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РЕСУРСИ ФОНДІВ НАГРОМАДЖЕННЯ І ЗАОЩАДЖЕННЯ ЯК 

ДЖЕРЕЛА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

 

ст. викладач Салтикова Г. В., студентка гр. Ф-41 МиргородськаВ. С. 

Сумський державний університет 

 

У зв’язку з модернізацією економіки та інноваційним розвитком набуває 

вагомості питання пошуку ресурсів фінансування інвестицій, шляхів їх 

мобілізації та збільшення ефективності їх використання. Джерела 

формування інвестиційних ресурсів у ринковій економіці є різнобічними. 

Оскільки можливості використання іноземного капіталу обмежені, 

доцільною є орієнтація на власні ресурси – фонди нагромадження та 

заощадження. 

Інноваційному розвитку національної економіки сприяє формування та 

ефективне використання національних заощаджень та створення дієвого 

механізму трансформації їх в інвестиції. 

 

Таблиця 1. Динаміка ВВП, валового нагромадження основного капіталу і 

валого заощадження у 2010 – 2016 рр. 

Показники 

В

ВП, 

млрд 
грн 

Валове 
нагромадження 

ОК, млрд грн 

Валове 
заощадження, 

млн грн 

Валове 
нагромадження 

ОК, % до ВВП 

Валове 
заощадження, 

% до ВВП 

2010 
1

082,6 
195,9 197,6 18,10% 18,25% 

2011 
1

302,1 
241,8 208,4 18,57% 16,00% 

2012 
1

459,1 
283,1 198,6 19,40% 13,61% 

2013 
1

522,7 
263,7 152,6 17,32% 10,02% 

2014 
1

586,9 
224,3 183,6 14,13% 11,57% 

2015 
1

988,6 
269,4 334,9 13,55% 16,84% 

2016 
2

372,8 
356,9 439,1 15,04% 18,51% 

Складено на основі [1] 

 

Аналіз динаміки нагромадження основного капіталу та його частки у ВВП 

показав, що у 2010 – 2016 рр. частка валового нагромадження була на рівні 

17 – 19 %, за винятком часу економічної і політичної кризи – була на рівні 13 

– 14%. Прийнятною є пропорція співвідношення між споживанням та 

нагромадженням 75/25, яка має забезпечувати безперервне підвищення 

абсолютних розмірів фонду споживання та фонду накопичення, стабільне 
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економічне зростання. Що стосується валового заощадження, то 

простежується тенденція зниження рівня валового заощадження у 2010 – 

2014 рр., а у пострикзовий період 2015 – 2016 рр. відбувалося зростання 

фондів нагромадження і заощадження. 

Інформативним інструментом аналізу заощаджень як інвестиційного 

ресурсу є коефіцієнт трансформації заощаджень в інвестиції. Цей показник 

ілюструє, яка частина заощаджень трансформується в інвестиції і 

визначається як співвідношення заощаджень і інвестицій. 

 

Таблиця 2. Розрахунок коефіцієнта трансформації заощаджень в 

інвестиції національної економіки у 2010-2016 рр.  

Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Заощадження, 

млрд грн 
197,6 208,4 198,6 152,6 183,6 334,9 439,1 

Інвестиції, млрд 

грн 
189,1 259,9 263,7 247,9 204,1 251,2 326,2 

Коефіцієнт 

трансформації 
заощаджень в 

інвестиції 

1,0 0,8 0,8 0,6 0,9 1,3 1,3 

складено на основі [1, 2] 

 

Аналіз табл. 2 показує значення коефіцієнта трансформації заощаджень в 

інвестиції на рівні національної економіки. Найвищий рівень трансформації 

мав місце у 2011 – 2013 рр., тобто заощадження були використані повністю у 

якості інвестиційного ресурсу. Коефіцієнт трансформації заощаджень в 

інвестиції у 2013 – 1016 рр. зростає. Це є свідченням того, що відбувалася 

неповна трансформація заощаджень в інвестиції. 

Таким чином, у 2010—2016 рр. спостерігалося високе неінвестиційне 

навантаження на економіку, оскільки частка валового нагромадження була 

недостатньою для потреб суспільного відтворення в умовах модернізації 

виробництва, і не всі ресурси валового заощадження були використані для 

фонду нагромадження. Державна стратегія інноваційного розвитку має 

спиратися на використання ресурсів фондів нагромадження і заощадження, 

які виступають джерелами інвестиційних ресурсів для забезпечення 

стабільного розвитку національної економіки.  
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