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ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК СКЛАДНИК СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
У статті обґрунтовано теоретичні та науково-методичні засади фінансової грамотності. Установлено, що
фінансова грамотність – знання, навички та відношення, необхідні для забезпечення відповідальної фінансової
поведінки та підвищення фінансової інклюзії українців. Досліджено, що високий рівень фінансової грамотності
позитивно впливає на соціально-економічний розвиток країни, зокрема на показник ВВП на душу населення.
Установлено, що Україна відстає за рівнем фінансової грамотності від провідних країн – 11,6 бали (із 21 можливого); установлено високу щільність зв'язку (0,8843) між показниками рівня фінансової грамотності та ВВП
на душу населення; за допомогою функції «регресія» розраховано коефіцієнт детермінації, коефіцієнт y-перетину
та побудовано рівняння регресії, яке можна використовувати для розрахунку прогнозного значення ВВП на душу
населення за прогнозним рівнем фінансової грамотності населення. Розраховано коефіцієнт еластичності, який
свідчить, що за збільшення рівня фінансової грамотності на 1% ВВП на душу населення у середньому збільшується на 4,18%.
Ключові слова: фінансова грамотність, ВВП на душу населення, індекс фінансової грамотності, регресія,
кореляція, коефіцієнт еластичності
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OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
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The article substantiates the theoretical and scientific-methodical principles of financial literacy; it is established that
raising the level of financial literacy is a strategic goal of the state to ensure the development of financial inclusion, because
only increasing the availability and level of use of services and strengthening consumer protection without raising financial
literacy will not give the desired result; It is investigated that financial literacy – knowledge, skills and attitudes necessary
to ensure responsible financial behavior and increase financial inclusion Ukrainians; it is established that Ukraine lags
behind the leading countries in terms of financial literacy - 11.6 in Ukraine (out of 21 possible points); the regularity of the
relationship between the level of financial literacy of the population and the level of its economic development – GDP per
capita; in the process of correlation-regression analysis we found a high density of communication (0.7711) between the
indicators of the level of financial literacy and GDP per capita. For calculations, we used the built-in functions "correlation" and "regression" of the add-in "Data Analysis" of MS Excel. Namely, using the "correlation" function, we calculated
the correlation coefficient. Using the “regression” function, the coefficient of determination, the coefficient of y-section
were calculated and the regression equation was constructed, which can be used to calculate the projected value of GDP
per capita according to the projected level of financial literacy of the population; The results of regression analysis allow
us to conclude that there is a sufficiently close relationship between GDP per capita (performance indicator) and the factor indicator (level of financial literacy), as evidenced by the value of the coefficient of determination – R-square – 0.8843.
The coefficient of elasticity shows the percentage change in the average performance (GDP per capita) with a change in the
argument x (level of financial literacy) by 1%. The calculated value of the coefficient shows that with an increase in the level
of financial literacy by 1%, GDP per capita increases by an average of 4.18%.
Keywords: financial literacy, GDP per capita, financial literacy index, regression, correlation, elasticity coefficient.
Постановка проблеми. Підвищення рівня фінансової грамотності є стратегічною ціллю держави щодо
забезпечення розвитку фінансової інклюзії – включеності суб’єктів до активної діяльності на ринку фінансових послуг, адже лише підвищення доступності та

