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АНОТАЦІЯ. У статті досліджено практику залучення фінансовими посе-
редниками грошових заощаджень населення. Проаналізовано вплив бан-
ківських депозитів на процес мобілізації заощаджень населення. Значен-
ня добре розвиненої пенсійної системи полягає не тільки у пенсійному 
забезпеченні, але й в акумуляції великого обсягу заощаджень для перет-
ворення їх на інвестиції. Мобілізацією заощаджень займаються також ін-
ститути спільного інвестування. У цьому сенсі недержавні пенсійні фо-
нди та інвестиційні фонди важливі учасники мобілізації заощаджень 
населення. Діяльність недержавних пенсійних фондів та інвестиційних 
фондів, їх вплив на економічні процеси не можна оцінити однозначно. 
Оцінено існуючу практику мобілізації грошових заощаджень через нако-
пичувальне страхування життя. Основні положення і висновки статі 
можуть бути використані для розробки практичних заходів зі вдоскона-
лення процесу мобілізації заощаджень у сфері діяльності фінансових по-
середників. 
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сові інструменти. 

 
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-

ми чи практичними завданнями. Соціально-економічний роз-
виток України в умовах фінансової глобалізації потребує значних 
інвестиційних ресурсів. Основним джерелом їх формування ви-
ступають грошові заощадження суб’єктів економіки. Необхідною 
умовою трансформації заощаджень в інвестиції є спосіб їх мобі-
лізації. Відтак перед заощадниками, особливо домашніми госпо-
дарствами, постає надзвичайно актуальне завдання вибору ін-
струментів використання своїх заощаджень, а перед фінансовими 
посередниками — пропонування відповідних інструментів, котрі 
враховували б не лише інтереси сторін, а й дозволяли трансфор-
мувати заощадження в інвестиційні ресурси. З огляду на це пи-
тання альтернативності вибору заощадником фінансових інстру-
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ментів використання власних заощаджень набуло особливої ак-
туальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сут-
ності заощаджень і вибору заощадником фінансових інструмен-
тів використання власних заощаджень присвячена низка праць як 
вітчизняних, так і зарубіжних учених. До них можна віднести ві-
тчизняних учених: Б. Кваснюка [1], О. Ватаманюк [2], С. Панчи-
шина, М. Савлука [3], а також зарубіжних: Габбард Р. Глен. [4], 
Ф. Мишкін [5], Доланд Е.Дж. [6]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Незважаючи на значну кіль-
кість праць, у яких містяться ґрунтовні рекомендації щодо вибо-
ру заощадником фінансових інструментів використання власних 
заощаджень, залишається багато не вирішених питань, а й отже 
потреба в подальших наукових дослідженнях, зокрема проблеми 
використання грошових заощаджень населення. 

Формулювання мети і завдання дослідження. Мета статті 
полягає в поглибленні теоретичних і практичних засад вибору 
заощадником фінансових інструментів використання власних 
грошових заощаджень.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Заощадження 
слід розглядати як частину доходів суб’єктів економіки, не вико-
ристану на споживання, сплату податків і неподаткових платежів 
і призначену для забезпечення потреб у майбутньому. Поняття 
«заощадження» є багатогранним, його можна класифікувати за 
різними ознаками, кожна з яких характеризує сутність заоща-
джень з того чи того боку, доповнюють одна одну, створюючи 
цілісне розуміння сутності заощаджень [7, с. 5–22]. Оскільки до-
слідження передбачає висвітлення ролі фінансових посередників 
у залученні грошових заощаджень населення, то далі розглянемо 
одну з ознак, яка безпосередньо пов’язана з можливостями прак-
тичного використання грошових заощаджень населення окреми-
ми фінансовими посередниками у своїй діяльності. Отже, за спо-
собом мобілізації розрізняють організовані та неорганізовані 
заощадження. Організовані заощадження мають місце тоді, коли 
в їх мобілізації та розміщенні беруть участь фінансові посеред-
ники. На вкладені таким чином заощадження їх власники через 
певний час отримують доходи. Неорганізовані заощадження ма-
ють місце тоді, коли заощадження вкладаються в товари та майно 
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або нагромаджуються у вигляді готівки. Наявність таких заоща-
джень невигідна не лише державі, а й їхнім власникам. Для дер-
жави це, зокрема, ускладнює процес регулювання грошової маси 
в обігу, власники ж позбавляються можливості отримання дохо-
дів у вигляді процентів, дивідендів тощо. 

