пізніше, були 
фіктивними 

o Хтось використав вашу пластикову карту або рахунок для оплати товарів без Вашого 
дозволу 

o Інші випадки шахрайства з персональними даними / інформацією (наведіть приклади) 

БЛОК 5: Електронні фінансові послуги 

D1. Скільки поточних банківських рахунків Ви маєте? 

D2. Скільки ощадних (депозитних) рахунків Ви маєте? 

D3. Скільки банківських платіжних карток загалом Ви маєте (включаючи всі види банківських 
карток)? 

D4. Скільки Ваших банківських платіжних карток є активними (картки, які використовувалися 
за останні три місяці для здійснення принаймні однієї транзакції)? 

D5. До якої платіжної системи належить банківська картка, якою Ви користуєтесь найчастіше? 
Будь ласка, назвіть, не дивлячись на Вашу картку. 

D6. Під час здійснення регулярних розрахунків (товари в магазині, проїзд тощо), якому способу 
розрахунку Ви віддаєте перевагу?  

o Оплата готівкою 
o Безготівкова оплата (картка, електронні гроші тощо) 

D7. Чому Ви користуєтеся готівкою?  

o Я вважаю, що це найдешевший спосіб розрахунку 
o Я звик/звикла до готівки 
o Я не довіряю фінансовим установам або платіжній системі 
o В мене немає альтернативи, адже не в усіх місцях є термінали/ можливість здійснити 

оплату безготівково 

D8. Чи доводилось Вам коли-небудь використовувати засоби Інтернет або мобільного банкінгу  
(оплата онлайн або через додаток мобільного телефону)? Вкажіть, для яких цілей Ви 
використовували цей безготівковий вид оплати.  

o Переказ/отримання грошей 
o Оплата рахунків за комунальні послуги 
o Поповнення мобільного рахунку 
o Купівля квитків на проїзд, концерт, спортзал тощо 
o Перекази з картки на картку 
o Оплата послуг та товарів 

D9. Чи отримуєте Ви доходи (заробітну плату, пенсію, субсидії, інші доходи та виплати) на 
Вашу платіжну картку? 

o Так 
o Ні 

D10. Для відкриття карткового рахунку, Ви обирали банк самостійно?  

o Так, я мав(ла) можливість обрати банк для виплат самостійно 
o Ні, за мене це зробив роботодавець або соціальна служба 

D11. У який спосіб Ви найчастіше знімаєте гроші зі свого карткового рахунку? 

o Через касу Банку 
o Через банкомат 
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o Через відділення Укрпошти 

D12. Як часто Ви знімаєте гроші зі свого карткового рахунку? 

Щоденно 

o 1-2 рази на тиждень 
o 2-3 рази на місяць 
o Раз на місяць 
o Рідше, ніж один раз на місяць 

D13. Яку частину свого доходу Ви знімаєте з картки практично відразу після надходження 
грошових коштів на Ваш рахунок (заробітної плати, пенсії, субсидії, соц. виплати)?  

o Всю суму, що надійшла 
o не менше 80% 
o не менше 60% 
o не менше 40% 
o не менше 20% 
o Менше 20% 

D14. В багатьох країнах світу існує можливість отримати готівку з картки через так званих 
агентів – це може бути супермаркет, аптека, АЗС тощо. Чи бажали б Ви знімати готівку з картки 
за допомогою агента?  

o Так 
o Ні 

БЛОК 6: Соціально-демографічні характеристики 

Д1. Стать респондента 

o Чоловік 
o Жінка 

Д2. Скажіть, будь ласка, скільки повних років Вам виповнилося?   

o 18-24  
o 25-34 
o 35-44 
o 45-59 
o 60 і більше 

Д3. Яка у Вас освіта?  

o Початкова освіта 
o Неповна середня освіта 
o Середня освіта (загальна чи спеціальна – ПТУ) 
o Середня спеціальна освіта (технікум) 
o Неповна вища освіта (як мінімум три роки вищого навчального закладу) 
o Вища освіта 
o Немає формальної освіти 

