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ВСТУП
Інвестиційний потенціал домогосподарств будь�якої

країни є визначальним чинником прискореної структурної
модернізації економіки, розвитку продуктивних сил та пе�
реходу на нову траєкторію соціально�економічного розвит�
ку. Головною передумовою зміцнення інвестиційних мож�
ливостей домогосподарств є підвищення номінальних і ре�
альних доходів населення та створення відповідних фінан�
сових каналів, що забезпечують їх трансформацію в інвес�
тиційний ресурс. У країнах розвиненої ринкової економіки
населення є активним стратегічним інвестором, зацікавле�
ним в активізації економічної діяльності та зростанні її при�
бутковості.

Метою статті є оцінка інвестиційних можливостей до�
могосподарств України в умовах соціально�економічної не�
стабільності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дослідженню різних аспектів цієї важливої наукової

проблематики присвячені наукові праці Гейця В.М., Гнибі�
денка І.Ф., Колота А.М., Куценко В.І., Лібанової Е.М., Лісо�
гор Л.С., Макарової О.В., Черенько Л.М., Чернюк Л.Г., Ша�
ульської Л.В. та багатьох інших. Проте окремі аспекти цієї
проблематики залишаються недостатньо дослідженими.

Соціально�економічна криза внесла певні корективи в
економічну поведінку домогосподарств, примусивши їх ак�
тивно шукати нові джерела доходів та більш виважено ста�
витися до їх витрачання, а також обмежити витрачання за�
лучених фінансових активів для споживчих потреб. Циклічні
коливання соціально�економічного розвитку вносять корек�
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тиви у процес формування трудових доходів населення,
створення певних заощаджень та їх інвестування в економ�
іку. За умови стабілізації економічної ситуації, зростання
ділової активності населення, доступності фінансових ре�
сурсів відбувається поступове підвищення інвестиційної ак�
тивності домогосподарств. Найбільш сприятливою для інве�
стування є ситуація, коли підвищення реальних доходів на�
селення відбувається на основі адекватного зростання про�
дуктивності праці, валового внутрішнього продукту в умо�
вах прогнозованої ситуації на ринках.

До основних джерел формування інвестиційного потен�
ціалу домогосподарств України слід віднести: доходи від
зайнятості за наймом у сфері матеріального виробництва,
сфери послуг та управління; доходи від підприємницької
діяльності; доходи від зайнятості в особистих підсобних гос�
подарствах; доходи від власності; міграційний капітал; за�
лучені ресурси фінансових установ. Інвестиційні можливості
домогосподарств країни є диференційованими, вони зале�
жать передусім від обсягів сукупних доходів, що припада�
ють на кожного його члена, а також обсягів, динаміки та
структури видатків. За результатами обстеження домогос�
подарств відслідковується залежність між їх інвестиційною
активністю та належністю до певної децильної групи за
рівнем доходів. Лише домогосподарства з доходами, що мо�
жуть бути віднесені до вищих децилів, мають змогу інвесту�
вати в нерухомість, акціонерний капітал, створювати при�
ватні підприємства.

Обсяги заощаджень домогосподарств України у вигляді
депозитів у комерційних банках у 2010 р. становили 275,1
млрд грн. За роки незалежності країни обсяг депозитів на�

селення постійно зростав, а їх дина�
міка залежала від макроекономічної
ситуації в країні, змін валютного кур�
су гривні та ступеня довіри господа�
рюючих суб'єктів та населення до
банківської системи. Як видно з табл.
1, за 1980—1990 рр. обсяг депозитів
домогосподарств у номінальному об�
численні зріс у 2,5 рази, а за 2000—
2010 рр. — у 40,6 рази. Вагому роль
у цьому відіграло помірне зростання
реальних доходів населення й
відносно стабільний курс гривні до
долара США. Обсяг купівлі населен�
ня іноземної валюти на готівковому
ринку у грудні 2010 р. становив 3,5

 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 
* 34,3 49,7 84,9 616 6780 73202 215087 214098 275093 

            
  

 - - - 505 3481 42176 107526 101081 142924 
  

 - - - 111 3299 31026 107561 113016 132169 

Таблиця 1. Розмір депозитів домогосподарств, залучених
комерційними банками в Україні, млн грн.

* — 1980, 1985, 1990 роки сума вкладів у млрд крб.
Джерело: Статистичний щорічник України за 2000 рік / Державна комітет статисти�

ки України. — К., 2001. — С.445; Статистичний щорічник України за 2008 рік / Держав�
на комітет статистики України. — К., 2009. — С.429; Статистичний щорічник України за
2010 рік / Державна служба статистики України. — К.: Август Трейд, 2011. — С. 419.
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млрд дол. США, майже вдвічі переви�
щивши обсяг продажу (1,6 млрд дол.
США). Поряд зі зростанням депозитів
населення у банках (на 28,5 % протя�
гом 2010 р.) даний чинник сприяв змен�
шенню гривневої ліквідності на готів�
ковому ринку. Важливим для нарощу�
вання інвестиційного потенціалу домо�
господарств є те, що виважена моне�
тарна політика сприяла успішному до�
сягненню цілей з базової інфляції.