Оскільки доцільнішими є організовані заощадження, то зміц-
нення довіри юридичних і фізичних осіб до фінансових посеред-
ників стає першочерговим завданням. Саме організовані заоща-
дження слугують найважливішою складовою ресурсної бази 
фінансових посередників. Мобілізація грошових заощаджень 
юридичних і фізичних осіб здійснюється за допомогою різних 
фінансових інструментів різними фінансовими посередниками. 

Найпопулярнішим інструментом мобілізації грошових заоща-
джень виступають депозити кредитних установ, зокрема банків. 
Обсяг депозитів у банках постійно збільшується. Банки пропо-
нують депозити як у грошовій формі (у національній та іноземній 
валюті), так і у формі банківських металів. Приймаючи рішення 
про форму розміщення фінансового активу, потенційний вклад-
ник повинен враховувати, зокрема, таке. По-перше, компенсація 
валютних вкладів за рахунок Фонду гарантування вкладів фізич-
них осіб (ФГВФО) здійснюється в гривні за курсом НБУ на день 
настання недоступності вкладу. По-друге, за вкладами у банків-
ських металах компенсація вкладникові з ФГВФО не проводить-
ся. По-третє, відкриваючи депозит у банківських металах, вклад-
ник має враховувати вартість металу, за якою йому він 
продається банком, і вартістю, що складається на світовому рин-
ку дорогоцінних металів, а також ціною зворотного викупу бан-
ком металу депозиту. По-четверте, відкриваючи депозит у інозе-
мній валюті слід враховувати її курс відносно гривні. По-п’яте, 
на залучення коштів до банку впливають регулятори фінансового 
ринку. Так, залучаючи кошти на валютні депозити, банки зако-
нодавчо обмежені у наданні валютних кредитів. Слід врахувати й 
те, що відбувається оподаткування доходу, одержаного за депо-
зити, які розміщені в депозитних корпораціях. По-шосте, банки 
майже завжди залишають за собою право змінити та/або допов-
нити умови договору, котрим регулюються умови депозиту, осо-
бливо право зміни розміру депозитної ставки. Це досягається, зо-
крема внесенням до відповідного договору умов, за настанням 
яких передбачається згода вкладника (ніби надана наперед вкла-
дником) на зміну умов договору або припинення його дії. По-
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сьоме, банки, пропонуючи вкладникам типові форми договорів, 
зазвичай не надають власникам фінансових активів внести зміни 
та/або доповнення до тексту, тобто якщо клієнт повністю пого-
джується із запропонованими банком умовами — угода уклада-
ється, не погоджується й пропонує свої зміни чи доповнення — 
договір не укладається. 

Залучати заощадження населення на депозити можуть і кредитні 
спілки. Депозитні програми кредитних спілок по більшості позицій 
співпадають з банківськими. За обсягами залучених депозитів кре-
дитні спілки не можуть конкурувати з банками. Водночас кредитні 
спілки заманюють клієнтів процентними ставками , розміри яких 
вищі ніж у банках. Розміщуючи заощадження в кредитній спілці 
потенційний вкладник повинен враховувати таке. По-перше, зо-
бов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть 
бути більше 10 % від загальних зобов’язань спілки. По-друге, кре-
дитна спілка приймає вклади лише в грошовій формі. По-третє, де-
позити в кредитних спілках не підпадають під законодавство Украї-
ни про гарантування вкладів фізичних осіб. По-четверте, регулю-
вання діяльності кредитних спілок не здійснюється так ретельно, як 
банківська діяльність. Тому ризики втрати заощаджень, вкладених у 
кредитні спілки, вищі ніж розміщених у банках. 

