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Постановка проблеми. Підвищення ефективнос-
ті вітчизняної економіки, забезпечення сталого еко-
номічного зростання на інноваційній основі вима-
гає більш детального аналізу економічних відносин і 
взаємозв’язків, що склалися на сучасному етапі між 
фінансовим і реальним секторами економіки. У перед-
кризовий період сформувалися прийнятні умови для 
результативного розвитку взаємозв’язків фінансового 
і реального секторів економіки – скоротилася частка 
збиткових підприємств, масштаби взаємозаліків і бар-
терних операцій, зміцнилися позиції ринкових інсти-
тутів у кожному із секторів, розширилися форми між-
секторних взаємозв’язків. Однак головним гравцем 
фінансового сектору були і залишаються банки, які 
порівняно з розвинутими країнами характеризуються 
високою залежністю від залучених ресурсів і незна-
чними їхніми обсягами ресурсів у силу слабкої кон-
центрації капіталу, а відтак низьким рівнем розвит-
ку кредитно-інвестиційної діяльності. Усе це зумов-
лює появу певних проблем і протиріч у розвитку ін-
ститутів реального сектору економіки. У структурі їх-
ніх інвестиційних ресурсів продовжують переважати 
власні кошти, використання яких забезпечує досяг-
нення переважно короткострокових цілей і завдань.

Взаємодія фінансового і реального секторів еко-
номіки реалізується через відповідні економічні від-
носини, які проявляється на різних рівнях господарю-
вання. Зважаючи на значущу роль фінансових установ 
у формуванні інвестиційних ресурсів суб’єктів реаль-
ного сектору економіки, слід зазначити, що одним із 
найбільш вузьких місць у соціально-економічному 
розвитку України є не лише слабкість фінансового по-
тенціалу в розрізі окремих ланок фінансової системи 
(бюджетної системи, фінансового сектору, нефінансо-
вих корпорацій, населення), а й здатність формувати 
таку фінансову політику, що відповідає національним 
інтересам у досягненні економічного добробуту.

Розмаїття теоретичних підходів дослідження вза-
ємодії фінансового і реального секторів економіки по-
роджує гострі дискусії і відсутність єдиних підходів з 
вирішення багатьох принципових питань. Основною 
перешкодою на шляху генерації та дифузії інновацій, 

поширення нововведень у вітчизняній економіці є від-
сутність збалансованої взаємодії фінансового і реаль-
ного секторів економіки, що проявляється насамперед 
у недостатньому рівні розвитку фінансових установ. З 
іншого боку, інститути реального сектору економіки, 
що володіють вільними грошовими коштами, замість 
інвестування їх у відтворення основного капіталу, 
орієнтуються на спекулятивні фінансові вкладення 
заради отримання вищих прибутків. З цих позицій 
необхідність дослідження проблеми взаємодії фінан-
сового і реального секторів економіки є на даний час 
актуальною і не менш важливою, ніж раніше.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Пробле-
ми взаємодії фінансового і реального секторів розгля-
нуто в роботах таких вітчизняних і зарубіжних авто-
рів, як О. Барановський, В. Геєць, Дж. Герлі, Р. Левін, 
М. Крупка, О. Смирнов, Т. Смовженко, Дж. Стігліц, 
Й. Шумпетер та інші. Їхні дослідження концентрують-
ся навколо проблематики впливу фінансового сектору 
на соціально-економічний розвиток. Меншою мірою 
досліджено питання обґрунтування теоретико-мето-
дологічних засад взаємодії фінансового і реального 
секторів економіки, зокрема з огляду на інтеграційні 
та глобалізаційні процеси. Дуже точно й образно, на 
наш погляд, цю проблему висвітлює вчений-еконо-
міст О. Смирнов: «Парадоксально, але, незважаючи на 
десятиліття досліджень, проблема взаємодії фінансів і 
реальної економіки у своєму повному значенні лише 
починає формулюватися»1. Це твердження відобра-
жає як об’єктивну складність сучасних фінансових і 
економічних ринків, так і недостатність дослідження 
теоретико-методологічних засад і відповідного аналі-
тичного інструментарію.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж окресли-
ти предметну сферу дослідження, потрібно визначи-
ти сутність фінансового і реального секторів еконо-
міки. Так, відповідно до Класифікації інституційних 
секторів економіки України (КІСЕ), затвердженої на-
казом Державного комітету статистики України від 

