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Постановка проблеми. З утвердженням товарних 
відносин і плюралізму форм власності роль домаш-
ніх господарств у економічному розвитку все більше 
зростає. На сучасному етапі, коли в Україні відбува-
ється перехід до ринкової системи господарювання, 
домашні господарства мають посісти чільне місце в 
економічній політиці держави.

Сучасна економічна думка пострадянського про-
стору приділяє незначну увагу питанням фінансо-
вої безпеки громадян чи домогосподарств. Достат-
ньо широко досліджено тематику фінансової безпеки 
держави, а на макрорівні – підприємства. Однак 
саме особиста фінансова безпека громадян є наріж-
ним каменем процвітаючих громад і міцних сімей. 
В умовах нестабільної ситуації на фінансовому ринку 
домашні господарства є найбільш чутливою ланкою 
економічної системи, оскільки вони беруть участь 
як у процесах виробництва продукції, виступаючи 
власниками ресурсів, так і її споживання, будучи 
кінцевими покупцями. Відповідно необхідним є 
поглиблене дослідження теоретичних підходів та 
методологічних аспектів до трактування фінансової 
безпеки домашніх господарств з метою формування 
механізму її забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження у сфері економічної і, зокрема, фінансової 
безпеки проводили такі вчені, як О.І. Барановський, 
М.М. Єрмошенко, О.Б. Жихор, В.І. Мунтіян. Пробле-
мам функціонування фінансів домогосподарств при-
свячені праці науковців: Ю.М. Воробйова, В.В. Воро-
шило, Б.І. Пшика, С.І. Юрія, Н.А. Ясинської.

Постановка завдання. На основі аналізу наявних 
підходів до визначення фінансової безпеки домогос-
подарств автор ставить за мету сформувати та обґрун-
тувати власний підхід до трактування суті визначе-
ного поняття.

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед 
сучасних розвинених демократичних країн світу най-
більш поширеною економічною системою є змішана 
економіка. Вона передбачає співіснування в межах 

однієї держави різних економічних секторів. Одним 
із таких секторів є домашні господарства.

Перш ніж окреслити предметну сферу дослі-
дження, необхідно визначити сутність понять 
«домогосподарство», «фінанси домогосподарств», 
«фінансова безпека домогосподарств». В науко-
вій літературі є безліч трактувань терміну «домо-
господарство». Ряд науковців (Єфимов В.С., Собо-
лєв М.Г.) ототожнюють його з поняттям «сім’я», 
інші (Янін О.Є., Дмитрієва Є.А., Павлова Л.Н.), 
навпаки, вбачають у домогосподарстві ширший 
спектр ознак, не притаманних сім’ї. Принциповою 
відмінністю є те, що домогосподарство може бути 
ширше за своїм складом за рахунок осіб, які ведуть 
разом із сім’єю своє господарство, але можуть бути 
не пов’язані сімейними відносинами.

Відповідно до Класифікації інституційних секто-
рів економіки України від 18.04.2005 № 96, домо-
господарство – це сукупність осіб (або одна особа), 
які спільно проживають в одному житловому при-
міщенні або його частині, забезпечують себе всім 
необхідним для життя, ведуть спільне господарство 
(мають спільні витрати на утримання житла, харчу-
вання тощо), повністю або частково об’єднують та 
витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати у 
родинних стосунках або стосунках свояцтва, не пере-
бувати у будь-яких з цих стосунків, або бути і в тих, 
і в інших стосунках. Узагальнене визначення подає 
В.Г. Федоренко [1, с. 159], стверджуючи, що під 
домашнім господарством мають на увазі економіч-
ний суб’єкт, який складається з одного або більшої 
кількості індивідів, що спільно здійснюють господар-
ську діяльність і мають спільний бюджет.

Західні економісти, наприклад К.Р. Макконнелл і 
С.Л. Брю [2, с. 73], вважають, що домогосподарства 
відіграють подвійну роль у національній економіці: 
вони є постачальником усіх економічних ресурсів і 
одночасно основним кінцевим споживачем більшої 
частини національного продукту. Важливою, на наш 
погляд, є думка В.І. Оспіщева [3], що домогосподар-
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ства за своєю економічною сутністю – господарські 
структури виняткового зразка, діяльність яких ґрун-
тується на створенні й використанні фондів фінансо-
вих ресурсів, а отже така підсистема безпосередньо 
пов’язана з іншими підсистемами фінансової системи.

