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ПРО ВПЛИВ МАКРОФІНАНСОВИХ ДИСБАЛАНСІВ НА 

ІНВЕСТИЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ В УКРАЇНІ  

 
Перспективи економічного розвитку країни залежать від рівня 

інвестиційної активності, яка, за інших рівних умов, залежить від розвитку 

фінансового сектора та макрофінансової стабільності. Слабка інвестиційна 

активність є властивою для країн із нестабільними фінансовими системами, 

вища плата за капітал у яких є наслідком існуючих системних фінансових 

ризиків і, одночасно, гальмом на шляху кругообігу інвестиційного капіталу.  

Макрофінансові дисбаланси, поряд із інституційними бар’єрами є 

ключовими чинниками хронічної для України проблеми слабкої інвестиційної 

активності [1, с.309]. За останні 20 років (1996-2016) середнє значення норми 

валового нагромадження в Україні становило 20,9% і було нижчим ніж у 

країнах Східної Азії (31,9%) та за її середньосвітове значення (24,3%) [2]. 

Прямим наслідком низької інвестиційної активності в Україні є зростаюче 
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відставання за рівнем ВВП на особу від загальносвітових тенденцій: якщо на 

початку 1990-х ВВП на одну особу за ППС у міжнародних поточних доларах в 

Україні, в цілому у світі та у Польщі був приблизно однаковим – біля 5,7 тис 

дол. США, то на початок 2015 р. Україна вже відставала від світу в цілому  

вдвічі, та більш ніж утричі від Польщі. Проблема слабкої інвестиційної 

активності в Україні  загострилась в 2014-2016 р у зв’язку із несприятливим 

збігом макроекономічних та геополітичних чинників, проявом чого стало 

падіння норми валового нагромадження до 12,8 % ВВП, що вдвічі менше 

середньосвітового значення.  

Ключовими причинами падіння інвестиційної активності в Україні 

упродовж 2014-2017 рр. були значні та зростаючі макрофінансові дисбаланси. 

Йдеться про випереджаюче зростання державного боргу порівняно із ВВП, 

проявом чого стало стрімке зростання боргової залежності держави 

(відношення державного боргу до ВВП) – з 36,5 % на кінець 2012 р. до 81 %  на 

кінець 2016 р. На тлі низького рівня монетизації ВВП (46 %) посилився 

негативний вплив «ефекту витіснення» на інвестиційну динаміку, проявом 

цього стало зростання коефіцієнту абсорбції (відношення державного боргу до 

грошової маси [3]) з 64,3 % до 175,1 % упродовж 2014-2016 рр. Посилився 

негативний вплив макрофінансових дисбалансів на інвестиційну активність у 

зв’язку із загостренням проблеми дефіциту інвестиційних ресурсів. Ми 

кількісно оцінили масштаби останнього, розрахувавши показник «вільний 

кредитний ресурс» (річні зміни капіталу і зобов’язань банківської системи, 

зменшеної на вартість ОВДП у портфелях банків), призначений для оцінки 

спроможності системи кредитувати підприємства корпоративного сектора, та 

оцінивши їх доступ до зовнішніх джерел фінансування  на основі річних змін 

зовнішніх запозичень інших секторів економіки (табл.1). 

Упродовж 2010-2016 рр. кінцеве сальдо зовнішніх запозичень є 

наближеним до нуля, залучені в 2010-2013 рр. ресурси було повернуто 

упродовж 2014-2016 рр., що було цілком очікуваною реакцією іноземних 

кредиторів на зростаючі кредитні ризики. Поряд із цим негативний вплив на 
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інвестиційну активність повинно було справити майже трикратне «стиснення» 

вільного кредитного ресурсу – з  610 млрд грн (на початок 2014 р.) до 214 млрд. 

грн.. (на кінець вересня 2017 р). Власний капітал корпоративного сектора 

упродовж 2014-2016 рр. демонструє слабку зростаючу тенденцію (табл.1), що 

дозволяє лише покривати зростаючі збитки, проте не є достатнім для 

фінансування капітальних інвестицій.  

Таблиця 1 

Ключові фактори інвестиційної динаміки в Україні* 
(млрд. грн.) 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Капітальні інвестиції 116,6 150,1 170,0 154,7 108,6 94,8 111,2 
Зовніші запозичення  43,6 55,8 67,6 35,3 -123,1 -79,0 -11,2 
Вільний кредитний ресурс 14,5 28,9 45,8 46,2 -175,4 -152,3 -45,2 
Власний капітал, у т.ч.   56,2 117,9 166,9 -28,0 20,1 -7,9 36,8 
фінансовий результат  2,8 59,9 24,3 -28,0 -584,5 -363,9 30,4 
Джерело: Офіційна статична інформація Міністерства фінансів України (URL: minfin.gov.ua)  та НБУ (URL: 
bank.gov.ua) 
* для усунення інфляційної складової і коректних міжчасових порівнянь усі показники наведено у цінах 2007 р. 
(дисконтовано за ІСЦ). 
 

Погіршення умов доступ підприємств корпоративного сектора економіки 

до капіталу на внутрішньому і зовнішньому ринку разом із масштабними 

збитками зумовили скорочення інвестиційного потенціалу загалом на 1,5 трлн. 

грн. (у цінах 2007 р.), що мало б повністю паралізувати інвестиційний процес. 

Фактично упродовж вказаного періоду негативний влив макрофінансових 

дисбалансів на інвестиційну активність був помірним (обсяги капітальних 

інвестицій зменшились більш ніж на 40% порівняно із довоєнним періодом). 

 Не зважаючи на негативну динаміку («стиснення») зовнішніх і внутрішніх 

джерел фінансування інвестиційний процес не зупинився повністю. Це дає 

підстави зробити висновки про нелінійну залежність інвестиційної активності 

від макрофінансових дисбалансів та висунути гіпотезу про гіпергнучкість 

існуючої в Україні фінансової моделі ведення бізнесу. Така модель є 

адаптованою до частих і непередбачуваних фінансових криз і містить вбудовані 

стабілізатори (достатні для підтримки ліквідності та інвестицій «тіньові» 

резерви). У період криз та зростання макрофінансових дисбалансів зменшення 
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пропозиції капіталу (зовнішніх запозичень та вільного кредитного ресурсу) 

частково компенсується за рахунок надходження капіталу з офшорних зон та 

тіньового сектора .  
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BALANCED SCORECARD IN ENTERPRISE PERFORMANCE 

EVALUATION 

 

Modern world full of geo-political, social, economic uncertainty requires new 

business approaches and reassessment of financial management fundamental 

concepts. Classical system of company’s performance evaluation become less 

suitable to meet growing needs of business, as far as it was based predominately on 

financial indicators which doesn’t reflect many important factors. At the same time, 

intangible assets, such as brand value, knowledge and experience of key employees, 

possession of advanced technologies, and others, became essential for the business. 