Д4. Який Ваш основний рід занять (статус і професійна сфера)?  

o Кваліфікований робітник, включаючи працівника сільського господарства 
o Некваліфікований робітник, включаючи працівника сільського господарства 
o Військовослужбовець, включаючи внутрішні війська, співробітник міліції та служби 

безпеки 
o Підприємець 
o Державний службовець, працівник державного органу 
o Спеціаліст з вищою освітою у виробничому секторі 
o Спеціаліст з вищою освітою, крім виробничого сектору (наука, культура, освіта)  
o Працівник без вищої освіти (секретар, працівник канцелярії, продавець) 
o Безробітний, зареєстрований у центрі зайнятості 
o Студент 
o Пенсіонер 
o Веду домашнє господарство 
o Працівник сфери послуг 
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Д5. Назвіть, будь ласка, Ваш особистий середньомісячний заробіток (включаючи вашу 
зарплату та гроші, які ви можливо отримали із інших джерел)?  

o До 3000 грн 
o Від 3001 до 5000 грн 
o Від 5001 до 10000 грн. 
o Від 10001 до 20000 грн. 
o Від 20001 до 30000 грн 
o Більше 30000 грн. 

Д6. Скажіть, будь ласка, скільки в середньому на місяць складає дохід одного члена Вашого 
домогосподарства.  

Д7. Назвіть, будь ласка, загальну кількість членів Вашого домогосподарства, включаючи Вас?  

Д8. Як би Ви оцінили фінансовий стан Вашої сім’ї?  

o Дуже добрий 
o Добрий 
o Задовільний 
o Поганий 
o Дуже поганий 

Д9. До якої з наступних груп населення Ви можете віднести себе (свою сім’ю) швидше за все? 

o Ледве зводимо кінці з кінцями 
o Не вистачає коштів навіть на їжу 
o Вистачає коштів на їжу, але придбання одягу викликає фінансові труднощі 
o Вистачає коштів на їжу та одяг, але придбання товарів тривалого користування 

(телевізор, холодильник) викликає труднощі 
o Можемо купувати товари тривалого користування, але не можемо дозволити собі 

дуже дорогі покупки, такі як автомобіль 
o Можемо дозволити собі дуже дорогі покупки, такі як квартира, дача та багато інших 

Д10. Яку суму Ви заощаджуєте щомісяця?   

o Менше 1000 грн 
o Від 1000 до 3000 грн. 
o Від 3001 до 5000 грн. 
o Від 5001 до 10000 грн. 
o Більше 10000 грн. 
o Не робимо заощаджень 

Д11. Чи маєте Ви (або інші члени Вашої сім’ї) якісь борги? 

o Так, маємо 
o Ні, не маємо 

Д12. Скільки залишається від Вашого сімейного доходу після виплати щомісячної частини 
боргу?  

o Менше 1000 грн. 
o Від 1001 до 3000 грн. 
o Від 3001 до 5000 грн 
o Від 5001 до 10000 грн. 
o Більше 10000 грн. 

Д13. Яка частина Вашого сімейного доходу витрачається кожного місяця на погашення боргу? 

o Витрачаю більше 90% 
o 80-90% 
o 70-80% 
o 60-70% 
o Близько 50% 
o 30-40% 
o 20-30% 
o 10-20% 
o Менше 10% 

ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ В ОПИТУВАННІ! 
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ДОДАТОК 2 –  
ПЕРЕХІДНІ ТАБЛИЦІ ДЛЯ АПРОКСИМАЦІЇ СКОРИНГУ OECD/INFE  

Таблиця 16. Перехід анкети IP-FSS 2017 в анкету OECD/INFE 2016: варіант 1 

Тема 
OECD/INFE 2016 IP-FSS v.1 

№ Текст запитання Бальна оцінка № Текст запитання
11

 Бальна оцінка 

Скоринг фінансових знань 

Вартість 
грошей в 
часі 

QK3 

Тепер уявіть, що 
їм довелося чекати 
один рік поки вони 
отримають свою 
частку з $1000, а 
інфляція сягає Х 
відсотків.  Через 
рік вони зможуть 
придбати за свої 
гроші… 

1 за правильну 
відповідь [c, як-
що тільки країна 
не визначить 
іншу; або d, якщо 
респондент 
додає її]. 0 у всіх 
інших випадках. 