рівня користування послугами і посилення захисту
прав споживачів без підвищення рівня фінансової грамотності не дадуть належного результату.
Національний банк України визначив фінансову
інклюзію однією зі своїх стратегічних цілей. Фінан-
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сова інклюзія – створення умов для залучення усіх
сегментів населення та бізнесу до користування різноманітними фінансовими послугами, які доступні за
інфраструктурою та ціною, офіційно врегульовані та
відповідають потребам населення з метою стимулювання економічного зростання країни та зменшення
соціальної нерівності у суспільстві.
Реалізація цілі досягатиметься через формування та
розвиток системи захисту прав споживачів, Національну
стратегію та заходи з підвищення фінансової грамотності українців і розвиток безготівкової економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання,
що досліджуються в роботі, привертали увагу вітчизняних науковців, зокрема Т. Гаврилко, М. Довгань [3],
Ю. Романовської, В. Урбанович [9] та ін.
Постановка завдання. Низький рівень фінансової
грамотності та інклюзивності вимагає розроблення й
упровадження заходів на макро- та мікроекономічних
рівнях для забезпечення його зростання.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Результати загальнонаціонального дослідження, ініційованого USAID щодо рівня фінансової грамотності,
фінансової інклюзії та фінансового добробуту в Україні у 2018 р., засвідчили такі факти: Україна відстає за
рівнем фінансової грамотності від провідних країн –
11,6 бали в Україні (із 21 бала); недостатня фінансова
грамотність – однаково актуальна проблема всіх українців (незалежно від віку, статі, регіону проживання);
українці уникають розмов про особисті фінанси та
методи управління ними; більшість українців орієнтована на витрачання грошей у поточному періоді,
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схильна більше витрачати, ніж заощаджувати; спостерігається низький рівень користування фінансовими
послугами та продуктами: 40% населення за останні
два роки не користувалися жодними фінансовими
послугами або продуктами. Отже, існує високий суспільний запит на підвищення фінансової грамотності.
Згідно з дослідженням, проведеним за підтримки
USAID, серед 21 європейської країни рівень фінансової грамотності вище середнього рівня (13,1) спостерігається у Франції – 14,9, що на 1,8 бали більше
середнього значення, у Фінляндії – 14,8, що на 1,7 бали
більше за середнє значення, у Норвегії – 14,6, що на
1,5 бали більше, у Австрії – 14,2, що на 1,1 бали більше
середнього значення по Європі. У Португалії, Латвії,
Литві відхилення фактичного значення рівня фінансової грамотності ставить менше 1 бала.
Показник фінансової грамотності нижче середньоєвропейського рівня в Україні і Польщі – 11,6, що на
1,5 бали менше середнього, у Білорусі – 11,7, що на
1,4 бали менше середнього рівня, у Хорватії – 12,0, що
на 1,1 бали менше середнього рівня (рис. 1).
Загалом можна прослідкувати закономірність щодо
взаємозв’язку рівня економічного розвитку країни та
рівня фінансової грамотності її населення. І, навпаки,
чим нижчим є рівень економічного добробуту, тим
нижчим є рівень фінансової грамотності. Проте резерв
збільшення рівня фінансової грамотності є в усіх європейських країн. Так, Франція, яка має найвищий показник рівня фінансової грамотності, має резерв 6,1 бали від
фактичного значення до максимального (21 бал). А Україна і Польща мають подолати бар’єр у рівні фінансової
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Рис. 1. Рівень фінансової грамотності країн світу та її середній рівень [5; 7; 8]
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грамотності 9,4 бали до максимальних 21 бала (рис. 2).
Саме тому регулятори фінансового ринку України вбачають підвищення рівня фінансової грамотності фундаментом розвитку фінансового ринку та ринку фінансових послуг і економіки країни загалом [1, c. 151].
Наступним етапом дослідження є проведення прогнозного аналізу показника показником ВВП на душу
населення у взаємозв'язку з чинником впливу – рівнем
фінансової грамотності населення. Вибірку значень
показника ми згенерували за допомогою Банку даних
сайту Групи Світового банку. Для прогнозного аналізу
нами були відібрані показники ВВП на душу населення
у розрізі країн світу, в яких нами проаналізовано рівень
фінансової грамотності.
Даний аналіз реалізуватиметься нами у кілька етапів: установлення щільності зв'язку між показниками
та побудові рівняння регресії для прогнозування ВВП
на душу населення залежно від рівня фінансової грамотності. Для розрахунків нами використано вбудовані
функції «кореляція» та «регресія» надбудови «Аналіз
даних» програми застосунку MS Excel. А саме за допомогою функції кореляції нами розраховано коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації та коефіцієнт
y-перетину. За допомогою функції «регресія» нами
побудовано рівняння регресії, яке можна використовувати для розрахунку прогнозного значенням ВВП
на душу населення за прогнозним рівнем фінансової
грамотності.
Коефіцієнт кореляції між рівнем фінансової грамотності та ВВП на душу населення можна розрахувати за формулою:
 ( x  x)  ( y  y) ,
Correl ( X , Y ) 
(1)
2
2
x

x

y

y
(
)
(
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де x і y – вибіркові значення рівня фінансової грамотності (масив 1), ВВП на душу населення (масив 2).
Коефіцієнт кореляції (r) набуває значення від –1
до +1.
Якщо |r| < 0,30, то зв’язок між ознаками слабкий;
0,30 ≤ |r| ≤ 0,70 – помірний зв’язок;
|r| > 0,70 – сильний або щільний зв’язок.
Коли |r| = 1 – зв’язок функціональний.
Кореляційний аналіз
Показники
Рівень фінансової
грамотності
ВВП на душу населення