Фінанси домогосподарств як економічні відно-
сини реалізуються у родинах, домашніх господар-
ствах, міжособистісних зв’язках, відрізняючись при 
цьому своєрідністю з погляду одержання доходів, і 
з погляду формування цільових фондів, і викорис-
тання коштів. Погоджуємося з думкою С.І. Юрія та 
В.М. Федосова, що фінанси домогосподарств – один 
із важливих елементів фінансової системи, оскільки 
формування і використання фінансових ресур-
сів населення безпосередньо пов’язане з розвитком 
інших складових фінансової системи (державних 
фінансів, фінансів підприємств і установ), розвитком 
банківської системи, страхування та ін. Фінанси 
домогосподарств відіграють у такій системі провідну 
роль, тому що розвиток суспільства у цілому багато 
в чому підпорядкований забезпеченню інтересів гро-
мадян, їх груп та об’єднань [4].

Відтак, під економічною категорією «фінанси 
домогосподарств» варто розуміти відносини еконо-
мічного характеру, мета котрих полягає у форму-
ванні та використанні грошових коштів домогоспо-
дарств задля створення та відповідно подальшого 
підтримання рівня та умов життя членів домогос-
подарств [5, с. 102]. Подібної думки дотримується 
М.В. Тарасюк, стверджуючи, що фінанси домогос-
подарств представляють собою фінансові відносини, 
що виникають між учасниками домашнього госпо-
дарства та зовнішніми суб’єктами з приводу форму-
вання та використання загальних фондів фінансо-
вих ресурсів, що мають різне цільове призначення 
[6, с. 13]. На думку вченого, це може бути страховий 
фонд для можливості підтримання достатнього рівня 
споживання при зміні життєвих обставин; фонд для 
здійснення значних матеріальних витрат у майбут-
ньому; фонд фінансових ресурсів, призначених для 
подальшого інвестування, тощо. Таким чином, при-
значення фінансів домашніх господарств у подаль-
шому забезпеченні процесу розподілу вартості ВВП і 
визначенні пропорцій кінцевого споживання і заоща-
дження [7, с. 22].

Відмінність фінансів домашніх господарств від 
інших сфер фінансів фінансової системи полягає в їх 
специфічних рисах: складній системі внутрішніх фінан-
сово-психологічних взаємин, наявності соціально-фінан-
сової стратегії, можливості домінування соціальної 
спрямованості у фінансовій діяльності [8, с. 22].

Отже, враховуючи, що роль домашніх господарств 
як суб’єктів фінансових відносин зростає, що повинно 
відповідати умовам розвитку сучасних ринкових відно-
син, доцільно, на наш погляд, глибше 
досліджувати процеси забезпечення 
фінансової безпеки домогосподарств.

Як зазначає у своїй праці 
О.І. Барановський, загальноприй-
нятого визначення категорії «фінан-
сова безпека» не існує, а «існуючі 
формулювання відображають лише 
окремі аспекти цієї всеосяжної кате-
горії і не можуть претендувати на її 
однозначне трактування» [9, с. 6].

Звертаючись до першоджерел, 
тлумачний словник української 
мови подає наступне визначення 
терміну «безпека»: стан, коли кому-, 
чому-небудь ніщо не загрожує. На 

думку Л.П. Коваль, «у найбільш загальному розу-
мінні фінансова безпека – це відсутність загроз про-
цесам розподілу та перерозподілу ВВП. Таке визна-
чення фінансової безпеки охоплює всіх суб’єктів та 
об’єктів фінансової безпеки» [10, c. 99].

Таким чином, фінансова безпека є універсальною 
категорією, яка відображає захищеність суб’єктів 
соціально-економічних відносин на всіх рівнях, 
починаючи з держави і закінчуючи кожним її гро-
мадянином, оскільки проявляється через захище-
ність діяльності від негативних впливів зовнішнього 
середовища, а також спроможність швидко усунути 
різноманітні загрози або пристосовуватися до існу-
ючих умов, що не позначаються негативно на його 
діяльності [11, c. 48].

Аналізуючи ширше поняття «економічна безпека 
домогосподарства», Л.М. Твардовська, Ю.В. Півняк, 
М.В. Чабаненко розглядають його залежно від кон-
тексту, в якому воно використовується [12, c. 227]:

– як стан, що дає змогу зберігати стійкість до 
внутрішніх і зовнішніх загроз, і здатний задоволь-
няти потреби сім’ї;

– як умови існування, якими оволодіває домашнє 
господарство в процесі самореалізації і які воно 
здатне контролювати;

– як здатність запобігати виникненню небезпеч-
ного стану;

– як перелік заходів, якими домашні господар-
ства у процесі своєї життєдіяльності забезпечують 
свій захист від небезпечних загроз.

Так само як фінанси є серцем економiки, анало-
гічно фінансова безпека є невід’ємною складовою 
економічної безпеки.