1 Смирнов А. Кредитный «пузырь» и перлокация финансового 
рынка / А. Смирнов // Вопросы экономики. – 2008. – № 10. – С. 9.
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18.04.2005 р. (№ 96), фінансовий сектор представля-
ють фінансові корпорації – установи, які спеціалізу-
ються на фінансових послугах чи допоміжній фінан-
совій діяльності: Національний банк України, інші 
депозитні корпорації (банки, що створені і діють на 
території України), інші фінансові корпорації (стра-
хові компанії, недержавні пенсійні фонди, кредитні 
установи, фінансові компанії, ломбарди тощо). З од-
ного боку, вони сприяють макроекономічному зрос-
танню шляхом скорочення трансакційних витрат, а з 
іншого боку – є елементами інституційного середови-
ща. У цьому контексті фінансові інститути викону-
ють низку суспільно значимих функцій. Перш за все, 
зростання ефективності функціонування фінансових 
інститутів знижує рівень невизначеності в системі 
ринкових відносин (функція зниження ризиків). Крім 
того, підвищується ступінь інформованості суб’єктів 
господарювання щодо реалізації фінансово-кредит-
них відносин (інформаційна функція). Фінансові 
установи, як елементи інституційного середовища, 
виконують і координаційну функцію, впливаючи на 
прийняття фінансових рішень і фінансову поведінку 
суб’єктів господарювання. На відміну від фінансово-
го, реальний сектор представлений нефінансовими 
корпораціями (великі, малі і середні підприємства), 
основним видом діяльності яких є виробництво то-
варів чи надання нефінансових послуг. Відповідно до 
реального сектору економіки входять як галузі матері-
ального виробництва, так і сфера послуг.

До початку ринкових перетворень 1990-х років ре-
альний і фінансовий сектори перебували в державній 
власності, а їх взаємодія мала регламентований харак-
тер. При переході від командно-адміністративного 
типу господарювання до ринкового взаємодія реаль-
ного сектору і фінансової сфери набула нових якісних 
і кількісних характеристик, з’явилися нові форми, 
ознаки та умови такої взаємодії.

Взаємодія з реальним сектором економіки має важ-
ливе значення для підвищення стійкості фінансового 
сектору. Водночас слід ураховувати адекватність мож-
ливостей останнього потребам реальної економіки за 
обсягами фінансового обслуговування і, базуючись на 
цьому, обмежувати ризики фінансового сектору, що не-
минуче випливають зі структури активних і пасивних 
операцій. Стабільне функціонування вітчизняного фі-
нансового сектору є однією з найважливіших передумов 
ефективного функціонування всіх елементів ринкової 
економіки і суттєвим фактором зростання виробниц-
тва, забезпечення умов розвитку регіонів країни, по-
ліпшення соціального захисту та добробуту населення. 
Саме фінансові установи виконують унікальні функції 
системоутворення діяльності всіх суб’єктів економіч-
них відносин з отримання банківських послуг, а стій-
кість, стабільність, надійність банку починає залежати 
від системної організації відносин усіх учасників цієї 
діяльності. Загалом економічна роль фінансового сек-
тору полягає в акумуляції й інвестуванні фінансових 
ресурсів усіх секторів економіки відповідно до рівня 
попиту і пропозиції на них, у забезпеченні руху товар-
них потоків грошовими, чим і визначається характер 
взаємозв’язків між фінансовим і реальним секторами. 

Кардинальна трансформація характеру таких 
зв’язків є найважливішою умовою не лише оздоров-
лення економіки, а й зміцнення самого фінансового 
сектору. У цьому зв’язку важливого значення набува-
ють дослідження передумов і напрямів взаємодії фі-
нансового і реального секторів економіки, пошук опти-
мального варіанта інтеграційних процесів у цій сфері. 
Так, передумовами взаємодії фінансового і реально-
го секторів економіки України є: велика значущість і 
пріоритетність розв’язання проблем структурних й 
інституціональних зрушень в економіці України, по-
дальшого розвитку відносин власності в умовах транс-
формації національної економіки в напрямі побудови 
ринкової системи господарювання; поява і розвиток в 
Україні фінансового капіталу та фінансових структур; 
початкове випереджальне зростання фінансових ак-
тивів; наявність великого промислового виробництва; 
об’єктивна історична потреба в злитті промислового 
та фінансового капіталу; формування інтегрованих 
структур, що здатні до саморозвитку в ринкових умо-
вах; гостра нестача у виробничих підприємств власних 
коштів, потрібних для подальшого ефективного функ-
ціонування, з одного боку, і неможливість подальшого 
функціонування фінансового сектору без подолання 
відірваності від виробничої сфери – з другого; порів-
няно менша оборотність капіталу виробничих підпри-
ємств і дефіцит інвестицій, що примушує промисло-
вий капітал до концентрації та до інтеграції з фінансо-
вим капіталом; зростання за існуючих співвідношень 
між власними і залученими джерелами фінансування 
українських виробничих підприємств залежності їх 
від фінансово-кредитних установ і ринку позичкових 
капіталів, що зумовлює тісну інтеграцію фінансового 
та промислового капіталу і створення таких інтегро-
ваних об’єднань, як фінансово-промислові групи, що 
позитивно впливатиме на стабілізацію виробництва, 
поліпшення інвестиційного клімату, прискорення нау-
ково-технічного прогресу, фінансову стабілізацію під-
приємств, тобто в кінцевому підсумку – на розвиток 
національної економіки; гостра потреба у створенні 
нової системи інвестування промисловості; необхід-
ність поновлення та зміцнення технологічних циклів 
і коопераційних зв’язків, які склались у виробництві 
конкурентоздатної продукції, а також їхній подаль-
ший розвиток на ринковій основі.