Протягом кризових 2008—2009 рр. в умовах несприят�
ливого економічного середовища, коливань валютного кур�
су та невпевненості у фінансово�економічній ситуації вклад�
ники займали обережну позицію та розміщували кошти в
комерційних банках на короткий строк або взагалі закри�
вали депозитні рахунки. Це призвело до скорочення депо�
зитів на 989 млн грн. у 2009 році, в основному за рахунок
вкладів у національній валюті (на 6 %). Депозити в іноземній
валюті зросли на 5,1 % виключно за рахунок зниження курсу
гривні до іноземних валют, тоді як у валютах номінації їх
обсяг зменшився.

Важливим індикатором інвестиційних можливостей до�
могосподарств є співвідношення між обсягами їх заощад�
жень у національній та іноземній валютах. Звертає увагу та
обставина, що у 1995 р. це співвідношення становило 4,5:
1,0, а в 2010 р. воно знизилось до рівня 1,1: 1,0. Така дина�
міка характеризує орієнтири домо�
господарств на їх диверсифікацію,
що пов'язано з фінансовою неста�
більністю, очікуваннями нових
хвиль кризових явищ в економіці
країни. До інших важливих індика�
торів інвестиційних можливостей
домогосподарств слід віднести
такі: реальні пріоритети інвестуван�
ня, його джерела, нагромаджений
потенціал та економічна основа
його формування. Відмінності між
розвиненими країнами світу та Ук�
раїною за цими параметрами наве�
дено у табл. 2.

Серед обмежень нарощування
інвестиційного потенціалу домо�
господарств України слід відзначи�
ти такі:

— низький рівень оплати най�
маної праці, найнижча серед євро�
пейських країн вартість робочої
сили;

— неоптимальна структура до�
ходів населення, неадекватне тру�
довому внеску пенсійне забезпе�
чення; низький життєвий рівень на�
селення;

— високий рівень тінізації еко�
номіки, її залежність від зовнішніх
джерел інвестування;

— збереження значних зао�
щаджень домогосподарств поза
межами банківської системи;

— нерозвиненість небанківсь�
ких структур, які забезпечували б
швидке залучення вільних коштів
населення в економічний обіг;

— несформованість у насе�
лення ментальності інвестора
вітчизняної економіки, відсутність
мотивації до інвестування.

Істотні обмеження інвестиційних можливостей домогос�
подарств України формуються через скорочення реальних
трудових доходів, інфляцію і безробіття, внутрішній і
зовнішній борг держави. Наявність значного дефіциту бюд�
жету, покриття якого потребує внутрішніх та зовнішніх за�
позичень, безумовно, обмежує фінансові можливості дер�
жави утримувати на соціально прийнятному рівні життєвий
рівень населення, від якого залежать його інвестиційні мож�
ливості. Внаслідок неефективного реформування економі�
ки країна перетворилася на одну з найбідніших країн Євро�
пи, домогосподарства якої лише пристосовуються до змін у
соціально�економічній ситуації, здебільшого не орієнтую�
чись на інвестиційні пріоритети. Проте слід відзначити і по�
зитивні зміни, які безперечно впливають на інвестиційний
клімат в країні, окремих секторах економіки. Приріст ре�
ального валового продукту України у 2010 р. становив

  
     

        
    

 
  

 
    

  
    

    

Таблиця 2. Специфіка інвестиційної поведінки
домогосподарств

 Джерело: Розроблено автором.
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 Таблиця 3. Відмінності між вітчизняним і європейським
механізмом формування інвестиційних можливостей

домогосподарств*

Джерело: Розроблено автором.
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4,2 % порівняно з його падінням на 14,8 % в 2009 р. Номі�
нальний ВВП за 2010 р. становив 1094,6 млрд грн.; зростан�
ня порівняно з попереднім роком становило 19,8 %. При
цьому обсяги промислового виробництва перевищили по�
казники 2000 р. на 61 %. Пожвавлення зовнішнього та внут�
рішнього попиту у 2010 р. спричинило збільшення обсягів
виробництва у більшості видів економічної діяльності. Зро�
стання кінцевих споживчих витрат зумовлене підвищенням
(на 7,0 %) кінцевих споживчих витрат домашніх господарств
через зростання реальної зарплати (на 10,2 %) та віднов�
лення внутрішнього споживчого попиту. У II півріччя 2010
року завдяки збільшенню обсягів державного фінансуван�
ня суттєво зросла інвестиційна активність господарюючих
суб'єктів, що позитивно вплинуло і на інвестиційний потенц�
іал домогосподарств країни.

Проте, інвестиційне середовище в Україні залишається
непривабливим для іноземних інвесторів внаслідок загост�
рення політичних проблем, постійних змін податкового,
бюджетного законодавства. Найгірша ситуація зберігаєть�
ся у галузях реального сектора економіки, що не можуть
забезпечити швидку окупність інвестицій. З погляду перс�
пектив економічного зростання та його впливу на інвестиц�
ійний потенціал небажаним є те, що переважна більшість
інвесторів надає перевагу вкладенням в обігові засоби, за�
лишаючи практично поза увагою потреби оновлення основ�
них засобів промислових та сільськогосподарських
підприємств, які конче потребують цих вкладень у модерні�
зацію виробничого апарату.