Щодо фінансової безпеки домогосподарств, то 
Ю.М. Воробйов стверджує, що фінансова безпека 
домашніх господарств як економічне поняття – це 
сукупності соціально-економічних і правових відно-
син, що забезпечують такий стан фінансів домаш-
ніх господарств, при якому вони стійкі до зовнішніх 
загроз та ризиків, незалежні в ефективному форму-
ванні і в раціональному використанні фінансових 
ресурсів для реалізації своїх функцій [7, c. 45].

Домашні господарства є активними учасниками 
фінансових відносин, тому відбувається перманентна 
взаємодія усіх рівнів фінансової системи. Ієрар-
хію рівнів фінансової безпеки продемонстровано на 
рисунку 1.

Фінансова безпека домогосподарства – це такий 
стан життєдіяльності домашнього господарства, 
при якому забезпечується правовий та економічний 
захист життєвих інтересів його членів, дотриму-
ються конституційні права, забезпечується гідний і 
якісний рівень життя незалежно від впливу внутріш-
ніх та зовнішніх загроз.

Рис. 1. Рівні фінансової безпеки
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Таким чином, до понятійного апарату фінансової 
безпеки домогосподарства можна віднести наступні 
категорії.

Об’єктом фінансової безпеки домогосподарств 
виступають фінансові ресурси домашнього господар-
ства в грошовій та майновій формах, безпеку яких 
необхідно забезпечити.

Суб’єкти фінансової безпеки домогосподарств – це 
самі домогосподарства, оскільки домашнє господар-
ство самостійно управляє своєю фінансово-господар-
ською діяльністю.

Загроза – наявне та потенційно можливе явище 
і чинник, що створює суттєву небезпеку фінансо-
вим інтересам домашнього господарства. Найсут-
тєвішими загрозами фінансовій безпеці громадян 
і держави в цілому є порушення прав споживача, 
невиплата пенсій і заробітної плати, безробіття, зне-
цінення заощаджень, падіння реальних доходів насе-
лення і зубожіння, посилення диференціації доходів 
та майнового розшарування суспільства тощо. 

Основна мета фінансової безпеки домогосподар-
ства полягає у безперервному й сталому підтриманні 
такого фінансового стану домогосподарства, який 
характеризується стійкістю до впливу внутрішніх і 
зовнішніх загроз, здатністю домогосподарства реалі-
зовувати фінансові інтереси, а також забезпечувати 
гідний і якісний рівень життя.

Виходячи із сформульованої мети фінансової без-
пеки домашнього господарства, визначимо основні 
її завдання:

1. Виявити чинники, ризики і загрози фінансовій 
безпеці.

2. Визначити індикатори фінансової безпеки і 
порівняти з граничною межею для домогосподарств.

3. Розробити систему моніторингу.
4. Розробити заходи, спрямовані на забезпечення 

фінансової безпеки домогосподарств [7, c. 55].
Основними функціями фінансової безпеки є:
– створення умов та можливостей для оператив-

ного раціонального управління фінансовими ресур-
сами як у повсякденних умовах, так і за надзвичай-
них ситуацій;

– здійснення комплексу тактичних та стратегіч-
них заходів, спрямованих на попередження загроз та 
їх нейтралізацію; 

– прогнозування й ідентифікація внутрішніх і 
зовнішніх загроз інтересам суб’єкту фінансової безпеки.

Фінансова безпека домогосподарства багато в чому 
залежить від загального стану економіки та фінансо-
вої політики, що проводиться в державі. При цьому 
функцією держави є забезпечення певних соціаль-
них стандартів і соціальних гарантій, зокрема міні-
мального розміру заробітної плати і пенсій на такому 
рівні, щоб працездатній людині достатньо було цих 
коштів на створення і утримання сім’ї, а пенсіонеру – 
на гідну старість. А.С. Хорошева [13, c. 92] вважає, 
що державне забезпечення фінансової безпеки домо-
господарств можна розглядати з різних позицій: дер-
жава повинна забезпечувати безпеку цих суб’єктів 
як покупців товарів і послуг; повинна бути забезпе-
чена їхня безпека як суб’єктів, що надають підпри-
ємствам засоби виробництва; держава як владний 
інститут повинна гарантувати збереження фінансо-
вих активів, що накопичуються цими суб’єктами.

Зі сказаного вище випливає, що суб’єктами забез-
печення правового захисту фінансової безпеки домо-
господарств виступають: 1) держава в особі відпо-
відних органів, що здійснюють контроль і нагляд за 
виконанням нормативно-правових актів, що забез-
печують регулювання відносин у сфері діяльності 

домашніх господарств; 2) підприємства, установи, 
організації, які є виконавцями відповідних актів; 
3) домашні господарства, які в процесі своєї діяль-
ності є виконавцями відповідних актів. 