У світовій і вітчизняній теорії наведено різні під-
ходи до розв’язання  проблеми організації конструк-
тивної взаємодії реального і фінансового секторів еко-
номіки. Зокрема, виокремлюються дві основні моделі, 
що характеризують полярні форми взаємозв’язків, 
які складаються між ними (модель «відкритого рин-
ку» і модель «корпоративного регулювання»). Перша 
модель характеризується відсутністю між банками і 
корпораціями тісних і стійких зв’язків. Така модель 
сформувалась у США, де законодавчо заборонено 
встановлення тісних економічних взаємовідносин 
фінансових установ із промисловістю, а рівень роз-
витку ринку корпоративних цінних паперів доволі 
високий. Для фінансування капітальних витрат під-
приємства застосовують емісію цінних паперів і по-
зичають кошти в банківської системи, як правило, 
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лише для поповнення обігових коштів. При цьому 
банки не можуть придбавати до портфеля корпора-
тивні цінні папери і здійснювати посередницькі опе-
рації з ними. Для залучення додаткового капіталу 
корпорації частіше вдаються до облігаційних позик, 
аніж до банківського кредиту. Натомість для другої 
моделі притаманна наявність тісних, стійких зв’язків 
між фінансовими установами і корпораціями. Устано-
ви фінансового сектору можуть виступати і як прямі 
акціонери підприємств, і як депозитарії акцій дрібних 
акціонерів, які передають ще й право свого голосу. Це 
підвищує роль фінансових установ у створенні і ді-
яльності корпорацій. Така модель склалась у Німеч-
чині і Японії, де підприємства вдаються до кредитних 
запозичень не лише для поповнення обігових коштів, 
а й для здійснення капітальних вкладень2.

При цьому взаємодія фінансового і реального сек-
торів економіки переважно здійснюється на основі 
ринкового типу зв’язку, притаманного сучасному гос-
подарському механізму, і не зводиться лише до одно-
стороннього процесу задоволення фінансових потреб 
виробничих підприємств. Реальний сектор, у свою 
чергу, задовольняє потреби фінансових установ у ка-
піталізації, формуванні ресурсної бази, розміщенні 
вільних грошових коштів. Отже, фінансовий і реаль-
ний сектори не лише взаємодіють, а й взаємозалежні.

Дослідження організаційно-економічного аспекта 
взаємодії фінансового і реального секторів економіки 
передбачає структурування економічних зв’язків між 
суб’єктами взаємодії, що включає в себе обмін фінан-
совими й інформаційними ресурсами і його оптимі-
зацію. Взаємодія цих секторів визначає взаємні права 
і обов’язки, процедури і напрями взаємодії, характер 
численних зв’язків між ними, їхню організаційну 
структуру. У сучасних умовах функціональні напрями 
взаємодії фінансового і реального секторів економіки 
такі: обслуговування розрахунків між підприємства-
ми, їхньої зовнішньоекономічної діяльності та валют-
ні операції; обслуговування розрахунків підприємств 
із населенням – фізичними особами (працівниками 
цих підприємств); взаємодія в межах процесів кре-
дитування, фінансового лізингу, факторингу тощо; 
квалі фіковане забезпечення інтересів підприємств на 
фінансових ринках; участь банків в управлінні підпри-
ємствами через механізм володіння акціями останніх 
і процедуру банкрутства, а також участь підприємств 
в управлінні фінансовими установами; короткостро-
кові і довгострокові інвестиції і корпоративні цінні 
папери з метою підвищення їх вартості в майбутньо-
му з метою отримання процентних доходів; надання 
взаємних консультаційних послуг; надання депози-
тарних послуг нефінансовим корпораціям зі зберіган-
ня цінних паперів підприємств; участь у власності та 
органах управління з метою отримання доступу до 
кредиту і встановлення контролю над діяльністю; фі-
нансування інноваційно активних підприємств з ме-

2 Підвищення ефективності взаємодії банківського і реально-
го секторів економіки в умовах глобалізації та євроінтеграції : мо-
нографія / кол. авт. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Барановсько-
го. – К. : УБС НБУ, 2010. – C. 33–34.