Традиційним інструментом збереження заощаджень виступа-
ють дорогоцінні метали. Банки реалізують, зокрема зливки з бан-
ківських металів. Вкладаючи заощадження в зливки із банківсь-
ких металів слід враховувати таке. По-перше, ціни на банківські 
метали на внутрішньому та міжнародних ринках можуть суттєво 
різнитись. По-друге, банки реалізують в Україні зливки завезені, 
як правило, із-за кордону, що збільшує витрати, які банку компе-
нсує потенційний покупець. По-третє, ціна одного грама банків-
ського метала в зливках великої ваги менша, ніж у дрібних злив-
ках. Тому спред між ціною продажу та зворотної купівлі зливків 
банком коливається і складає суттєвий розмір. Це пов’язано, зок-
рема з тим, що банки іноді або зовсім не викуповують раніше ре-
алізовані зливки, або з додатковими витратними процедурами 
купують зливки реалізовані іншими банками. Тому власникам 
зливків частіше доводиться користуватися котировками, вистав-
леними в одному банку. По-четверте, банки пропонують клієн-
там, які придбали зливки з банківських металів, зберігати їх у ба-
нку, орендуючи з цією метою індивідуальний сейф, або 
розмістити на «металевому» депозитному рахунку під проценти. 
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Одним із інструментів мобілізації заощаджень є золоті та срі-
бні інвестиційні монети, зокрема відкарбовані на Банкнотно-
монетному дворі НБУ. До переваг цього інструменту інвестуван-
ня відносять більшу стабільність ринку банківських металів, у 
порівнянні з валютним, нумізматичну цінність монет, що сприяє 
збільшенню їх вартості. Крім того, якщо золоті й срібні зливки 
банки можуть не викуповувати назад у громадян, то інвестиційні 
монети зобов’язані. Однак цей фінансовий інструмент не розра-
хований на широке коло заощадників. 

Альтернативу депозитам можуть скласти цінні папери. Однак 
фондовий ринок України недостатньо розвинений, що, з різних 
причин, не стимулює більшість заощадників вкладати грошові 
заощадження в цінні папери. Покращити ситуацію можливо, зок-
рема шляхом співпраці банків з емітентами державних цінних 
паперів. Зокрема мова може йти про використання індексованих 
депозитів. Суть даного фінансового інструменту може полягати в 
наступному: фізична особа розміщує в державному банку депо-
зитний внесок у гривні, після чого ці кошти інвестуються в інде-
ксовані облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Таким 
чином, депозит буде індексований на курс гривні до долара, 
встановлений на дату повернення внеску, а процентна ставка по 
індексованому депозиту, відповідно, буде вище, ніж по звичай-
ному валютному. Термін таких гривневих депозитів має дорів-
нювати терміну обігу індексованих ОВДП. Людина отримує га-
рантію захисту своїх заощаджень від зміни курсу гривні, 
оскільки сума його внеску не зменшиться внаслідок курсових ко-
ливань, якщо вони будуть. Вигода банків полягає в тому, що, 
вклавши залучені від населення кошти в індексовані ОВДП, вони 
зможуть використати дані цінні папери як заставу під кредити 
рефінансування Національного банку, використати їх в операції 
РЕПО , а також на міжбанківському кредитному ринку. Крім то-
го, під ці кредити не доцільно створювати додаткові резерви. Та-
ким чином, завдяки індексованим депозитам громадяни одержу-
ють альтернативу традиційним банківським депозитам, держава 
додаткові ресурси для фінансування та розвитку економіки. 

Залучати заощадження можуть і недержавні пенсійні фонди 
(НПФ), тобто фінансові посередники, котрі на договірній основі 
акумулюються кошти юридичних і фізичних осіб у цільові фон-
ди, з яких здійснюються пенсійні виплати учасникам недержав-
ного пенсійного забезпечення після досягнення певного віку. В 
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Україні функціонують відкриті, корпоративні та професійні види 
НПФ. Серед НПФ, заснованих банками, є відкриті та корпорати-
вні. Для банків їхні НПФ виступають розширенням продуктового 
ряду фінансових послуг. Пенсійне забезпечення своїх працівни-
ків банки розглядали як стартову позицію надалі мінімально га-
рантованого припливу внесків до фонду, як елемент «Соціально-
го пакета» для працівників банку поряд із медичною страховкою, 
бонусами тощо. Зауважимо, що переважну частку до НПФ нашої 
країни сплачували компанії на користь своїх працівників, проте 
багато підприємств реального сектора економіки призупинили їх 
виплату. Зазначимо, що спочатку багато учасників НПФ розгля-
дали участь у них як один з альтернативних варіантів інвестуван-
ня заощаджень через інституційних інвесторів з метою їх збере-
ження та отримання прибутків. Коли дохідність від такого 
вкладання заощадження були вищим за банківські депозити, про-
блем з нарощуванням пенсійних внесків і пенсійних активів 
практично не виникало. Однак після падіння індексів фондових 
бірж і від’ємних результатів фінансової діяльності фондів відбу-
ваються переорієнтація населення на депозити депозитних кор-
порацій. Слід враховувати, що згідно чинного законодавства 
України НПФ самі можуть бути вкладниками, тобто розміщувати 
на банківських депозитних рахунках у грошових коштах і в оща-
дних сертифікатах банків законодавчо визначений розмір загаль-
ної вартості активів. Важливим моментом діяльності НПФ є пи-
тання захисту пенсійних накопичень громадян. Практика 
свідчить, що законодавство не містить відповідних гарантій захи-
сту пенсійних накопичень громадян, зокрема через розміщення 
активів НПФ у неліквідні та збиткові фінансові інструменти. 

