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Розкрито сутність та особливості заощаджень домогосподарств в Україні. Розглянуто види та форми

заощаджень населення в умовах ринкової трансформації економіки. Досліджено мотиви та фактори, що
визначають сучасний заощаджувальний процес. Окреслено пріоритетні напрями активізації фінансової по-
ведінки вітчизняних домогосподарств в сучасних умовах.
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ВСТУП
У ринковій економіці заощадження населення посідають особливе місце серед економічних явищ, ос-

кільки перебувають на межі інтересів громадян, держави та фінансових організацій [2]. З одного боку, за-
ощадження є важливим показником рівня життя населення, пов’язаним із його споживанням, доходами та
видатками, а з іншого — цінним ресурсом економічного розвитку, джерелом інвестицій та кредитування
господарства.

Стан заощаджень населення відображає процеси загального економічного розвитку України, включаю-
чи соціальні аспекти, а також розвиток фінансової та банківської систем.

Дослідженню заощаджень населення присвячено низку праць всесвітньо відомих вчених: Дж. Кейнса,
А. Маршалла, Ф. Модільяні, П. Самуельсона, А. Сміта, І. Фішера, М. Фрідмана. Серед сучасних україн-
ських науковців, які досліджували проблематику заощаджень домогосподарств, найбільший внесок зроби-
ли М. Алексеєнко, О. Ватаманюк, О. Васюренко, Н. Дорофеєва, С. Панчишин, М. Савлук. Віддаючи належне
високому рівню наукових робіт зазначених авторів, слід зауважити, що у працях вітчизняних учених спосте-
рігається, певною мірою, фрагментарний підхід щодо дослідження заощаджувальної поведінки домогоспо-
дарств в Україні, часто без урахування специфічних особливостей сучасного стану розвитку економіки країни.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження сутнісно-теоретичних аспектів заощаджень домогосподарств, з’ясування

мотивів та їх ролі в сучасних економічних процесах.
РЕЗУЛЬТАТИ
Процес формування національних заощаджень починається з рішень багатьох домогосподарств відмо-

витися від поточного споживання деякої частини свого доходу [6, с. 37].
Заощадження домогосподарств відіграють дуже важливу роль в економічних процесах, адже вони є ос-

новним джерелом інвестицій, які визначають розвиток економіки країни. Водночас зростання заощаджень,
крім економічного, має також вагоме соціальне і політичне значення, оскільки сприяє підвищенню життєво-
го рівня населення та його соціальної захищеності, формуванню середнього класу в суспільстві й посилен-
ню його фінансової незалежності.

Рівень життя населення в значній мірі залежить від рівня доходів, величини витрат і обсягів заощаджень
домогосподарства. Домогосподарство в процесі своєї економічної діяльності стикається з наступними ос-
новними ризиками [1, с. 72]:

 ризик втрати доходу;
 ризик виникнення непередбачених витрат;
 ризик втрати заощаджень.
Разом з тим, домашні господарства приймають різноманітні фінансові рішення залежно від ступеню

ризику. Таким чином стратегії заощадження можна класифікувати за схильністю домашніх господарств до
ризиків. Отже, слід виділити:

 стратегію «мінімізації ризиків»;
 стратегію «максимізації доходів від використання коштів»;
 стратегію «поєднання надійних і ризикованих форм заощаджень».
Принагідно зазначимо, що кожний індивід, незалежно від рівня доходів, має різноманітну схильність до

ризику. Стратегія «мінімізації ризиків» передбачає низьку схильність домогосподарства ризикувати та при-
пускає розміщення коштів в найбільш надійні інструменти ринку заощаджень.

Водночас, із зростанням доходів з’являється можливість використання ще двох видів стратегій заощад-
ження. Стратегія «максимізації доходів від використання коштів» припускає високу здатність домогоспо-
дарства ризикувати, тобто мова йде про інвестиції у відносно ризиковані і високодохідні інструменти ринку
заощаджень. Стратегія «поєднання надійних і ризикованих форм заощаджень» визначає вкладення частини
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коштів в надійні інструменти залучення заощаджень, частини — в інструменти, які потенційно здатні при-
нести високий дохід. В залежності від здатності ризикувати співвідношення цих часток може змінюватися.
Однак зазначену стратегію доцільно використовувати, якщо у домогосподарства відносно високий дохід: є
додаткові кошти, котрі можна вкласти з метою отримання доходу.