тою впровадження і поширення інновацій; страхові 
послуги.

Нові явища на світових ринках змушують перегля-
дати основні поняття і гіпотези економічної науки сто-
совно взаємодії фінансового і реального секторів еко-
номіки. Зміна теоретичних уявлень про роль фінансо-
вих установ у розвитку виробництва пов’язана з ім’ям 
відомого австрійського економіста Й. Шумпетера, 
який відвів кредитним установам визначальну роль у 
розробленій ним моделі переходу економіки зі стану 
відсутності розвитку до розвитку. Теза Й. Шумпетера 
про будівничий потенціал кредиту знайшла в 1970-ті 
роки підтвердження в роботах теоретичного і при-
кладного характеру Р. Голдсміта, Р. Маккінона, Е. Шоу, 
а згодом і в дослідженнях Р. Левіна, A. Демиргуч-Кунт 
та ін.3 Широке визнання дістала ідея, що нормально 
функціонуючий і відповідним чином структурований 
фінансовий сектор сприяє прискоренню економічно-
го зростання. При цьому кредит не просто збільшує 
масу грошей в обігу, а якісно поліпшує інвестиційний 
потенціал суспільства, оскільки забезпечує економіч-
ну динаміку на основі технологічних інновацій.

Заслуговує уваги монетарна теорія економічного 
циклу Р. Хоутрі, яка пов’язує споживчі доходи і ви-
трати з економічним циклом як суто грошовим яви-
щем, зумовленим коливаннями грошового попиту й 
відповідними змінами в наданні кредитів. А фінан-
совий сектор є важливою складовою його моделі, яка 
впливає на ділову активність реального сектору, тому 
що саме задоволення фінансових потреб підприємців 
веде до підвищення доходів. 

Аналогічні погляди про роль кредиту у здійснен-
ні виробничих циклів та вагомість посередницької 
функції фінансового сектору в національній економі-
ці висловлюв видатний український учений М. І. Ту-
ган-Барановський, наголошуючи на тому, що банки 
є не лише головними постачальниками кредиту, а й 
могутніми знаряддями для концентрації капіталу і 
об’єднання суспільного господарства. На противагу 
теоретичним постулатам К. Маркса, який стверджу-
вав, що капіталістична економіка об’єктивно йде до 
краху, Туган-Барановський доводив, що економіка, 
побудована на принципах сукупного попиту і сукуп-
ної пропозиції, має хороші перспективи4.

Роль фінансового сектору і ринку цінних паперів 
у забезпеченні економічного зростання розглядав 
А. Пігу в роботі «Економічна теорія добробуту». На 
думку вченого, фінансовий сектор виступає посеред-
ником між потенційними і реальними інвесторами, 
бере на себе інвестиційні ризики, забезпечує раціо-
нальний розподіл капіталу і, як наслідок, економічне 
зростання. Тому динаміка ВВП (за Пігу – зростання 
«національного дивіденду») визначається ступенем 

3 Levine R. Finance and Growth: Th eory and Evidence / R. Levine ; 
National Bureau of Economic Research // Working Paper 10766. – Cam-
bridge, 2004 ; Demirgüc-Kunt A. Finance and Economic Development: 
Policy Choices for Developing Countries / A. Demirgüc-Kunt // World 
Bank Policy Research Working Paper 3955. – Washington, 2006.

4 Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпе-
тер ; пер. с англ. В. С. Автономова, Ю. В. Автономова, Л. А. Громо-
вой и др. – М. : Эксмо, 2007. – С. 460–461.
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наближення розподілу ресурсів (праці і капіталу) до 
оптимального.

Р. Голдсміт – автор теорії фінансового поглиблення, 
продовжив дослідження ролі і значення фінансових 
посередників. Здійснивши аналіз відношення сукуп-
них активів фінансово-кредитних установ до ВВП у 
35-ти країнах у період з 1860 до 1963 років, він зро-
бив висновок, що темпи економічного зростання кра-
їни залежать від величини ролі фінансових установ 
в економіці. На думку вченого, розвиток фінансових 
установ і поширення фінансових інструментів спри-
чиняють поділ функції заощадження (очікування) і 
функції інвестування (невизначеність) і тим самим 
сприяють економічному зростанню. Також Р. Голдсміт 
показав, що розвиток фінансових установ, які випус-
кають «вторинні зобов’язання», сприяє розширенню 
кола інвесторів, трансформації потенційних інвес-
торів у реальні і залученню в господарський оборот 
коштів осіб, не схильних інвестувати в «первинні 
зобов’язання» (акції корпорацій, прямі інвестиції).