Активізація діяльності НПФ у подальшому пов’язана, на нашу 
думку, з: підвищенням рівня доходів населення; законодавчим 
врегулюванням окремих питань функціонування ринку недержа-
вного пенсійного забезпечення; підвищенням рівня довіри насе-
лення до НПФ і рівня його фінансової грамотності; стимулюван-
ням заінтересованості роботодавців у фінансуванні недержавних 
пенсійних програм для працівників та ін. 

Залученням і розміщенням заощаджень займаються також ін-
ститути спільного інвестування (ІСІ). ІСІ — це фінансові посере-
дники, що здійснюють залучення і розміщення фінансових ресу-
рсів інвесторів. Акумульовані ресурси з метою з метою їх 
ефективного розміщення вкладаються у різні види активів фінан-
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сового ринку. Необхідність врахування інвестиційних уподобань 
населення в організоване прибуткове русло є основною, на якій 
ґрунтується бізнес ІСІ. Вкладання коштів в активи ІСІ ризикова-
ніше, ніж, наприклад у банківські депозити, а значить у низці ви-
падків і прибутковіше. Водночас обсяг активів ІСІ незначний. 

Закон України «Про інститути спільного інвестування» поділяє 
ІСІ на: відкриті, закриті, інтервальні; строкові та безстрокові; ди-
версифіковані та недиверсифіковані; спеціалізовані та кваліфіка-
ційні. До спеціалізованих відносяться інвестиційні фонди грошо-
вого ринку, державних цінних паперів, облігацій, акцій, індексні, 
банківських металів. Кваліфікаційні інвестують виключно в один 
із кваліфікаційних класів активів і кошти, а також не мають будь-
яких вимог до структури активів. До кваліфікаційних належать зо-
крема такі класи активів: об’єднаний цінних паперів, нерухомості, 
рентних активів, кредитних активів, біржових товарних активів. 
Важливим є те, що при виборі фонду інвестор буде чітко знати, в 
які активи будуть вкладені кошти, і зможе оцінити рівень ризику 
та потенційний дохід від інвестицій. На розвиток ІСІ суттєво 
впливають, зокрема рівень доходів населення, обізнаність насе-
лення щодо функціонування ІСІ, дохідність за іншими фінансови-
ми інструментами (наприклад, якщо дохідність за банківськими 
депозитами буде нижчою, то фонди будуть у фаворі). 

Інструментом мобілізації грошових заощаджень виступає на-
копичувальне страхування життя, котре іноді характеризується 
як альтернатива банківському депозиту. Страхування життя — 
вид особистого страхування, що передбачає обов’язок страхової 
компанії здійснити страхову виплату згідно з договором страху-
вання у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це перед-
бачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої осо-
би до закінчення строку дії договору страхування та/або 
досягнення цією особою визначеного договором віку. Умови до-
говору страхування життя можуть також передбачати обов’язок 
страховика здійснити страхову виплату в разі нещасного випад-
ку, який трапився із застрахованою особою, та/або її хвороби. 
Отже, наявність ризикової та накопичувальної частин страхового 
полісу стає повсякденною практикою. Ризикова частина поліса 
передбачає як стандартний захист життя (смерть і втрата частко-
вої працездатності), так і умови страхування низки інших ризи-
ків, зокрема від нещасного випадку, ризик інвалідності. Накопи-
чувальна частина передбачає, що платежі, що вносить застрахо-

15 



ISSN: 2310-9734 Finance, accounting and audit. 2016. Issue 1 (27) 