В ринковій економіці існує велика кількість доступних форм вкладення заощаджень і необмежена сво-
бода їхнього вибору. Основними критеріями, що визначають заощаджувальну поведінку населення, є
дохідність, безпека та ліквідність їх заощаджень.

Найбільш поширеними серед домогосподарств є наступні види заощаджень: банківські депозити, валю-
та, пайові інвестиційні фонди, цінні папери, нерухомість, дорогоцінні метали, вклади в кредитні спілки та
недержавні пенсійні фонди [5, с. 80].

Можемо стверджувати, що ефективність розміщення заощаджень населення залежить від багатьох фак-
торів як суб’єктивного, так і об’єктивного характеру. До таких факторів можна віднести: обсяг заощаджень
конкретного домогосподарства; термін розміщення фінансових ресурсів; ступінь ризиковості, з яким їх пла-
нується розміщувати; попит на фінансові ресурси від установ, підприємств та організацій; урегульованість
питань розміщення фінансових ресурсів на законодавчому рівні.

Потреба заощаджувати гроші випливає із системи мотивів їх утворення, керуючись якими домогоспо-
дарства приймають рішення про акумулювання частини поточного доходу. Цими мотивами можуть бути [2]:

 купівля товарів і послуг, оплата котрих перевищує існуючий в даний момент обсяг грошових коштів
(придбання дорогих товарів довгострокового користування, купівля нерухомості, організація літнього відпо-
чинку, затрати на освіту). Цей мотив обумовлений тим, що рівень доходів населення в більшості випадків
накладає обмеження на ступінь можливого задоволення постійно зростаючих потреб, чим і визначається не-
обхідність накопичення грошей для купівлі необхідних товарів і послуг. Це протиріччя і є внутрішньою осно-
вою розвитку інвестицій, виражене в прагненні подолати обмежуючі грошові рамки для задоволення потреб;

 попереджувальний мотив формування заощаджень, котрий виражається в тому, що споживач не пов-
ністю витрачає поточний дохід, а створює страховий резерв на випадок несподіваного падіння доходів чи
екстрених витрат, тобто створює грошові резерви на непередбачені випадки;

 мотив створення грошових ресурсів у випадку допомоги батьків дітям — в основному при створенні
ними сімей, покриття витрат, які пов’язані з дотриманням звичаїв і традицій (весілля, хрестини), а також
витрат на освіту;

 «амортизаційний» мотив, котрий виражається в тому, що у певний момент часу домогосподарство
володіє раніше придбаними матеріальними благами. Вартісна оцінка цих благ, як правило, знижується в
процесі їх споживання (товари довготривалого користування). В цьому випадку заощадження створюються
в якості своєрідного амортизаційного фонду для оновлення фізично і морально застарілого майна [8, с. 36];

 пенсійний мотив — полягає у тому, що заощадження створюються заради збереження звичного рівня і
структури споживання після виходу на пенсію. Існування даного мотиву пояснюється тим, що рівень пен-
сійних виплат суттєво нижчий рівня доходу працюючої людини. Заощадження, сформовані під впливом
пенсійного мотиву, становлять особливий інтерес в якості інвестиційного ресурсу, оскільки мають довго-
строковий характер і направляються на споживчі потреби тільки в крайніх випадках;

 мотив комфортності, котрий спонукає здійснювати заощадження для зручності та спокою, щоб сфор-
мувати запас ліквідних коштів, почувати себе впевненіше та мати можливість задовольняти свої споживчі
потреби в будь-який момент;

 інвестиційний мотив, під впливом котрого заощадження формуються заради отримання прибутку;
 заощадження за звичкою, тобто заощадження здійснюються просто заради глибоко вкоріненої звички

заощаджувати.
Загалом, до основних факторів (див. рис. 1), що визначають сучасний заощаджувальний процес, відносять:
 політична і економічна стабільність держави, соціально-економічна орієнтація її політики. Цей фактор