У роботах Х. Патрика акцент був дещо зміщений: 
головною функцією фінансового посередника назва-
но ефективне розміщення інвестицій в економіці. 

Б. Фрідман додав до теорії фінансового посередни-
цтва теми диверсифікованості ризиків за видами акти-
вів, страхування непередбачуваних ризиків і їх розподіл 
між агентами. Новим словом у теорії був також аналіз 
економії на масштабах операцій і вигід від спеціалізації 
фінансового посередника. При цьому як посередників 
Фрідман розглядав не лише банки, а й страхові компа-
нії, пенсійні фонди, державні кредитні агентства. 

А. Гершенкрон сконцентрував увагу на макроеко-
номічних аспектах функціонування банківської сис-
теми. Так, показавши зв’язок рівнів розвитку банків-
ської системи і промисловості, він зробив такий ви-
сновок із галузі економічної політики: що відсталіша 
економіка і що пізніше починається реформування, 
то важливішою є політика стимулювання пропозиції 
через фінансові інститути. 

П. Роуз, розглядаючи відносини, що виникають за 
участі банків у бізнесі клієнтів, висловлює припущен-
ня, що дозвіл банкам співпрацювати з підприємства-
ми, маючи в їхньому бізнесі власний інтерес, може 
сприяти зростанню економічної стабільності, оскіль-
ки банки в цьому разі «...меншою мірою схильні ста-
вити своїх клієнтів у важкі ситуації»5.

У 90-х роках ХХ століття набув поширення ще один 
напрям економічних досліджень у сфері фінансового 
посередництва – «Фінанси і розвиток», висвітлений 
у праці американських економістів Р. Кінга і Р. Левіна 
«Фінанси та зростання: Шумпетер був правим». Після 
ретельного розгляду індикаторів фінансового розвит-
ку 77 країн за період 1960–1989 років автори висловили 
припущення про те, що рівень фінансового розвитку 
дозволяє передбачити майбутні темпи економічного 

5 Financial sector assessment [Electronic resource] : a handbook 
/  Th e International Bank for Reconstruction and Development, Th e 
World Bank, Th e International Monetary Fund. – Available from 
: http://www.imf.org/external/pubs/ft /fsa/eng/pdf. – 01.12.2010. – На-
зва з екрана. 

зростання. Увівши такі показники фінансового роз-
витку, як фінансова глибина, частка приватних банків 
у кредитах, частка кредитів приватному бізнесу, частка 
кредитів приватному сектору у ВВП, та порівнявши ці 
показники з показниками темпу зростання реального 
ВВП й основного капіталу на душу населення, а також 
темпів продуктивності праці за допомогою рівнянь 
регресії, учені довели істотний зв’язок між розвитком 
фінансових установ і реальним сектором економіки6.

Таким чином, на підставі аналізу сучасних еконо-
мічних теорій можна зробити висновок, що взаємодія 
фінансового і реального секторів є важливим факто-
ром структурних зрушень в економіці, а саме в напря-
мі створення і поширення нових виробництв, видів 
економічної діяльності тощо, що є можливим завдяки 
інвестуванню фінансовими посередниками коштів. 
Зміни в технології виробництва приводять до зрос-
тання продуктивності праці, формують вищий рівень 
рентабельності, завдяки чому реальний сектор отри-
мує частину фінансових ресурсів, вилучену з інших 
секторів економіки.

На даний час відбувається формування сучасної 
гіпотези фрактальності7, закладеної в роботах Б. Ман-
дельброта, на базі якої слід розширювати методоло-
гічну базу дослідження взаємодії фінансового і реаль-
ного секторів економіки. Стосовно цих процесів така 
гіпотеза проявляється ось у чому. 