Загалом зростаюча кількість небанківських фінансо�
вих інститутів, які виконують певну соціальну функцію, у
тому числі стосовно збереження і примноження заощад�
жень населення, їх залучення в економічний обіг, — це
особливість фінансового ринку країн Західної Європи. По�
рівнюючи особливості та відмінності вітчизняного та євро�
пейського механізму формування інвестиційних можливо�
стей домогосподарств, можна виявити значні відмінності
(табл. 3).

Оцінюючи перспективи формування інвестиційного
потенціалу домогосподарств України, слід зазначити їх ви�
соку невизначеність та залежність від напрямів і темпів роз�
витку національної економіки. Для розширення інвестицій�
них можливостей важливе значення має вирішення таких
проблем, як підвищення попиту на трудові послуги у сфері
матеріального виробництва, прискорення модернізації ро�
бочих місць, забезпечення державної підтримки безробіт�
них у відкритті власної справи. У зв'язку з тим, що потреба
реального сектора економіки у трудових послугах та шанси
працевлаштування незайнятих осіб з одержанням офіцій�
них доходів істотно скоротилася, необхідно перейти до фор�
мування і реалізації національних проектів, які передбача�
ли б залучення тимчасово незайнятого населення до про�
дуктивної праці.

На державному рівні через розробку відповідних про�
грам необхідно обмежити поширення низькопродуктивно�
го неформального сектора економіки (зайнятість у цьому
секторі економіки досягнула понад 4,1 млн осіб, що пере�
вищує 20,0 % зайнятих), насамперед у будівництві, транс�
порті, у сфері послуг. Слід звернути увагу на високі темпи
поширення неповної зайнятості населення, зростання част�
ки домогосподарств з низьким рівнем доходів, недостатнім
для формування інвестиційного потенціалу.

В умовах соціально�економічної нестабільності зазна�
ла певної деформації мотивація домогосподарств щодо зай�
нятості у реальному секторі економіки внаслідок недовіри
до інституційних структур, а також очікувань згортання со�
ціальних програм. Внаслідок цього зростає ймовірність по�
ширення неформальних норм економічної поведінки домо�
господарств та тінізації їх доходів. Враховуючи, що з почат�
ком фінансово�економічної кризи потреба реального сек�

тора економіки у робочій силі зменшилася, необхідно на
державному рівні ініціювати розробку нових спеціальних
програм щодо стимулювання роботодавців до збільшення
місткості сфери зайнятості населення через створення но�
вих (можливо і тимчасових) робочих місць.

В інвестиційному аспекті важливе значення має під�
тримка обгрунтованих співвідношень між динамікою ВВП
та динамікою доходів населення, оптимізація їх структури
у бік збільшення частки доходів від власності. Необхідно
відзначити, що за останні роки найбільші темпи приросту
сукупних доходів домогосподарств спостерігалися протя�
гом 2004—2005 рр. через збільшення фінансування за�
ходів соціального захисту та підтримки підприємництва
місцевими органами влади. Наразі через фінансово�еко�
номічні проблеми ситуація докорінно змінилася і навряд
чи варто очікувати позитивних змін щодо розширення інве�
стиційних можливостей домогосподарств країни у найб�
лижчій перспективі.

Аналогічний прогнозний висновок можна зробити,
оцінюючи структурні зміни у сукупних доходах домогос�
подарств країни за 2004—20010  рр. Ці зміни можуть бути
класифіковані таким чином: складові сукупних доходів на�
селення, питома вага яких мала усталену тенденцію до
стабільного зростання — оплата праці, доходи від
підприємницької діяльності та самозайнятості, соціальні
трансферти; складові сукупних доходів, частка яких мала
усталену тенденцію до зниження — доходи від продажу
сільськогосподарської продукції, нерухомості; відносно
стабільні структурні складові сукупних доходів — дохо�
ди від продажу особистого і домашнього майна, від влас�
ності, грошова допомога від родичів. Отже, важливим
напрямом розширення інвестиційних можливостей домо�
господарств України є зміна структури їх сукупних до�
ходів у напрямі диверсифікації, збільшення частки дохо�
ду від власності.

ВИСНОВКИ
Інвестиційні можливості домогосподарств України є

обмеженими внаслідок низької прибутковості підпри�
ємницької діяльності, невисокого рівня одержуваних насе�
ленням трудових доходів, їх значної диференціації між на�
селенням різних регіонів та соціальних верств. Домогоспо�
дарства країни внаслідок несформованості інституційного
середовища не можуть функціонувати в якості стратегічно�
го інвестора, зацікавленого у піднесенні вітчизняної еконо�
міки, зміцненні її інвестиційного потенціалу. Активізація цьо�
го напряму вимагає розробки національних проектів, оріє�
нтованих на зміну економічної бази розвитку домогоспо�
дарств, підвищення продуктивності їх функціонування в су�
часному економічному просторі.
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