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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА 
ТА РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ: 
ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ВЗАЄМОДІЇ 

Реальний сектор економіки включає виробництво товарів і послуг 
матеріально-речового характеру, який складається з 25 видів економічної 
діяльності, а в більш узагальненому вигляді з таких галузей, як 
промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, зв’язок і 
торгівля. Взаємодія фінансового ринку з реальним сектором економіки 
можлива лише на основі встановлення партнерських відносин між 
фінансовими інститутами та підприємствами з метою забезпечення 
безперебійного та розширеного характеру відтворювальних процесів у 
сучасній економіці. 

Розвиток реального сектора та можливості структурних зрушень у 
процесах розширеного відтворення в напрямі покращення розвитку 
високотехнологічних галузей, інформаційних технологій значною мірою 
залежать від ефективності реалізації механізму інвестиційного забезпечення 
банківською системою. 

Фактори, що характеризують і формують механізм взаємодії реального 
та банківського секторів економіки в процесі її трансформації – становлення 
розвинутих ринкових відносин: 
 рівень макроекономічних показників реального сектора; 
 рівень показників діяльності банківської системи; 
 ступінь взаємопроникнення банківської системи та реального сектора; 
 концентрація банківського капіталу; 
 прозорість роботи банківської системи; 
 правова узгодженість та адаптивність функціонування. 

Зосередження грошей у банках і наявність виробничого потенціалу в 
промислових підприємствах дають можливість тісно взаємодіяти, однак 
виходить це далеко не завжди. Кредитні організації не довіряють виробникам, 
що обтяжено умовами фінансової депресії. Об’єднання можливостей 
банківської системи і реального сектора економіки могло б стати тим важелем, 
що дозволить збільшити обсяги виробництва промислових підприємств та 
істотно підвищити життєвий рівень українських громадян. Насамперед маємо 
суттєві регіональні диспропорції, коли банківські установи розташовуються в 
містах і районних центрах, у той час як у сільській місцевості їх практично 
немає, а в регіонах переважно діють філії юридичних банків. Такий 
“регіональний фактор” суттєво впливає на обсяги інвестування банками 
реального сектора економіки регіонів. 
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Серед основних факторів впливу з оцінки стану банківської системи 
насамперед визначимо такі, як наявність проблемних банків, що тривалий 
час перебувають у режимі фінансового оздоровлення та ліквідації; 
недостатній рівень своїх капіталів щодо оцінки капіталізації; якість 
внутрішнього менеджменту та ін. 

 