M3 

Уявіть собі, що Ви 
поклали гроші на бан-
ківський рахунок під 
річну ставку в розмірі 
8%, а річна інфляція 
становила 10%.  Ви 
вважаєте, за гроші, які 
знаходяться на Вашо-
му рахунку, тепер 
можна купити [більше 
чи менше товарів ніж 
рік тому]? 

1 за правильну 
відповідь, інакше 
0 

Розмір 
відсотку 

QK4 

Одного вечора Ви 
позичили другові 
$25, а наступного 
дня він повернув 
Вам $25.  Скільки 
процентів він зап-
латив за такий кре-
дит? 

1 за правильну 
відповідь [0]. 0 у 
всіх інших 
випадках. 

M5 

Один магазин запро-
понував знижку в сумі 
1 500 грн., а інший – 
знижку в розмірі 10%. 
Які умови вигідніші - 
знижка в сумі 1 500 
грн. або 10%? 

1 за правильну 
відповідь, інакше 
0 

Простий 
відсоток 

QK5 

Припустимо, Ви 
поклали $100 на 
депозитний раху-
нок з гарантова-
ною дохідністю 2% 
річних. Ви більше 
не докладає гро-
шей на депозит та 
не знімаєте гроші з 
рахунку.  Скільки 
грошей буде на ра-
хунку на кінець 
першого року, коли 
настане час випла-
чувати відсотки? 

1 за правильну 
відповідь [102]. 0 
у всіх інших 
випадках. 

M1 

Припустимо, що Ви 
поклали на банківсь-
кий рахунок депозит 
на суму 100000 грн. на 
2 роки під відсоткову 
ставку в розмірі 8% 
річних.  Скільки гро-
шей буде на Вашому 
рахунку через 2 роки, 
якщо Ви не будете ні 
докладати, ні знімати 
гроші з рахунку? 

1 за правильну 
відповідь, інакше 
0 

Складний 
відсоток 

QK6 

А скільки грошей 
буде на рахунку 
через п'ять років [у 
разі потреби на-
гадайте, що подат-
ки та комісії не пе-
редбачені]?  

1 за правильну 
відповідь на за-
питання QK6 вик-
лючно якщо рес-
пондент дав 
також правильну 
відповідь на за-
питання «Прос-
тий відсоток» 
(QK5). 0 у всіх 
інших випадках. 
 

M2 

Скільки грошей буде 
на Вашому рахунку 
через 5 років, якщо Ви 
не зніматимете гроші 
протягом дії депозиту 
(ні основну частину, ні 
відсотки)? 

1 за правильну 
відповідь, при 
умові, що ця осо-
ба також пра-
вильно відповіла 
на М1, інакше 0 

                                                

 

11
 Якщо не зазначене інше, всі запитання закритого типу 
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Ризик та 
дохідність 

QK 
7_1 

Інвестиція з висо-
кою дохідністю 
скоріш за все є ви-
сокоризикованою 

1 за правильну 
відповідь [1/Так]. 
0 у всіх інших 
випадках. 

Г14 

Велика дохідність ін-
вестицій завжди і 
обов'язково пов'язана 
із високим ризиком 
втратити свої гроші 

1 за правильну 
відповідь, інакше 
0 

Інфляція 
QK 
7_2 

Висока інфляція 
означає, що вар-
тість життя стрімко 
зростає  

1 за правильну 
відповідь [1/Так]. 
0 у всіх інших 
випадках 

M4 

Припустимо, що в 
наступному році Ваш 
дохід збільшиться 
вдвічі, але і роздрібні 
ціни також 
підвищаться в два 
рази.  Як Ви вважаєте, 
Ви зможете придбати 
[більше чи менше 
товарів]? 

