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Фінанси домогосподарств є важливою складовою системи фінансів 

України. Вони не лише мають значний вплив на її функціонування, а й 

забезпечують економіку податками з доходів громадян та формують значну 

частину бюджетних надходжень. 

Фінанси домогосподарств та їх особливості досліджені у працях 

Б.А.Карпінського, В.І.Оспіщева, С.І.Юрія, В.М.Федосова, В,П.Кудряшова. 

Детальний розгляд фінансів домогосподарств, їх структури та залежності від 

зовнішніх факторів, а також сучасний стан та зміни за останні роки є мало 

дослідженими серед вітчизняних науковців. Тому зараз є актуальною тема 

сучасного стану фінансів домогосподарств. 

Фінанси домогосподарств слугують для громадян засобом, який 

забезпечує створення та використання грошових ресурсів для задоволення 

особистих потреб. Заробітна плата, прибуток від реалізації продукції 

власного господарства, продажу особистого капіталу, доходи від здачі майна 

в аренду, відсотки від грошового капіталу, доходи від цінних паперів – усе це 

слугує джерелом фінансових ресурсів домогосподарств. Витрати фінансових 

ресурсів – це задоволення власних потреб та нагромадження фінансів задля 

здійснення неможливих на даному етапі заходів.  

Проведемо аналіз фінансового стану господарств за останні два роки 

(2013, 2014 рр) на основі даних, які доступні на сайті Держкомстату. 

Спочатку розглянемо структуру доходів домогосподарств. Сукупні ресурси в 

середньому за місяць у 2014 році збільшилися на 92,8 грн. Оплата праці 

зменшилася на 1,8%, доходи від продажу сільськогосподарської продукції 

зросли на 0,4%, пенсії, стипендії, соціальні допомоги зменшилися на 0,1%, 

грошова допомога від родичів, інших осіб та інші грошові доходи зросли на 

0,8%, пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг знаходяться 

на одному рівні – 0,4%, пільги на оплату товарів та послуг з охорони 

здоров`я, туристичних послуг зменшилися на 0,1%, інші надходження 

зменшилися на 1%, загальні доходи в гривнях збільшилися на 139,9 грн. 

 Далі розглянемо структуру видатків домогосподарств. Сукупні витрати в 
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середньому за місяць збільшилися на 228,6 грн. Споживчі сукупні витрати 

збільшилися на 1,4%, витрати на продукти харчування та безалкогольні напої 

збільшилися на 1,8%, витрати на алкогольні напої, тютюнові вироби 

зменшилися на 0,3%, споживання одягу і взуття зросло на 0,1%, витрати на 

житло, воду, електроенергію, газ і інші види палива зменшилися на 0,1%, 

витрати на поточне утримання житла залишилися на рівні 2,3%, витрати на 

охорону здоров`я зросли на 0,2%, на транспорт (4,3%) та зв`язок (2,8%) 

залишилися на тому ж рівні, відпочинок і культура зменшилися на 0,3%, 

витрати на освіту зменшилися на 0,1%, витрати на ресторани та готелі 

зменшилися на 0,2%. 

Аналізуючи доходи та видатки домогосподарств, можна зробити 

висновок, що домогосподарства майже всі свої доходи витрачають на 

забезпечення першочергових потреб. Зовсім мало коштів залишається на 

духовний розвиток громадян, адже у структурі на відпочинок та культуру 

відводиться лише 1,8%, а на освіту – 1,1%. Це пов`язано з тим, що 52,9% 

витрачається на харчування та 36,3% на алкоголь.  

Енгель вважав, що частка сімейних витрат на харчування є важливим 

показником економічного розвитку країни – чим менший відсоток цих 

витрат, тим вищим є рівень економічного розвитку. Наприклад, у Японії 

витрати на харчування становлять 15%, а в США – 10%.  

Домогосподарства відіграють важливу роль у розвитку економіки країни. 

Тому державні органи зарубіжних країн докладають значних зусиль задля 

стимулювання їх діяльності у інвестиційному напрямку. Відомо, що 

заощадження населення Великої Британії, США та інших провідних країн 

світу заклали стабільний фундамент для розвитку економіки. 

Україна не може цілком перейняти досвід зарубіжних країн, адже у 

кожного народу свій шлях, проте ми можемо взяти для себе корисні та дієві 

ідеї. У США поширеним методом допомоги сім’ї є різноманітні пільги. 

Узаконення шлюбу дає безліч переваг подружжю: менша ціна на купівлю 

медичної страховки, при спільній покупці авіаквитків, автомобіля, оплаті 

готелів і туристичних путівок, право на отримання пільгових кредитів при 

купівлі нерухомості. Багаторічний досвід Канади в забезпеченні динамізму 

економіки, сталої стабільності, високих темпів розвитку має позитивний 

вплив на доходи домогосподарств. Це досягається завдяки розумно 

спланованій, орієнтованій на ринок імміграційній політиці, яка забезпечує 

ефективне збільшення людського капіталу, що сприяє економічному 

зростанню. 

Для того, щоб забезпечити розвиток економіки країни, необхідно стати на 

шлях покращення життя населення. Потрібно дати робочі місця громадянам, 

допомагати в працевлаштуванні молодим спеціалістам, відновити роботу 

підприємств та відкрити нові, зробити оплату податків відповідно до рівня 

різних верств населення: чим більший дохід, тим вищий податок. Також 

необхідно допомагати малозабезпеченому населенню та молоді шляхом 
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пільг, залучити не лише іноземний, а й людський капітал, зробити 

адекватним співвідношення між доходами та видатками. 

 

ПРОБЛЕМА БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА В УКРАИНЕ 

 

к.э.н., доц. Ильяшенко Т.А., студент гр. Ф-41 Бойко А.Л.  

Сумский государственный университет (Украина) 

 

В условиях нестабильной экономической и политической ситуации, в 

Украине все более актуальной становится проблема дефицита бюджета. 

Доказательством этого служат опубликованные Министерством финансов 

данные по государственному бюджету Украины (рис. 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1- Государственный бюджет Украины в 2011-2015 гг., млрд. грн. 

 
По диаграмме видно, что в Украине расходы бюджета в течение 

длительного периода превышают его доходы, т.е. возникает бюджетный 

дефицит. К основным причинам такого положения вещей в государстве, 

можно отнести следующие: военный конфликт; высокий уровень коррупции; 

снижение эффективности производства; неэффективность финансово-

кредитных отношений, наличие значительного теневого сектора в экономике 

и другие. 

Для уменьшения сальдо между расходами и доходами, необходимо 

провести ряд мероприятий: 1) урегулировать военный конфликт, что 

позволит сократить военные расходы, 2) создать условия для привлечения 

иностранных инвестиций, а так же инвестиций из личных сбережений 

населения, что позволит увеличить доходы бюджета, а так же 

3) усовершенствовать нормативно-правовое обеспечение доходной части 

бюджета. По нашему мнению, эти мероприятия дадут возможность Украине 

выйти из экономического кризиса, стабилизировать бюджетную сферу и тем 

самым улучшить благосостояние страны и населения.  

 