ваний, накопичується протягом дії договору і після строку його 
закінчення застрахованому виплачується накопичена страхова 
сума разом з інвестиційним доходом і додатковим інвестиційним 
доходом. Порівнюючи накопичувальне страхування життя та ба-
нківський депозит слід враховувати зокрема таке. По-перше, 
схожість полягає між ними лише в одержані доходу, однак до-
хідність банківського депозиту нині суттєво більша. По-друге, 
страхування життя — це насамперед довгострокова програма на-
копичення коштів і страховий захист, а тому треба враховувати 
спроможність у майбутньому зробити чергові страхові внески. 
Строки розміщення коштів на депозити у банку значно коротші 
ніж при накопичувальному страхуванні життя. По-третє, накопи-
чувальне страхування життя передбачає страхове покриття від 
таких ризиків, як смерть, інвалідність, нещасний випадок. Бан-
ківський депозит такого покриття не передбачає. По-четверте, 
вкладник у банку може достроково розірвати угоду в будь-який 
час, втративши при цьому всі нараховані відсотки або отримати 
їх за ставкою, розмір якої може суттєво бути нижчою від устано-
вленої при укладенні депозитного договору. У разі дострокового 
припинення дії договору накопичувального страхування життя 
втрачається більша частка заощаджень через викупну суму, ме-
тодика розрахунку якої у кожної компанії своя і характеризується 
неоднозначністю у розумінні. По-п’яте, слід враховувати ризик 
втрати заощаджень. На страховому ринку немає механізму гара-
нтування повернення внесків за полісами накопичувального 
страхування життя у разі банкрутства страховиків. За банківсь-
кими депозитами існує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, 
який сьогодні компенсує максимум 200 тис. грн (з урахуванням 
відсотків) кожному вкладнику банку-учасника фонду. По-шосте, 
слід враховувати чинник оподаткування доходів по банківських 
депозитах і при накопичувальному страхуванні життя. 

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку. Проведене дослідження свідчить про те, що вибір фі-
нансових інструментів розміщення фізичними особами власних 
грошових заощаджень є справою важливою і актуальною. Мобі-
лізація грошових заощаджень населення фінансовими посеред-
никами сприятиме підвищенню життєвого рівня домашніх гос-
подарств і соціально-економічному розвитку країни. Важливим 
завданням має стати забезпечення надійності національних фі-
нансових посередників і підвищення рівня довіри до них насе-
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лення. Відтак питання мобілізації фінансовими посередниками 
грошових заощаджень населення та їх трансформації в інвести-
ційні ресурси вимагають подальші досліджень як у теоретично-
му, так і в практичному аспекті. 
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АНОТАЦИЯ. В статье исследовано практику привлечения финансовыми 
посредниками денежных сбережений населения. Проанализировано влия-
ния банковских депозитов на процесс мобилизации сбережений населе-
ния. Значения хорошо развитой пенсионной системы состоит не толь-
ко в пенсионном обеспечении, но и в обеспечении аккумуляции 
значительного объёма сбережений для преобразования их в инвести-
ции. Мобилизацией сбережений заниматься также институты совме-
стного инвестирования. В таком случае негосударственные пенсион-
ные фонды и инвестиционные фонды являются важными участниками 
мобилизации сбережений населения. Деятельность негосударственных 
пенсионных фондов и инвестиционных фондов, их влияние на экономи-
ческие процессы однозначно оценить невозможно. Оценена сущест-
вующая практика мобилизации денежных сбережений через накопи-
тельное страхование жизни. Основные положения и выводи статьи 
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могут быть использованы для разработки практических рекомендаций 
относительно усовершенствования процесса мобилизации сбережений 
в сфере деятельности финансовых посредников. 
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ABSTRACT. The article examines the financial intermediaries’ activities on 
accumulation of household savings. The author analyzes the influence of bank 
deposits on the process of savings mobilization. The significance of well 
developed pension system consists both in pension provision and in raising 
funds for investments. The collective investment institutions also accumulate 
savings. In this sense, private pension funds and investment funds are 
important participants in accumulating of household savings. The activities of 
private pension funds and investment funds, and their influence on economic 
processes can be estimated ambiguously. The author has assessed the 
accumulation of savings in life insurance. The conclusions of this research can 
be used for improvement of the financial intermediaries’ activities on 
accumulating savings. 
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