1 за правильну 
відповідь, інакше 
0 

Диверси-
фікація 

QK 
7_3 

Зазвичай можливо 
зменшити рівень 
ризику інвестицій 
на фондовому рин-
ку, якщо купувати 
різні акції  

1 за правильну 
відповідь [1/Так]. 
0 у всіх інших 
випадках 

М7 

Якщо Ви утримаєте 
облігацію до її пога-
шення, чи можете Ви 
розрахувати, якою бу-
де сукупна дохідність 
Вашої інвестиції? 

1 за правильну 
відповідь, інакше 
0 

Скоринг фінансової поведінки  

Відпові-
дальність 
та ведення 
бюджету 

QF1 
+ 
QF2 

Хто у Вашому домо-
господарстві відпо-
відає за прийняття 
рішень щодо пов-
сякденних рішень 
про гроші?  Чи має 
Ваше домогоспо-
дарство бюджет?  
Він використовуєть-
ся аби визначити, 
яка частина доходів 
родини спрямову-
ється на витрати, на 
заощадження або 
на оплату рахунків. 

1 бал якщо відпо-
відає за управ-
ління грошима 
самостійно або 
спільно  
[QF1=1 або 2] ТА 
догомосподар-
ство веде бюд-
жет [QF2=1]. 0 у 
всіх інших 
випадках. 

Ф1 

Як Ви (Ваша сім’я) 
зазвичай управляєте 
щомісячними дохода-
ми? Оберіть, який 
варіант найбільше 
підходить для Вас 

1 за відповідь 1 
(спочатку формую 
бюджет) 

Активна 
ощадли-
вість 

QF3 

Протягом останніх 
12 місяців Ви осо-
бисто робили за-
ощадження у будь-
який з наведених 
тут способів?  Не 
важливо, чи у Вас 
лишалися гроші 
після відкладання 
на заощадження  
 

1 бал за будь-
який варіант ак-
тивних заощад-
жень (відповіді a, 
c, d, e, f, g, та по-
дібні, додані на 
рівні кожної кра-
їни). 0 у всіх ін-
ших випадках.  
Нагромадження 
залишку на ра-
хунку в банку (ва-
ріант b) не вва-
жається актив-
ною поведінкою 
та приносить 0 
балів. 

Ф10 

Якщо у Вас (Вашої 
сім’ї) залишаються 
гроші на момент одер-
жання нових надход-
жень, що Ви зазвичай 
з ними робите?  

1 за відповіді 
активних 
заощаджень 
(Варіанти 4-10), 
інакше 0 

Продумана 
покупка 

QF10
_1 

Перш ніж щось ку-
пити, я ретельно 
обдумую, чи можу 
я це собі дозво-
лити  

1 бал респонден-
там, які відповіли 
1 або 2 [погод-
жуються]. 0 у всіх 
інших випадках. 

А4 
Коли Ви вважаєте 
виправданим купувати 
в кредит? 

1 за відповіді 
2,3,6, інакше 0 

Платіжна 
дисципліна 

QF10
_4 

Я вчасно оплачую 
свої рахунки  

1 бал респонден-
там, які відповіли 

Ф9 
Як часто протягом ми-
нулого року у Вас за-

1 за відповіді 1 та 
2, інакше 0 
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1 або 2 [погод-
жуються]. 0 у всіх 
інших випадках 

лишались невитрачені 
гроші з попереднього 
заробітку на момент 
одержання нових над-
ходжень (заробітна 
плата, пенсія, стипен-
дія, соціальні випла-
ти)? 

Контроль 
фінансових 
справ 

QF10
_6 

Я особисто ре-
тельно контролюю 
свої фінансові 
справи 

1 бал респонден-
там, які відповіли 
1 або 2 [погод-
жуються]. 0 у всіх 
інших випадках 

Ф2 
Чи звикла Ваша сім'я 
записувати доходи та 
витрати? 

