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Динамічний розвиток економіки України багато в чому залежить від 

ефективності роботи банківської системи, одним з основних джерел 

наповнення якої виступають депозити фізичних та юридичних осіб. Так, 

протягом останнього часу все більше уваги вітчизняних дослідників 

привертають питання організації ефективної системи яка б забезпечила 

налагоджений потік грошових коштів населення до банківської системи країни 

та змогла б забезпечити реальний сектор економіки необхідними 

інвестиційними ресурсами. Основною проблемою в даному аспекті 

дослідження постає питання можливості залучення достатнього обсягу 

депозитів та виявлення факторів та стимулів, які спонукають населення до 

здійснення вкладів у банківські установи нашої країни. 

Валовий внутрішній продукт є основним індикатором, на основі якого 

визначають рівень і темпи економічного розвитку будь-якої країни. Зростання 

ВВП супроводжується збільшенням чисельності зайнятих і підвищенням рівня 

життя населення, що супроводжується у зростанням обсягів споживання 

товарів і послуг. Періоди економічного зростання логічно змінюються спадом 

виробництва, зайнятості, та зниженням ВВП і, відповідно, життєвого рівня. 

Однак, якщо розглядати розвиток країни за тривалі періоди, то очевидним є той 

факт, що в основі підвищення життєвого рівня населення лежить зростання 

обсягів виробництва товарів і послуг, втіленням якого виступає показник ВВП 

в цілому і на душу населення зокрема [1]. 



Фінанси домогосподарств завжди виступали основним джерелом 

фінансових ресурсів для задоволення як потреб громадян, так і потреб держави. 

Джерелами для акумулювання фінансових ресурсів населення служать 

заробітна плата, доходи від продажу власного капіталу, доходи від реалізації 

продукції підсобних господарств, доходи від здачі майна в оренду, відсотки на 

грошовий капітал, доходи на вклади у цінні папери тощо. 

Витрати населення зумовлені необхідністю задоволення власних 

споживчих потреб та іншими витратами, які необхідні для життя. Основну 

частину витрат населення складають витрати на придбання товарів та послуг, 

сплачені доходи від власності, поточні податки на доходи, майно тощо. 

Баланс між рівнем доходів та витрат дозволяє оцінити рівень життя 

населення та спроможність забезпечити себе не тільки товарами та послугами 

першої необхідності, а й іншими супутніми товарами й послугами, які 

визначають якість життя. У свою чергу, у зв’язку з «пострадянським» мислення 

значної кількості населення України, не завжди підвищення доходів населення 

чи зниження витрат супроводжується збільшенням обсягів депозитних 

вкладень у банківській системі. 

Індекс інфляції або індекс споживчих цін – показник, що характеризує 

зміну загального рівня цін на товари і послуги, придбані населенням для 

невиробничого споживання. Даний показник є досить важливим та 

інформативним при аналізі економічного стану країни [2].  

Показники кількості працездатного населення та кількості зареєстрованих 

юридичних осіб дають змогу проаналізувати потенціал нашої країни щодо 

накопичення фінансових ресурсів, у тому числі у банківській сфері. 

В Україні основними факторами, що мають значний вплив на рішення 

населення щодо здійснення банківських вкладів є показники витрати населення 

та частка працездатного населення у загальній кількості населення. Залежність 

між даними показниками є прямою та сильною. Прагнення населення до 

зниження власних витрат у майбутньому та, як наслідок, здійснення вкладів у 

банківську систему України (з метою забезпечення превентивних заходів щодо 



потенційного зниження рівня життя) є однією з основних особливостей 

економічного мислення українського вкладника. 
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