По-перше, фінансовий і реальний сектори економі-
ки є дихотомією «фрактал – квазіфрактал». Фінансові 
установи належать до фракталу на тій підставі, коли 
змінюється масштаб кожної з них, то виходить лише 
зменшена або збільшена копія цього об’єкта, при цьо-
му основні їхні характеристики і властиві їм функції 
не змінюються8. Реальний сектор і його установи слід 
розглядати як квазіфрактал, який відрізняється від 
ідеальних абстрактних фракталів неповнотою і не-
точністю повторень структури, при цьому на деякому 
масштабі фрактальна структура об’єкта зникає (на-
приклад, так трансформується виробнича діяльність 
малого підприємства в господарську діяльність сім’ї 
та індивіда). Світовий досвід свідчить про те, що ба-
гато інститутів реального сектору економіки – фірми, 
підприємства, що створюють різноманітні блага, є до-
волі поліморфічними не тільки щодо розмірів таких 
інститутів (від сімейної фірми з персоналом у кілька 
чоловік до величезної транснаціональної корпорації), 
а й організаційно-правових форм, застосовуваних 
бізнес-моделей. Крім наявності в реальному секторі 
економіки великих, дрібних і середніх структур різно-
го профілю діяльності, чітко спостерігаються процеси 

6 Пшик Б. І. Фінансово-кредитні відносини в Україні: пробле-
ми становлення, перспективи розвитку, напрями вдосконалення 
: монографія / Б. І. Пшик ; Інститут регіональних досліджень НАН 
України. – К. : УБС НБУ, 2011. – С. 93.

7 Фрактал (лат. fractus – дроблений, зламаний) – термін, що 
означає складну геометричну фігуру, яка володіє властивістю са-
моподібності, тобто складену з кількох частин, кожна з яких подіб-
на всій фігурі в цілому.

8 Барсегов Г. Г. Дивергенция финансового сектора и реального 
сектора экономики: гипотеза и реальность / Г. Г. Барсегов // Вест-
ник СГСЭУ. – 2010. – № 3 (32). – С. 9.
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їх інтеграції, злиття і поглинання, глобалізації. Усе це 
у процесі їх відтворення розширюють і / або звужу-
ють рамки самоподібності, тобто модифікує основну 
властивість фракталів. Це виражається в тому, що, 
наприклад, окреме підприємство навіть аналогічно-
го напряму діяльності не копіює повністю діяльність 
іншого підприємства і може мати відмінності не тіль-
ки з огляду на їхні кількісні і якісні характеристики. 
Аналогічного різноманіття у фінансовому секторі не 
спостерігається, і практично всі фінансові установи 
більшою мірою є самоподібними.

По-друге, про інший механізм самоподібності ре-
ального сектору економіки як квазіфрактала свідчить 
розмивання меж фірм і підприємств в інституційному 
плані, що частіше проявляється у виробництві продук-
ції не конкретним, а інтегрованим виробником. Про-
дукти інститутів фінансового сектору є завжди персо-
ніфікованими і продаються конкретною установою у 
визначених чітких рамках організації її діяльності.

По-третє, для фінансового сектору характерним є 
швидкий оборот капіталу: якщо швидкість обороту 
капіталу в реальному секторі визначається техноло-
гією виробництва і часом на реалізацію продукції, то 
швидкість обороту активів у фінансовому секторі за-
дається частотою зміни фінансових ринків і здатніс-
тю вплинути на рішення щодо структури портфеля і 
швидкістю прийняття рішень. Емпіричним проявом 
надшвидкого обороту є домінування короткостроко-
вих форм фінансування. Реальний сектор, на відміну 
від фінансового, завжди відчуває необхідність довго-
строкового планування і характеризується тривалим 
періодом виробничого процесу. Також відтворення 
установ фінансового сектору відбувається набага-
то швидше і з меншими трансакційними витратами, 
а відтворення чи створення нового виробництва в 
реальному пов’язане зі значними витратами, у т. ч. і 
трансакційні. Крім того, деякі підприємства реально-
го сектору економіки беруть участь у створенні фінан-
сових установ, що й підтверджує їхню квазіфракталь-
ність, тоді як існуючі фінансові установи концентру-
ються на створенні собі подібних, що наочно підтвер-
джує їхню фрактальність.

Таким чином, застосування гіпотези фрактальнос-
ті до фінансового і реального секторів економіки до-
зволяє підтвердити об’єктивність їхньої дивергенції в 
сучасних умовах.

Як свідчить практика економічного розвитку біль-
шості країн, існує сильна кореляційна залежність між 
рівнем розвитку фінансового сектору і темпами зрос-
тання економіки. Економічне зростання призводить 
до збільшення попиту на фінансові послуги і стиму-
лює розвиток фінансового сектору. У той же час більш 
розвинутий фінансовий сектор дозволяє ефективніше 
розподіляти ресурси, сприяючи тим самим подальшо-
му економічному розвиткові країни. У передкризовий 
період для світової економіки були характерними ста-
більні темпи зростання, висока ліквідність активів і 
низький рівень інфляції при збереженні високого рівня 
прибутковості у фінансовому секторі. У той же час спо-
стерігалася зростаюча невідповідність між фінансовим 
і реальним секторами економіки. Це пояснювалося 

наявним у докризовий період інтересом до можливос-
тей фінансового сектору щодо забезпечення високих 
темпів економічного зростання, у т. ч. й за рахунок 
бурхливого розвитку фінансового інжинірингу, тобто 
використання нових фінансових інструментів із поєд-
наннями різних характеристик ризику і прибутковості 
для реалізації інвестиційних стратегій. При цьому не 
враховувалося, що основним джерелом економічного 
розвитку країни є зростання реального сектору еконо-
міки, а головне завдання фінансового сектору полягає 
в залученні та перерозподілі ресурсів для забезпечення 
стабільного і довгострокового зростання.