здійснює вплив на рівень заощаджень громадян [1, с. 71];
 фінансова стабільність держави. Цей фактор змінює структуру заощаджень і здійснює двояку дію:

збільшує розміри організованих (банківських) заощаджень і зменшує обсяги неорганізованих (латентних)
заощаджень. Сумарний об’єм заощаджень зменшується, оскільки зникає необхідність компенсації втрат
доходів від інфляції, створення резервів для подолання можливих фінансових негараздів, знижуються інве-
стиційні ризики та з’являються нові можливості для підприємницької діяльності;

 демографічна ситуація (вікова структура та стать населення країни, склад сім’ї, тривалість життя, рівень
народжуваності);

 інфраструктурно-ринкові особливості стереотипів споживання та заощадження, які склалися в даній
країні, регіоні і т.д. Тут відіграють велику роль реклама нових товарів і послуг, ефект демонстрації спожив-
чих стандартів засобами масової інформації, а також наявність гнучких фінансових інструментів (наприк-
лад, кредиту), які дозволяють задовольнити потребу в житлі, відпочинку тощо;

 культурно-історичні та природно-кліматичні особливості структури споживання, а відтак і заощаджен-
ня. Так, країни з більш суворим кліматом в структурі споживання мають особливі статті видатків, що пов’я-
зані з підтримкою теплового балансу житла і нежитлових приміщень, необхідністю купівлі сезонних видів
одягу, калорійного харчування і т.д.
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Ще одним фактором, що визначає обсяги та форму заощаджень, є темпи інфляції: за умов високих темпів
інфляції рівень організованих заощаджень зменшується, оскільки населення надає перевагу зберіганню своїх
заощаджень у їх найбільш ліквідній формі — готівковій.

Наведені фактори справляють комплексний вплив на вибір організованої форми заощаджень, що пред-
ставляє собою заощадження населення, мобілізацію і розміщення яких проводить банківська система, або
небанківські фінансово-кредитні установи, які згідно із законодавством мають право здійснювати операції
щодо залучення коштів населення та їх розміщення (див. рис. 2). Від розміщення заощаджень у фінансово-
кредитних установах населення отримує доходи у вигляді відсотків і дивідендів.

Слід зазначити, що вибору організованої форми заощаджень перешкоджають наступні обставини:
 рівень ставки по термінових банківських вкладах може забезпечити лише від’ємну дохідність по роз-

міщених на них коштах;
 рівень надійності окремих банків і всієї банківської системи викликає недовіру населення;
 фінансовий ринок не розвинений, на ньому відсутні достатньо ліквідні, дохідні, надійні, доступні до-

машнім господарствам інструменти тощо [1, с. 71];
 низький рівень фінансової грамотності населення;
 недоступність фінансової інформації.
В такій ситуації домогосподарства часто вибирають ще одну організовану форму заощаджень, котра

називається квазізаощадження, здійснюючи які, домогосподарства вкладають кошти в купівлю матеріаль-
них активів: дорогоцінних каменів та металів, антикваріату, картин та інших матеріальних об’єктів. Це доз-
воляє зберегти заощадження від знецінення або отримати додатковий дохід.

Неорганізовані заощадження — це сума коштів, котрі знаходяться в розпорядженні домогосподарств,
існують у вигляді готівкових коштів, не інвестуються в цінні папери, депозити, паї і організовану підприєм-
ницьку діяльність.

Важливо зазначити, що неорганізовані довгострокові заощадження знижують ризик скорочення спо-
живчих витрат домогосподарств у зв’язку з невиплатою заробітної плати і виконують роль страхового ре-
зерву на випадок непередбачених обставин [3, с. 183].

Неорганізовані поточні заощадження створюються з поточних доходів домогосподарств і їх можна ви-
значити більш точно. Це, перш за все, готівкові кошти поза банківською системою.

Мотив створення неорганізованих поточних заощаджень виникає, в першу чергу, із реакції домогоспо-
дарств на зміну макроекономічних показників розвитку національної економіки і пов’язаний з ефективним
використанням доходу в майбутньому.