1 за відповіді 1 та 
2, інакше 0 

Довго-
строкові 
фінансові 
цілі  

QF10
_7 

Я маю довгостро-
кові фінансові цілі 
та докладаю зу-
силль аби їх досяг-
ти  

1 бал респонден-
там, які відповіли 
1 або 2 [погод-
жуються]. 0 у всіх 
інших випадках 

Ф5 

Коротко розкажіть, 
будь ласка,  про Ваші 
найважливіші 
фінансові цілі 

1 за відповідь, 0 
за відмова / ВС 

Вибір 
фінансових 
продуктів  

Qpro
d2 + 
Qpro
d3 

Який з наведених 
варіантів найкра-
щим чином описує 
як саме робити 
вибір?   
Яке джерело 
інформації най-
більше вплинуло 
на Ваш вибір {яку 
саме послугу об-
рати}? 

Бал визначається 
за комбінацією 
відповідей на два 
запитання.  Бал 
присуджується 
тільки тим респон-
дентам, які свідо-
мо обирали фінан-
сову послугу.  0 
балів за відмову 
надати відповідь, 
відмову від вибору 
продукту, або не 
вжиття жодних за-
ходів аби рішення 
було поінформо-
ване.  

Ф25 
+ 
Ф26 

Як часто до придбан-
ня фінансової послуги 
Ви порівнюєте умови 
надання таких послуг 
та тарифи різними 
компаніями/банками?  
Яким джерелам ін-
формації Ви приділя-
єте увагу при виборі 
компанії для придбан-
ня фінансової послу-
ги? 

2 за Ф25=1, 1 за 
Ф25=2, 0 за Ф25 = 
інші відповіді 
2 за Ф26=4 або 6 
або 8, 0 за 
Ф26=НЗ/ВС, 1 за 
інші відповіді 
максимальне 
значення з цих 
двох показників 

Борг у 
скрутному 
становищі 

QF12 

Коли Ви востаннє 
були у фінансовій 
скруті, що Ви ро-
били аби звести 
кінці з кінцями? 

Бал визначаєть-
ся за комбіна-
цією відповідей, 
він присуджуєть-
ся тим, хто не 
намагався брати 
в борг у разі пот-
рапляння у 
фінансову 
скруту. 

Ф14 

Як Вам (Вашій сім'ї) 
вдавалося зводити 
кінці з кінцями у разі 
несподіваного падіння 
доходу? 

1 за відповіді 1, 3, 
4, 6, 10, 11, 
інакше 0 

Скоринг ставлення до фінансів  

Ставлення 
QF10
_2 

Я живу сьогодніш-
нім днем та не ду-
маю про завтра 

1=повністю 
погоджуюсь, 
5=повністю не 
погоджуюсь 

Ф16 

Які зміни на фінансо-
вих ринках особисто 
Ви регулярно 
відстежуєте? 

0 за "не 
відстежую", ВС / 
НЗ, інакше 1 

Ставлення 
QF10
_3 

Я отримую більше 
задоволення вит-
рачаючи гроші, 
аніж заощаджуючи 
їх протягом 
довгого часу  

1=повністю 
погоджуюсь, 
5=повністю не 
погоджуюсь 

Г15 

Для значних покупок 
краще спочатку нако-
пичити необхідну су-
му, аніж брати кредит 
та потім за нього роз-
раховуватися 

1 за відповідь 1, 
інакше 0 

Ставлення 
QF10
_8 

Гроші даються лю-
дині для того, аби 
їх витрачати 

1=повністю 
погоджуюсь, 
5=повністю не 
погоджуюсь 

Ф11 
Чому Ви (Ваша сім'я) 
заощаджуєте або 
вкладаєте гроші? 

