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Піклування про дитину не зводиться до рутинних речей, воно може бути націленим і на
майбутнє: так, у західному досвіді поширена
практика накопичування капіталу для дитини на
її особистому банківському рахунку або на рахунках батьків ще до того, як вона зможе заробляти
на себе сама. Предметне призначення цих грошей може бути різним: купівля квартири чи машини, навчання, туристичні поїздки, але цільове
призначення єдине — це гроші для дітей. Наскільки такі практики поширені серед українців,
Київський міжнародний інститут соціології поцікавився у матерів, які мають дітей до 16 років.
Протягом січня 2012 р. було проведено 1502
телефонні інтерв’ю за випадковою вибіркою,
репрезентативною для жінок від 18 до 55 років,
які мають дітей віком від 0 до 16 років і живуть у

містах України з населенням 100 000 мешканців
і більше; похибка вибірки становить 2,6% (без
врахування дизайн-ефекту).
Отже, за останній рік 75% українських сімей
не вживали ніяких заходів, щоб заощадити кошти для своїх дітей, і лише невелика частина
батьків переймалася цим питанням у певний
спосіб: депозит у банку для своєї дитини відкривало 8% опитаних, власний поточний рахунок — 7%, депозит чи накопичувальний рахунок
(з метою заощадження коштів для дитини) — по
6% та 7% опитаних відповідно. Усього 2% мам
підтвердили те, що вони вкладали гроші в нерухомість для власної дитини, 1% — використовували інші засоби накопичення капіталу (акції,
ПІФи і т.д.). Детальніша інформація доступна на
графіку нижче.
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Виявилося, що набагато більше сімей для забезпечення фінансової стабільності свого чада
в майбутньому не користуються послугами фінансових установ, а відкладають кошти самотужки — їх 22%. Якщо в розрізі цього питання
брати до уваги самооцінку фінансового становища сім’ї респондента, то стає очевидним те,
що чим вища така оцінка, тим частіше батьки
користуються різними способами примноження
капіталу для своїх дітей у рамках послуг фінансових інституцій.
Що стосується піклування про охорону
здоров’я дитини, то тільки 15% батьків роблять
це інституційним шляхом — оформляють поліс
страхування (медичний, страхування життя, в
тому числі і під час поїздок за кордон), решта
опитаних у цьому питанні покладається лише
на власні сили. Це можна пояснити відносною
дороговизною страхових полісів і загалом малою поінформованістю батьків про таку послугу страхових компаній, адже наразі в Україні
потроху стає поширеним лише корпоративне
медичне страхування.
Такі дані свідчать про те, що на цей момент
поширені у світі інституційні практики фінансового піклування про майбутнє дітей для українських батьків не властиві — цю проблему вони
не перекладають на профільні установи, а вирішують її самотужки.
Також було з’ясовано цікавий аспект фінансового піклування, а саме: скільки підростаю-
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че покоління отримує кишенькових грошей від
батьків на місяць. Почнемо з того, що загалом
69% батьків дають кишенькові гроші своїм дітям і 31% — не дають (мова йде лише про сім’ї,
в яких є хоча б одна дитина, старша п’яти років). Цікаво, що така поведінка не залежить від
фінансового становища сім’ї. У підгрупах із різною матеріальною самооцінкою (від тих, хто
змушений заощаджувати навіть на харчуванні, до тих, хто може здійснити будь-які необхідні покупки в будь-який час) співвідношення
близьке до 70/30 зберігається: фінансує щоденні потреби дітей у вигляді кишенькових грошей
68% батьків, які оцінюють свій фінансовий стан
як найбідніший, і 65% сімей, які ні в чому собі не
відмовляють.
Щодо суми, то в середньому одній дитині
батьки дають на місяць 110 грн, причому 37%
батьків виділяють до 50 грн, 27% — 51–100
грн, 33% — 101–300 грн, і лише 3% — більше
300 грн. Чим старша дитина, тим більша сума
її кишенькових, і чим більше в родині дітей,
тим менше кишенькових припадає на одну
дитину.
Залежності між середньою сумою кишенькових на одну дитину і фінансовим становищем
сім’ї не виявлено, а це дає підґрунтя вважати,
що фінансове виховання –особлива сфера взаємодії старшого покоління з молодшим, яку не
завжди можна пояснити економічними закономірностями. O