На думку Р.Г. Сніщенко [14, с. 157], фінан-
сова безпека домогосподарств як самостійної сфери 
фінансової системи на відміну від фінансової безпеки 
інших учасників фінансового ринку має свої специ-
фічні особливості.

1. Фінанси домашніх господарств найменш регу-
люються державою. Водночас фінанси домашніх гос-
подарств взаємозв’язані з іншими сферами фінансо-
вої системи.

2. Домогосподарства мають характерні особливості 
і методи формування та використання фінансових 
ресурсів, до яких необхідно віднести підтримку жит-
тєдіяльності, розвиток людського потенціалу тощо.

3. Зміна доходу домогосподарства практично одна-
ково залежить як від економічних, так і від неекономіч-
них чинників. При зменшенні доходів домогосподарств 
окремі статті їх витрат зростають. Домогосподарства 
не можуть зменшити свої витрати нижче рівня спожи-
вання товарів повсякденного вжитку.

4. Ризик домогосподарств обумовлений ризиком 
інших учасників фінансового ринку та має макро-
економічне походження.

Найістотнішою умовою забезпечення фінансової 
безпеки домогосподарства є досягнення балансу між 
доходами та витратами. Це реалізовується за рахунок:

– забезпечення зайнятості всіх працездатних чле-
нів домогосподарства;

– ощадливого використання фінансових ресурсів;
– формування заощаджень;
– високого рівня фінансової грамотності всіх чле-

нів домашнього господарства.
Дуже часто домогосподарства не мають змоги 

зробити вільний та, що найважливіше, оптималь-
ний вибір у фінансовій сфері через відсутність або 
недостатність освіти, кваліфікації, досвіду, а також 
через масштабність і складність фінансової інформа-
ції, яка потребує глибокого осмислення й детального 
аналізу [15, c. 16].

На основі аналізу підходів вітчизняних та зарубіж-
них науковців до сутності поняття «фінансова безпека 
домогосподарств» виділимо основні його особливості:

1. Фінансова безпека домашніх господарств трак-
тується як фінансовий стан домогосподарств, для 
якого характерна стійкість до впливу зовнішніх і 
внутрішніх загроз, здатність реалізовувати фінансові 
інтереси всіх членів домогосподарства та забезпечу-
вати їм гідний рівень життя.

2. Основною функцією фінансової безпеки домо-
господарств є здійснення комплексу заходів, спря-
мованих на попередження та нейтралізацію загроз 
фінансовому стану домашнього господарства.

3. Фінанси домогосподарств безперервно взаємо-
діють зі всіма ланками фінансової системи, відпо-
відно їх фінансова безпека напряму залежить від 
діяльності інших учасників фінансових відносин, 
перш за все держави.

4. Забезпечення недостатнього рівня фінансо-
вої безпеки найчастіше зумовлене низьким рівнем 
фінансової грамотності домашніх господарств, що 
спричиняє вразливість їхнього фінансового стану.

Виходячи із наведеного вище, ми стверджуємо, 
що фінансова безпека домогосподарств – це система 
фінансово-економічних відносин, що забезпечує 
стан захищеності фінансів домашніх господарств від 
зовнішніх та внутрішніх загроз і небезпек у процесі 
їх життєдіяльності, зокрема формуванні та викорис-
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танні фінансових ресурсів задля розвитку та достой-
ного існування всіх членів домогосподарства.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, важ-
ливо зазначити, що фінансова безпека домаш-
ніх господарств – це запорука соціальної стабіль-
ності в державі, гарантія збалансованого розвитку 
соціально-економічних відносин у суспільстві. Це 
обґрунтовується тим, що, по-перше, фінанси домо-
господарств нерозривно пов’язані з іншими сферами 
фінансової системи, здійснюючи вагомий вплив на 
її функціонування, по-друге, в процесі переходу до 
ринкових умов господарювання фінансам домогоспо-
дарств приділяється все більше уваги, що визначає 
необхідність забезпечення їхньої фінансової безпеки.

Ми пропонуємо розглядати фінансову безпеку 
домогосподарства як систему фінансово-економічних 
відносин, що забезпечує стан захищеності фінансів 
домашніх господарств від зовнішніх та внутріш-
ніх загроз і небезпек у процесі їх життєдіяльності, 
зокрема формуванні та використанні фінансових 
ресурсів задля розвитку та достойного існування всіх 
членів домогосподарства.

Розглянувши теоретичний аспект, варто відзна-
чити, що фінансова безпека домашнього господар-
ства є невід’ємною складовою системи фінансової 
безпеки на усіх рівнях фінансових відносин, тому 
існує необхідність подальших досліджень у сфері 
механізму забезпечення фінансової безпеки.
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