1 за будь-яку 
відповідь 
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Таблиця 17. Перехід анкети IP-FSS 2017 в анкету OECD/INFE 2016: варіант 2 

Тема 
OECD/INFE 2016 IP-FSS v.1 

№ Текст запитання Бальна оцінка № Текст запитання Бальна оцінка 

Скоринг фінансових знань 

Вартість 
грошей в 
часі 

QK3 

Тепер уявіть, що 
їм довелося чекати 
один рік поки вони 
отримають свою 
частку з $1000, а 
інфляція сягає Х 
відсотків.  Через 
рік вони зможуть 
придбати за свої 
гроші… 

1 за правильну 
відповідь [c, як-
що тільки країна 
не визначить 
іншу; або d, якщо 
респондент 
додає її]. 0 у всіх 
інших випадках. 

M3 

Уявіть собі, що Ви 
поклали гроші на бан-
ківський рахунок під 
річну ставку в розмірі 
8%, а річна інфляція 
становила 10%.  Ви 
вважаєте, за гроші, які 
знаходяться на Вашо-
му рахунку, тепер 
можна купити [більше 
чи менше товарів ніж 
рік тому]? 

1 за правильну 
відповідь, 
інакше 0 

Розмір 
відсотку 

QK4 

Одного вечора Ви 
позичили другові 
$25, а наступного 
дня він повернув 
Вам $25.  Скільки 
процентів він зап-
латив за такий кре-
дит? 

1 за правильну 
відповідь [0]. 0 у 
всіх інших 
випадках. 

- Відсутній 0  

Простий 
відсоток 

QK5 

Припустимо, Ви 
поклали $100 на 
депозитний раху-
нок з гарантова-
ною дохідністю 2% 
річних. Ви більше 
не докладає гро-
шей на депозит та 
не знімаєте гроші з 
рахунку.  Скільки 
грошей буде на ра-
хунку на кінець 
першого року, коли 
настане час випла-
чувати відсотки? 

1 за правильну 
відповідь [102]. 0 
у всіх інших 
випадках. 

M1 

Припустимо, що Ви 
поклали на банківсь-
кий рахунок депозит 
на суму 100000 грн. на 
2 роки під відсоткову 
ставку в розмірі 8% 
річних.  Скільки гро-
шей буде на Вашому 
рахунку через 2 роки, 
якщо Ви не будете ні 
докладати, ні знімати 
гроші з рахунку? 

1 за правильну 
відповідь, інакше 
0 

Складний 
відсоток 

QK6 

А скільки грошей 
буде на рахунку 
через п'ять років [у 
разі потреби на-
гадайте, що подат-
ки та комісії не пе-
редбачені]?  

1 за правильну 
відповідь на за-
питання QK6 вик-
лючно якщо рес-
пондент дав 
також правильну 
відповідь на за-
питання «Прос-
тий відсоток» 
(QK5). 0 у всіх 
інших випадках. 

M2 

Скільки грошей буде 
на Вашому рахунку 
через 5 років, якщо Ви 
не зніматимете гроші 
протягом дії депозиту 
(ні основну частину, ні 
відсотки)? 

1 за правильну 
відповідь, при 
умові, що ця 
особа також 
правильно 
відповіла на М1, 
інакше 0 

Ризик та 
дохідність 

QK 
7_1 

Інвестиція з висо-
кою дохідністю 
скоріш за все є ви-
сокоризикованою 

1 за правильну 
відповідь [1/Так]. 
0 у всіх інших 
випадках. 

Г14 

Велика дохідність ін-
вестицій завжди і 
обов'язково пов'язана 
із високим ризиком 
втратити свої гроші 

1 за правильну 
відповідь, інакше 
0 

Інфляція 
QK 
7_2 

Висока інфляція 
означає, що вар-

1 за правильну 
відповідь [1/Так]. 

- Відсутній 0  
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тість життя стрімко 
зростає  

0 у всіх інших 
випадках 

Диверси-
фікація 

QK 
7_3 

Зазвичай можливо 
зменшити рівень 
ризику інвестицій 
на фондовому рин-
ку, якщо купувати 
різні акції  

1 за правильну 
відповідь [1/Так]. 
0 у всіх інших 
випадках 

- Відсутній 0  

Скоринг фінансової поведінки 

Відпові-
дальність 
та ведення 
бюджету 

QF1 
+ 
QF2 

Хто у Вашому до-
могосподарстві 
відповідає за прий-
няття рішень щодо 
повсякденних рі-
шень про гроші?  
Чи має Ваше до-
могосподарство 
бюджет?  Він вико-
ристовується аби 
визначити, яка час-
тина доходів роди-
ни спрямовується 
на витрати, на за-
ощадження або на 
оплату рахунків. 