Процес заощадження на рівні домогосподарств загалом проходить три етапи:
I етап — неінтенсивні заощадження на початку трудової діяльності членів домашнього господарства. Це

обумовлено тим, що молоді люди мають значно вищі потреби (скажімо в одязі, їжі, облаштуванні житла,
утриманні дітей, подорожах), ніж в інші періоди свого життя. Тому споживчі витрати в цей період життєвого
циклу, як правило, домінують над заощадженнями;

II етап — інтенсивні заощадження у передпенсійний період, обумовлені ефективною реалізацією раніше
накопиченого людського капіталу членами домашнього господарства, що сприяє отриманню ними макси-
мальних доходів. До того ж, саме у цей період життєвого циклу починають приносити доходи раніше здійснені
інвестиції, реалізуються можливості отримання спадщини від родичів старшого покоління та одночасно
знижується або стабілізується споживання індивідом товарів і послуг [7, с. 22];

III етап — забезпечення поточного споживання за рахунок поступового зниження накопиченого обсягу
активів після виходу на пенсію, що пов’язано із втратою поточного доходу від самостійної трудової діяль-
ності. Лише мізерна частка осіб, котрі є власниками значних фінансових активів, може дозволити собі після
виходу на пенсію жити на доходи від цих активів та не зменшувати загальний обсяг накопиченого майна.
Відтак, фінансові активи та інше майно через механізм успадкування може переходити від одного покоління
до іншого.

Отже, зазначимо, що обсяг накопичених заощаджень — важливий індикатор благополуччя індивіда, відоб-
раження його доходів і майнового потенціалу [8, с. 35]. Більше того, коли в країні розвинена система інсти-
туційних інвесторів, банківська система, ринок цінних паперів, вкладення в які користуються довірою у
громадян, заощадження населення, трансформуючись в реальні та портфельні інвестиції, здатні приносити
своєму власнику додатковий дохід і підвищувати його економічне благополуччя. Таким чином, використан-
ня заощаджень населення в якості основи інвестицій однаково вигідне всім суб’єктам економічної діяль-
ності: реальна і фінансова сфери отримують додаткове джерело інвестицій, а населення — можливість підви-
щувати власне благополуччя за рахунок ефективного використання своїх заощаджень

ВИСНОВКИ
Таким чином, можемо стверджувати, що в сучасних умовах української економіки вкрай необхідними є

розроблення і впровадження дієвих та ефективних механізмів залучення заощаджень вітчизняних домогос-
подарств до економічних процесів. Серед найбільш пріоритетних напрямів виокремимо:

 інституціональний (становлення і стрімкий розвиток, окрім розгалуженої мережі банківських установ,
різноманітних небанківських фінансово-кредитних інституцій: кредитних спілок, недержавних пенсійних
фондів, інститутів спільного інвестування тощо);
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 інструментальний (розширення переліку фінансових послуг і продуктів, що надаються приватному
інвестору, а також продукування нових інвестиційних інструментів, створення належних умов для диверси-
фікації вкладень домогосподарств);

 гарантійний (удосконалення чинного законодавства щодо гарантування вкладів фізичних осіб з ураху-
ванням зарубіжного досвіду, а також захист і підтримка конкурентних позицій вітчизняних фінансових ус-
танов стосовно аналогічних установ-нерезидентів на українському ринку, оскільки входження у національ-
ну фінансову систему іноземних власників та іноземного капіталу ускладнює процес прогнозування та кон-
тролю за ефективністю їх функціонування) [7, с. 26];

 освітньо-інформаційний (створення належних умов для здобуття громадянами необхідних знань щодо
основних тенденцій та особливостей функціонування фінансового ринку, а також доступних пересічному
інвестору джерел отримання необхідної фінансової інформації).

Відтак вважаємо, що перераховані вище заходи законодавчого, організаційного та освітнього характеру
сприятимуть активізації фінансової поведінки вітчизняних домогосподарств і залученню їх до діяльності на
фінансовому ринку України. У свою чергу, збільшення кількості учасників фінансового ринку та масштабів
акумульованих на ньому активів сприятиме поступовому виходу національної економіки із кризового стану.
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