Головною тенденцією в розвитку світової економіч-
ної системи, поряд із глобалізацією, можна назвати її 
фінансіалізацію, яку зарубіжні автори визначають як 
зростання системної влади та фінансового інжині-
рингу, перенесення центру тяжіння в економічній ак-
тивності з виробництва (чи з більш динамічної сфери 
послуг) до фінансового сектору системи9. Цей термін 
запропонував Ж.-П. Серван-Шрайбер і він досить 
точно відображає найважливішу рису глобалізовано-
го міжнародного бізнесу та фінансовий зміст ділових 
стосунків, навколо якого обертаються всі інтереси, рі-
шення та стратегії, і який накладається на технології 
фінансового інжинірингу та телекомунікацій. За більш 
складним визначенням, фінансіалізацію можна оха-
рактеризувати як посилення домінування фінансової 
індустрії у світовій економіці, фінансових контролерів 
у менеджменті корпорацій, фінансових активів серед 
інших активів, фондових ринків серед інших ринків, 
коливань фінансових ринків як детермінант бізнес-
циклів10. Базовими ознаками цього процесу можна 
назвати: відплив капіталу з продуктивного реального 
виробництва у фінансову сферу; зростання обсягів 
посередницької фінансової діяльності та спекулятив-
ної складової в ній; віртуальності та швидкості пере-
міщення капіталу на досконалих фінансових ринках; 
зміна системи розміщення ресурсів (інвестиційних, 
людських) у бік фінансової індустрії; збільшення об-
сягів і видового різноманіття фінансових інструментів, 
зокрема й похідних, як ключових передумов цих ознак. 

Якщо 1980 року світові фінансові активи були при-
близно на рівні світового ВВП (12 і 10 трлн доларів 
США відповідно), то за 1990–2004 роки співвідношен-
ня між сукупною капіталізацією акцій і світовим ВВП 
зросло більш ніж удвічі – із 45 до 94%, а 2007-го обсяг 
фінансових активів перевищував світовий ВВП уже у 
12 разів. У таких умовах формується віртуальна еко-
номіка, в якій причинно-наслідкові зв’язки, властиві 
реальному секторові, все більше слабшають, а іноді 
розриваються взагалі11.

Надлишкова фінансіалізація характеризується пев-
ними аспектами, які слід урахувати при дослідженні 

9 Foster J. B. Financialization of Capitalism / John Bellamy Foster 
// Monthly Review. – 2007. – № 11. – P. 8–10.

10 Dore R. Financialization of the global economy / Ronald Dore 
// Industrial and Corporate Change. – 2008. – Volume 17. – № 6. – 
P. 1097–1112.

11 Авдокушин Е. Ф. Финансовая экономика в системе новой 
мировой экономики / Е. Ф. Авдокушин // Философия хозяйства. 
– 2007. – № 6. – С. 18.
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процесів взаємодії фінансового і реального секторів 
економіки. По-перше, процес фінансіалізації охопив 
корпоративний сектор, який піддається впливові фі-
нансових ринків. Підприємства здійснюють не лише 
виробництво та реалізацію своєї продукції, а й отри-
мують доходи від участі у фінансових операціях, які 
абсолютно не пов’язані з їхньою основною діяльністю 
і характеризуються значними ризиками. А по-друге, 
в економічно розвинутих країнах відбувається над-
лишкова фінансіалізація самого фінансового сектору 
з огляду на те, що багаторівнева структура більшості 
фінансових операцій, складність інноваційних фінан-
сових інструментів часто спричиняють деформуючий 
вплив на ринкову ситуацію, призводять до порушень 
законодавчих вимог щодо прозорості угод і достатнос-
ті власного капіталу, а це неминуче підвищує ризики 
фінансових операцій. Про високий рівень фінансіаліза-
ції фінансового сектору можуть свідчити такі показни-
ки: зростання частки фінансового сектору у ВВП; вищі 
темпи зростання доходів фінансових установ порівня-
но з корпораціями; вищий рівень винагород керівни-
ків у фінансовому секторі порівняно з іншими сферами 
підприємництва; значна частка тіньових операцій та 
угод із похідними фінансовими інструментами12.

