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цього можна досягти тільки шляхом встановлення партнерських відносин, що
часто можливо лише за умови успішного проведення ділових переговорів [4].
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ НА ДІЛОВУ
АКТИВНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ
плив кризових явищ на величину і структуру доходів домогосподарств
зді сн ться через такі напрями і конкретні канали, як ін ляція і езро іття,
внутрішні і зовнішні
орг держави, сті кість національно вал ти, сальдо
зовнішньо торгівельного і платіжного алансу.
ідомо, що доходи домогосподарств, як економічно одиниці, склада ться
з заро ітно платні при утку та змішаного доходу доходу від власності
соціально допомоги та інших поточних транс ертів.
ри цьому отримання при утку та змішаного доходу пов язане з вико
нанням виро ничо ункці , що за езпечу ться таким ендогенним актором як
ділова активність домогосподарства у якості су кту господар вання.
им не менш, можливість отримання та е ективність подальшого вико
ристання споживання заощадження доходів езпосередньо залежить від низки
екзогенних акторів, одним з яких ін ляція.
огляду на наявні статистичні дані [
] можна стверджувати, що до кінця
р. ін ляція в кра ні мала характер повзучо , адже не перевищувала
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це же час максимальне значення частки при утку та змішаного доходу
також припада на
р. та л. .
Таблиця 1. Склад доходів домогосподарств ( %) в Україні (2011–2017 рр.) [ ]
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анківських депозитів [ ].

астосування кореляці но регресі ного аналізу дозволило встановити, що
зміни частки при утку та змішаного доходу в загальних доходах домогоспо
дарств в

рр. мали характер прямо залежності від динаміки ін ляці .
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частко
в

при утку та змішаного доходу в загальних доходах домогосподарств
рр. і характеризу

ого на достатньо високому рівні.

140,00%
120,00%
100,00%
80,00%

ІСЦ

60,00%

Прибуток

40,00%
20,00%
0,00%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Рис.1. Порівняння динаміки темпів зростання ІСЦ та
доходів домогосподарств у формі прибутку та змішаного доходу

аким чином одним з наслідків зростання рівня ін ляці в кра ні певне
підвищення ділово активності домогосподарств з мето з ільшення частки
при утку та змішаного доходу в х сукупних доходах.

ри цьому одні

з го

ловних про лем може ути недостатні рівень загально та спеціально підго
товки, що спонука домогосподарства зді сн вати інвестиці у власни л д
ськи

капітал.

одел вання залежності рівня доходів домогосподарств від

л дського капіталу підтвердило е ективність тако економічно поведінки [4].
ри цьому саме така активна стратегія дозволя позитивно впливати на
економіку держави, зді сн

чи інвестиці не опосередковано через інансові

інституці , а езпосередньо, що в умовах ін ляці та неста ільності відповіда
нижчому рівн ризику, адже вирізня ться ільшо

адаптивніст .
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