1 бал якщо відпо-
відає за управ-
ління грошима 
самостійно або 
спільно  
[QF1=1 або 2] ТА 
догомосподар-
ство веде бюд-
жет [QF2=1]. 0 у 
всіх інших 
випадках. 

Ф1 

Як Ви (Ваша сім’я) 
зазвичай управляєте 
щомісячними дохода-
ми? Оберіть, який 
варіант найбільше 
підходить для Вас 

1 за відповідь 1 
(спочатку формую 
бюджет) 

Активна 
ощадли-
вість 

QF3 

Протягом останніх 
12 місяців Ви осо-
бисто робили за-
ощадження у будь-
який з наведених 
тут способів?  Не 
важливо, чи у Вас 
лишалися гроші 
після відкладання 
на заощадження  
 

1 бал за будь-
який варіант ак-
тивних заощад-
жень (відповіді a, 
c, d, e, f, g, та по-
дібні, додані на 
рівні кожної кра-
їни). 0 у всіх ін-
ших випадках.  
Нагромадження 
залишку на ра-
хунку в банку (ва-
ріант b) не вва-
жається актив-
ною поведінкою 
та приносить 0 
балів. 

Ф10 

Якщо у Вас (Вашої 
сім’ї) залишаються 
гроші на момент одер-
жання нових надход-
жень, що Ви зазвичай 
з ними робите?  

1 за відповіді 
активних 
заощаджень 
(Варіанти 4-10), 
інакше 0 

Продумана 
покупка 

QF10
_1 

Перш ніж щось ку-
пити, я ретельно 
обдумую, чи можу 
я це собі дозво-
лити  

1 бал респонден-
там, які відповіли 
1 або 2 [погод-
жуються]. 0 у всіх 
інших випадках. 

Г15 

Для значних покупок 
краще спочатку нако-
пичити необхідну су-
му, аніж брати кредит 
та потім за нього роз-
раховуватися 

1 за відповідь 1, 
інакше 0 

Платіжна 
дисципліна 

QF10
_4 

Я вчасно оплачую 
свої рахунки  

1 бал респонден-
там, які відповіли 
1 або 2 [погод-
жуються]. 0 у всіх 
інших випадках 

Ф9 

Як часто протягом ми-
нулого року у Вас за-
лишались невитрачені 
гроші з попереднього 
заробітку на момент 
одержання нових над-
ходжень (заробітна 
плата, пенсія, стипен-
дія, соціальні випла-
ти)? 

1 за відповіді 1 та 
2, інакше 0 

Контроль 
фінансових 
справ 

QF10
_6 

Я особисто ре-
тельно контролюю 
свої фінансові 

1 бал респонден-
там, які відповіли 
1 або 2 [погод-

Ф2 
Чи звикла Ваша сім'я 
записувати доходи та 
витрати? 

1 за відповіді 1 та 
2, інакше 0 
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справи жуються]. 0 у всіх 
інших випадках 

Довго-
строкові 
фінансові 
цілі  

QF10
_7 

Я маю довгостро-
кові фінансові цілі 
та докладаю зу-
силль аби їх досяг-
ти  

1 бал респонден-
там, які відповіли 
1 або 2 [погод-
жуються]. 0 у всіх 
інших випадках 

Ф4+
Ф6 

Чи маєте Ви або Ваша 
родина  якісь фінансо-
ві цілі? 
Які заходи Ви вжили, 
які кроки зробили для 
досягнення своїх 
фінансових цілей? 