Рівень
фінансової
грамотності

Таблиця 1
ВВП на душу
населення

1
0,771116

1

Розраховані значення коефіцієнтів показників
рівня фінансової грамотності країн світу за 2018 р.
(табл. 1–3) свідчать про наявність щільного зв’язку між
показниками: рівнем фінансової грамотності та величиною ВВП на душу населення: r = 0,771116.
Регресійна статистика

Показник
Множинний R
R-квадрат
Стандартна похибка
Спостереження

Таблиця 2

Значення
0,940414
0,884379
13832,5
20

Одержані результати регресійного аналізу дають
можливість зробити висновок про наявність достат-

Рис. 2. Розподіл країн світу за критерієм ВПП на душу населення
та рівня фінансової грамотності у 2018 р. [5; 7; 8]
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Показники
Y-перетин
Рівень фінансової грамотності (X)
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Дисперсійний аналіз

Коефіцієнти
-115106,45
11525,78

Таблиця 3

Стандартна похибка
29860,58
2263,712

ньо щільного зв’язку між ВВП на душу населення
(результативним показником) і факторним показником
(рівнем фінансової грамотності), про що свідчить і значення коефіцієнта детермінації – R-квадрат – 0,884379.
Рівняння залежності ВВП на душу населення (y)
від рівня фінансової грамотності (х) від має вигляд:
y  115106, 45  11525, 78  х .
(2)
Одержане рівняння залежності можна використовувати для прогнозних розрахунків. Підставивши у рівняння прогнозні значення x, одержимо прогнозоване
значення y.
До прикладу, вище ми зазначали (рис. 1), що середній рівень фінансової грамотності у досліджуваних
європейських країнах становить 13,1%. Підставивши
дане значення рівня фінансової грамотності населення
України як прогнозний (еталонний) рівень, матимемо:
y  115106, 45  11525, 78  13,1  35881, 27 � дол
� . США�.� � (3)
��������
Для поглибленого аналізу нами розрахований коефіцієнт еластичності за формулою:
xj
13,1
Ke  a j 
 11525, 78 
 4,189032, (4)
36056
,7
yj
де a j – коефіцієнт у рівнянні залежності для j-го
фактора;
x j – середньоарифметичне значення j-го фактора;
y j – середньоарифметичне значення результативного показника.
Коефіцієнт еластичності показує, на скільки відсотків у середньому змінюється результативний показник (ВВП на душу населення) зі зміною аргументу x
(рівень фінансової грамотності) на 1%. Розрахований
показник еластичності наведено в табл. 4.
Розраховане значення коефіцієнта свідчить, що за
збільшення рівня фінансової грамотності на 1% ВВП
на душу населення в середньому збільшується на
4,19%.

t-статистика
-3,8548
5,091539

P-Значення
0,001161
7,62E-05

Коефіцієнт еластичності впливу
рівня фінансової грамотності (х)
на ВВП на душу населення (y)

Таблиця 4

Фактор
Коефіцієнт еластичності
Рівень фінансової грамотності (х) 4,189032

Висновки з проведеного дослідження. Узагальнюючи результати дослідження, ми дійшли таких висновків. Прослідковано закономірність щодо взаємозв’язку
рівня економічного розвитку країни та рівня фінансової грамотності її населення: чим вище рівень фінансової грамотності населення, тим вищим є показник
ВВП на душу населення, і, навпаки, чим нижче рівень
економічного добробуту, тим нижчим є рівень фінансової грамотності. Резерв збільшення рівня фінансової
грамотності є в усіх європейських країн, проте в України він один із найбільших. Проведено дослідження
взаємозв’язку між рівнем фінансової грамотності та
величиною ВВП на душу населення за допомогою
вбудованих функцій «кореляція» та «регресія» надбудови «Аналіз даних» програми застосунку MS Excel, а
саме розраховано коефіцієнти кореляції та побудовано
рівняння регресії, яке можна використовувати для прогнозування величини ВВП на душу населення за зміни
рівня фінансової грамотності. Розраховано коефіцієнт
еластичності, який дає можливість математично оцінити величину впливу фактора «рівень фінансової грамотності» на результуючий показник – ВВП на душу
населення: за збільшення рівня фінансової грамотності
на 1% ВВП на душу населення в середньому збільшується на 4,19%.
Перспективним напрямом дослідження є популяризація фінансової грамотності та фінансової культури
серед населення, зокрема молоді, для ефективного
управління особистими фінансами та прийняття виважених фінансових рішень.
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