Фінансові інструменти, широко використовувані у 
світі з метою стимулювання економічного зростання, 
уже значною мірою вичерпали свій потенціал. Свід-
ченням цього є активна експансіоністська політика 
розширеного кредитування фінансовими інституці-
ями, що призвела до накопичення значної кількості 
боргів в економіці і, зрештою, – до світової кризи. При 
цьому активне застосування фінансових інструментів 
для цих цілей призвело до дисбалансу накопичення і 
споживання. 

На нинішній день назріла об’єктивна потреба в 
перегляді концептуальних засад використання фінан-
сових інструментів з метою стимулювання процесів 
економічного зростання у зв’язку з неоднозначністю 
наслідків їхнього тривалого застосування. Це потре-
бує розроблення таких фінансових інструментів, які 
б забезпечили баланс між попитом і пропозицією, на-
копиченням і споживанням у забезпеченні економіч-
ного розвитку держави. При цьому роль таких скла-
дових, як стабільна монетарна політика центральних 
банків, стабільний фінансовий сектор, неупередже-
ність і демократичність в управлінні фінансовою сис-
темою, принципово змінюється, набуває нових рис і 

12 YV Reddy. Financial sector regulation and macroeconomic 
policy. – First CAFRAL-BIS international conference on «Financial 
sector regulation for growth, equity and stability in the post-crisis 
world». Mumbai, 15 November, 2011 // BIS Papers. – 2012. – No 62. – 
January. – P. 29–37.

має бути переосмисленою з позицій усунення проти-
річ економічного зростання.

Висновки. Фінансовий і реальний сектори є базо-
вими елементами інституціональної структури еконо-
міки, тому дослідження передумов і напрямів їх вза-
ємодії, безумовно, є актуальним. Адже трансформація 
форм власності, становлення ринкових відносин і не-
обхідність оновлення виробничого потенціалу вітчиз-
няних підприємств вимагають зосередження уваги 
на розвитку інвестиційних процесів як на макроеко-
номічному рівні, так і на рівні первинної ланки сус-
пільного виробництва. Від того, наскільки ефектив-
но виконують зазначену роль інститути фінансового 
сектору, залежать щільність взаємозв’язку фінансової 
системи і економіки, результативність їхньої взаємо-
дії. А від ступеня відповідності інвестиційних і кре-
дитних можливостей фінансових установ необхідним 
обсягам фінансування реального сектору залежать 
швидкість технологічного відновлення виробництва, 
темпи нарощування випуску конкурентоспроможної 
продукції.

Проведений аналіз наукових праць відомих кінця 
ХІХ–ХХ століть свідчить, що той період характеризу-
вався намаганням дослідників глибше розкрити сут-
ність і значення механізму руху фінансових ресурсів 
від власників заощаджень до підприємств реального 
сектору економіки. Учені досліджували проблему вза-
ємодії фінансового і реального секторів економіки в 
таких напрямах: зниження ризиків, пов’язаних з ін-
вестуванням коштів, обґрунтування ролі фінансових 
посередників в автоматичній трансформації заоща-
джень в інвестиції, розвитку інвестиційної та іннова-
ційної діяльності; доведення залежності економічного 
зростання і структурних змін в економіці країни від 
ступеня розвитку такої взаємодії. 

Методологічною основою дослідження взаємодії 
фінансового і реального секторів економіки повинна 
служити відповідна методологія, яка передбачає на-
уковий синтез елементів теорії фінансового посеред-
ництва з теоретичними надбаннями неокласичного, 
кейнсіанського, посткейнсіанського, інституціональ-
ного, неоінституціонального та інших наукових на-
прямів. 

Це пояснюється тим, що жодна з існуючих теорій 
не може врахувати всіх особливостей такої взаємодії в 
умовах розвинутих і перехідних економік, а також ви-
робити єдині універсальні рекомендації для всіх кра-
їн. Адже наявні методологічні підходи до дослідження 
взаємодії фінансового і реального секторів економіки 
потребують ретельної та зваженої адаптації, усебіч-
ного врахування специфіки кожної окремої країни та 
особливостей розвитку фінансових ринків.

Summary. Th e article highlights the background and the main directions of interaction of the fi nancial and real 
sectors analyzed a number of modern economic theories concerning this subject. Attention is focused on the need to 
strengthen its role in the processes of social and economic growth based on current trends and globalization processes.
Keywords: interaction between fi nancial and real sectors of the real sector, fi nancial system, socio-economic 
development, fi nancial sector, fi nancial institutions.
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