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Психологічні причини використання готівки у час цифрових зрушень 
 
Готівка все ще є найпопулярнішим способом оплати, незважаючи на те, що багато магазинів приймають лише 

оплату картками, смартфонами чи іншими безготівковими способами. 

Цікавим, на наш погляд, спостереженням є дані центральних банків України та Польщі. Національний банк 

України звітує про те, що «українці все менше коштів отримують готівкою з платіжних карток, віддаючи перевагу 

безготівковим операціям», підтверджуючи це цифрами й аргументуючи тим, що удосконалюється та розширюється 

платіжна інфраструктура. Народовий банк Польщі, натомість, відзначає величезне збільшення кількості готівки в обігу 

після початку пандемії COVID-19 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Готівка в обігу в Польщі: денні зміни наростаючим підсумком [22] 

 
На перший погляд така інформація суперечить одна одній та виглядає нелогічною: дві сусідні країни декларують 

різні тенденції. При цьому Польща раніше почала розширювати платіжну інфраструктуру і має на сьогодні більше 

платіжних інструментів для оплати покупок безготівково. Тому цифри мали б свідчити (знову ж таки на перший 

погляд) інакше. Однак така ситуація не виглядає позбавленою сенсу, якщо подивитись на це з іншої перспективи, а 

саме з позиції рівня доходів та стабільності цін. 

Українські пересічні громадяни живуть від зарплати до зарплати, не маючи особливої можливості заощаджувати. 

Крім того, рівень інфляції в Україні, а також залежність від курсу гривні до таких валют, як долар чи євро 

спричинюють стабільне зростання цін на всі групи товарів. Враховуючи, що більшість громадян в Україні отримують 

свої доходи на банківські рахунки, вони одразу витрачають їх, не знімаючи в банкоматі готівку при низькій довірі до 

банківської системи. Гроші просто не затримуються в людей. 

Інша справа в Польщі: при достатній стабільності цін (за особистими спостереженнями автора, ціна, на приклад, на 

молоко та молочні продукти в Польщі не змінюються принаймні протягом трьох останніх років), стабільному 

зростанні доходів та зменшенні витрат, пов’язаних з пандемією COVID-19, більшість поляків мають можливість 

заощаджувати. А динаміка до більшого використання готівки може свідчити про зняття її з банківських рахунків у 

зв’язку з більшою довірою до готівки, цінність якої гарантує держава, та психологічного спокою, коли кошти 

перебувають в безпосередній близькості. 

Незважаючи на дедалі ширший діапазон доступних способів оплати, готівка все ще залишається способом оплати, 

який найчастіше обирають громадяни різних країн, навіть тих, які ще недавно були серед лідерів безготівкових 

платежів. 

Кризи різного типу та походження спонукають людей повертатись до різних консервативних аспектів 

життєдіяльності: придбання товарів першої необхідності про запас (тут варто згадати про величезний попит на 

туалетний папір у березні-квітні 2020 р.), збільшення обсягів придбання сірників у час, коли найсучасніші плити не 

потребують взагалі підпалювання, готівкового розрахунку тощо. 

Таким чином, можна говорити про психологічний аспект надання переваги готівці, незважаючи на її брудну (в 

прямому розумінні цього слова, адже на банкнотах та монетах, зокрема, коронавірус може зберігатись до кількох діб) її 

сутність. Тримаючи гроші в руках, перераховуючи їх (звісно, коли є, що перераховувати) людина заспокоюється, 

впевненість у завтрашньому дні в неї зростає, оскільки вона впевнена, що зможе купити принаймні найнеобхідніше для 

себе і своїх близьких. 
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