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ЗАОЩАДЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК СКЛАДОВА 

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Забезпечення розвитку національної економіки на сучасному етапі 

розвитку суспільства тісно пов’язане з підвищенням ефективності 

використання внутрішніх фінансових ресурсів всіх суб’єктів фінансових 

відносин. Заощадження домогосподарств значною мірою залежать від 

соціально-економічної та політичної ситуації в країні.  

Визначення обсягу неорганізованих заощаджень домогосподарств та 

дослідження шляхів їх залучення в національну економіку є надзвичайно 

актуальним ,адже вони є важливою складовою національної економіки. 

Метою дослідження є заощадження домогосподарств та процес 

формування інвестиційного потенціалу для забезпечення економічного 

зростанням національної економіки.  
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Серед сукупності учасників економічної діяльності найбільш масовими є 

домогосподарства. Сектор домогосподарств виступає постачальником ресурсів 

та головним споживачем товарів і послуг [1]. 

Структура витрат і доходів домашніх господарств, знаходячись у прямій 

залежності від фінансово-економічного стану національної економіки, є 

нераціональною і потребує перегляду чинного законодавства держави стосовно 

оплати праці в країні, визначення витрат на платні комунальні послуги, 

приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів [2]. 

У своїй праці Є. Носова зазначає, що через нестачу ресурсів на 

внутрішньому фінансовому ринку України господарюючі суб'єкти та держава 

змушені їх залучати на зовнішніх ринках, що призводить до зростання 

зовнішнього державного та приватного боргу, який номінується у іноземній 

валюті. Виплати по таким боргам працюють на економіку інших країн [3]. 

За даними Державної служби статистики [4] кількість домогосподарств у 

2010 р. складала 17050 тис., з них у міських поселеннях проживало 69,2% 

домогосподарств, у сільській місцевості – 30,8%. Середній розмір 

домогосподарства в Україні у 2010 р. становив 2,59 особи. У 2018 р. середній 

розмір домогосподарства в Україні суттєво не змінився та становить 2,58 особи, 

тоді як кількість домогосподарств суттєво зменшилась до 14985,6 тис., частка 

проживаючих у міських поселеннях – 67,4%, у сільській місцевості – 32,6%. 

У 2019 р. тенденція до зменшення кількості домогосподарств зберігалася 

при незмінній структурі міських і сільських. Втрати домогосподарств за 10 

років з врахуванням Криму та Севастополя – 2,115 млн. (12,4%). За даними 

вибіркових спостережень умов життя домогосподарств України можна 

здійснити оцінку заможності домогосподарств України. Так, за 2010-2018 рр. 

ми спостерігаємо як зростання доходів (майже в 3 рази), так і витрат (на 34,3%), 

однак за досліджуваний період на 12,7% зросла частка витрат домогосподарств 

на придбання товарів та послуг. За 9 років заощадження домогосподарств 

катастрофічно знижувалися. 
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У 2010 р. домогосподарствам вдалося заощадити 161 867 млн. грн., у 

2018 р. їх обсяг знизився до рівня 31 547 млн. грн. на фоні перевищення витрат 

на доходами у 2016 р. на 7 409 млн. грн. Частка заощаджень у доходах 

населення за 2010-2018 рр. катастрофічно знизилась з 14,7% у 2010 р. до 1,0% у 

2018 р. внаслідок економічної кризи 2008-2009 рр., за рахунок девальвації 

національної грошової одиниці й зростання цін на товари і послуги 2014-

2015 рр., При цьому доходи домогосподарств навіть в умовах нестабільності 

зросли з 1 101 175 до 3 248 730 млн. грн.  

Статистичні дані Національного банку України [5] свідчать про зростання 

обсягу депозитів, розміщених фізичними особами. Вклади населення у банках в 

гривні та іноземній валюті станом на 31 грудня 2019 р. становили 576 126 млн. 

грн., з яких 339 168 млн. грн. (58,9%) у національній валюті та 236 958 млн. грн. 

(41,1%) у іноземній валюті в гривневому еквіваленті. Обсяги депозитів 

домогосподарств за досліджуваний період зросли майже в 2 рази. При цьому 

частка депозитів домогосподарств у загальному їх обсязі, що склала 66,0% у 

2010 р. при незначних річних коливаннях залишилася до кінця 2018 р. 

Скорочення обсягів, спричинене рядом причин, зовнішнього інвестування 

в Україну, вимагає ефективної внутрішньої інвестиційної політики управління 

фінансовими ресурсами домогосподарств. 

Основними завданнями для підвищення ролі заощаджень 

домогосподарств у зростанні національної економіки є: відновлення довіри 

населення до фінансових установ; посилення інституційного захисту 

заощаджень шляхом підтримки ліквідності банківських установ та 

забезпечення функціонування державної системи гарантування вкладів; 

забезпечення розвитку ринку заощаджень як соціально-економічного механізму 

мобілізації грошових накопичень населення та трансформації їх в інвестиції для 

національної  економіки.  
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ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛАЄНС-КОНТРОЛЮ В 

БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ 

 

Мета та завдання дослідження. Метою є дослідження поняття економіко-

правових категорій «Compliance» та «комплаєнс-контроль» на прикладі 

банківського сектору, а саме групи BNP Paribas, де завданням виступає аналіз 

принципів побудови системи комплаєнс-контролю та різних підходів до 

забезпечення ефективного управління комплаєнс ризиками.  

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є системи 

«Compliance» та «комплаєнс-контроль», використання яких дозволяє клієнту 