1 за відповідь 1 
на Ф4 ТА відповіді 
1-4 на Ф5, інакше 
0 

Вибір 
фінансових 
продуктів  

Qpro
d2 + 
Qpro
d3 

Який з наведених 
варіантів найкра-
щим чином описує 
як саме робити 
вибір?   
Яке джерело 
інформації най-
більше вплинуло 
на Ваш вибір {яку 
саме послугу об-
рати}? 

Бал визначаєть-
ся за комбінаці-
єю відповідей на 
два запитання.  
Бал присуджу-
ється тільки тим 
респондентам, 
які свідомо оби-
рали фінансову 
послугу.  0 балів 
за відмову нада-
ти відповідь, від-
мову від вибору 
продукту, або не 
вжиття жодних 
заходів аби рі-
шення було 
поінформоване.  

Ф25 
+ 
Ф26 

Як часто до придбан-
ня фінансової послуги 
Ви порівнюєте умови 
надання таких послуг 
та тарифи різними 
компаніями/банками?  
Яким джерелам ін-
формації Ви приділя-
єте увагу при виборі 
компанії для придбан-
ня фінансової послу-
ги? 

2 за Ф25=1, 1 за 
Ф25=2, 0 за Ф25 = 
інші відповіді 
2 за Ф26=4 або 6 
або 8, 0 за 
Ф26=НЗ/ВС, 1 за 
інші відповіді 
максимальне 
значення з цих 
двох показників 

Борг у 
скрутному 
становищі 

QF12 

Коли Ви востаннє 
були у фінансовій 
скруті, що Ви ро-
били аби звести 
кінці з кінцями? 

Бал визначаєть-
ся за комбіна-
цією відповідей, 
він присуджуєть-
ся тим, хто не на-
магався брати в 
борг у разі пот-
рапляння у 
фінансову 
скруту. 

Ф14 

Як Вам (Вашій сім'ї) 
вдавалося зводити 
кінці з кінцями у разі 
несподіваного падіння 
доходу? 

1 за відповіді 1, 3, 
4, 6, 10, 11, 
інакше 0 

Скоринг ставлення до фінансів 

Ставлення 
QF10
_2 

Я живу сьогодніш-
нім днем та не ду-
маю про завтра 

1=повністю 
погоджуюсь, 
5=повністю не 
погоджуюсь 

Ф16 

Які зміни на фінансо-
вих ринках особисто 
Ви регулярно 
відстежуєте? 

0 за "не 
відстежую", ВС / 
НЗ, інакше 1 

Ставлення 
QF10
_3 

Я отримую більше 
задоволення вит-
рачаючи гроші, 
аніж заощаджуючи 
їх протягом 
довгого часу  

1=повністю 
погоджуюсь, 
5=повністю не 
погоджуюсь 

Ф12 

Якщо Ви (Ваша сім'я) 
не робите фінансових 
заощаджень, то в чо-
му причина? 

0 за будь-яку 
відповідь, 1 якщо 
це питання не 
задавалося 

Ставлення 
QF10
_8 

Гроші даються лю-
дині для того, аби 
їх витрачати 

1=повністю 
погоджуюсь, 
5=повністю не 
погоджуюсь 

Ф11 
Чому Ви (Ваша сім'я) 
заощаджуєте або 
вкладаєте гроші? 

1 за будь-яку 
відповідь 
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Таблиця  18. Перехід анкети IP-FSS 2017 в анкету OECD/INFE 2015: поправочні 
коефіцієнти 

Розділ OECD/INFE 2015 IP-FSS v.1 IP-FSS v.2 

Знання 

Макс. значення = 7 

Поправка = 1 

Макс. значення = 7 

Поправка = 1 

Макс. значення = 5 

Поправка = 7/5 

Поведінка 

Макс. значення = 9 

Поправка =1 

Макс. значення = 9 

Поправка =1 

Макс. значення = 9 

Поправка =1 

Ставлення 

Макс. значення = 5 
(сума балів / 3) 

Поправка = 1 

Макс. значення = 3 

Поправка = 5/3 

Макс. значення = 3 

Поправка = 5/3 
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