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Стаття присвячена дослідженню сучасних методів залучення в систему відтворювального процесу 
в Україні ресурсів інвестиційного характеру та необхідності активізації діяльності комерційних банків 
у сфері інвестиційного кредитування. Авторами показана своєчасність дослідження та розкрито при-
чини, що перешкоджають розвитку інвестиційного кредитування великих позичальників і особливо широ-
комасштабних інвестиційних проектів у вітчизняних банках. Досліджено стан фінансування капітальних 
інвестицій у сучасних умовах за їхніми джерелами. Висвітлені особливості основної функції банків як інвес-
торів. Розкриті причини низької активності комерційних банків щодо інвестиційного кредитування. Під-
креслена необхідність пошуку нестандартних рішень у сфері організації і формах взаємодії банківського і 
реального секторів економіки. Сформовано ключові компоненти, які дають змогу розглядати взаємодію 
банківського і реального секторів економіки як динамічного системного процесу. Також авторами нада-
но алгоритм узгодження інтересів банку і позичальника щодо успішної взаємодії банківського і реального 
секторів української економіки. Автори дійшли висновку, що життєздатність співпраці банківського і ре-
ального секторів економіки зумовлена низкою переваг та забезпечує реалізацію державних пріоритетів 
модернізації та інноваційного розвитку економіки.

Ключові слова: економіка, комерційний банк, ресурси, інвестиції, інвестиційне кредитування, фінансові 
інструменти.

Статья посвящена исследованию современных методов привлечения в систему воспроизводственно-
го процесса в Украине ресурсов инвестиционного характера и необходимости активизации деятельно-
сти коммерческих банков в сфере инвестиционного кредитования. Авторами показана своевременность 
исследования и раскрыты причины, которые препятствуют развитию инвестиционного кредитования 
крупных заемщиков и особенно широкомасштабных инвестиционных проектов в отечественных банках. 
Исследовано состояние финансирования капитальных инвестиций в современных условиях по их источни-
кам. Освещены особенности основной функции банков как инвесторов. Раскрыты причины низкой актив-
ности коммерческих банков относительно инвестиционного кредитования. Подчеркнута необходимость 
поиска нестандартных решений в сфере организации и формах взаимодействия банковского и реального 
секторов экономики. Сформированы ключевые компоненты, которые позволяют рассматривать взаи-
модействие банковского и реального секторов экономики в качестве динамического системного процес-
са. Также авторами предоставлен алгоритм согласования интересов банка и заемщика относительно 
успешного взаимодействия банковского и реального секторов украинской экономики. Авторы пришли к 
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заключению, что жизнеспособность сотрудничества банковского и реального секторов экономики обу-
словлена рядом преимуществ и обеспечивает реализацию государственных приоритетов модернизации 
и инновационного развития экономики.

Ключевые слова: экономика, коммерческий банк, ресурсы, инвестиционное кредитование, финансо-
вые инструменты.

The article is sanctified to research of modern methods of bringing in the system of reproduction process in 
Ukraine of resources of investment character and necessity of activation of activity of commercial banks in the field 
of the investment crediting. By authors the shown timeliness of research and reasons which hinder to development 
of the investment crediting of large borrowers and especially large-scale investment projects in home jars are ex-
posed. Presently bringing in of money from international capital and fund market markets laboured. Therefore in the 
financial providing of investment activity a ponderable role the home banking system must play. But for today there is 
deceleration of work of banks in the direction of crediting of innovative-investment activity of enterprises because the 
banks of Ukraine become too interested in the receipt of rapid return from the capitals. Pursuing short-term financial 
goals, a bank sector does not aspire to forming reliable connections with the real sector of economy. The resources 
of the Ukrainian commercial banks consist mainly of the attracted deposits at the internal market from a population, 
business and budgets of all levels. Resources prevails from an internal marke. The state of financing of capital in-
vestments is investigational in modern terms on their sources. The features of basic function of banks are lighted up 
as investors. Reasons of subzero activity of commercial banks of the relatively investment crediting are exposed. 
The necessity of search of non-standard decisions is underline in the field of organization and forms of co-operation 
bank and real sectors of economy. Key компоненты which allow to examine co-operation bank and real sectors of 
economy as a dynamic system task is formed. Also, authors are give the algorithm of concordance of interests of 
bank and borrower of relatively successful co-operation bank and real sectors of the Ukrainian economy. Authors 
came to the conclusion, that viability of collaboration bank and real sectors of economy conditioned by the row of 
advantages and provides realization of state priorities of modernisation and innovative development of economy. 

Key words: economy, commercial bank, resources, investments, investment crediting, financial instruments.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями.

Необхідність забезпечення наступного еконо-
мічного зростання висуває низку важливих про-
блем залучення в реальний сектор економіки 
ресурсів інвестиційного характеру. Це потребує 
пошуку додаткових джерел фінансових ресур-
сів. Нині залучення коштів із міжнародних ринків 
капіталу і фондового ринку затруднено. Тому у 
фінансовому забезпеченні інвестиційної діяль-
ності вагому роль повинна відігравати вітчиз-
няна банківська система. Але нині спостері-
гається уповільнення роботи банків у напрямі 
кредитування інноваційно-інвестиційної діяль-
ності підприємств, тому що банки України ста-
ють занадто зацікавленими в отриманні швидкої 
віддачі від своїх капіталів. Переслідуючи корот-
кострокові фінансові цілі, банківський сектор 
не прагне до формування надійних зв'язків із 
реальним сектором економіки. Тому очевидно, 
що прорив в економічному розвитку і забезпе-
ченні довгострокового економічного зростання 
неможливий без пошуку нестандартних рішень 
у сфері організації і формах взаємодії банків-
ського і реального секторів економіки, що і під-
штовхнуло авторів до пошуку таких рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання цієї про-
блеми і на які спирається автор, підтверджує 
актуальність дослідження. Питання пошуку 
ефективних механізмів співпраці банківського 
та реального секторів щодо фінансового забез-
печення капітальних інвестицій в останні роки 

привертають особливу увагу економістів, котрі 
досліджують проблеми підвищення ефектив-
ності інвестиційно-інноваційної діяльності. Такі 
проблеми висвітлені в роботах таких науковців, 
як С.В. Андрос, Д.М. Амунц, І.А. Бланк, В. Вер-
гелес, Б.В. Губський, О.В. Дзюблюк, Л.Г. Квас-
ний, Б.Л. Луців, Т.В. Майорова, В.І. Міщенко, 
А.А. Пересада, М.Ф. Пуховкіна, М.І. Савлук, 
С.А. Циганов та ін. Проте ці питання є досить 
актуальними, тому що в умовах економічного 
зростання існує нагальна необхідність залу-
чення в систему відтворювального процесу 
ресурсів інвестиційного характеру.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Проблема достатності кредит-
них ресурсів для забезпечення інвестиційних 
потреб підприємств є невирішеною і постає в 
сучасних умовах особливо гостро через необ-
хідність забезпечення наступного економічного 
зростання. Довгострокові ресурси з міжнарод-
них ринків капіталу і фондового ринку не надхо-
дять внаслідок складної економічної і політич-
ної ситуації. Тому нині сформувалася нагальна 
потреба у зміненні філософії відносин між бан-
ківським та реальним секторуми економіки з 
метою підвищення ролі банків у фінансовому 
забезпеченні інвестиційної діяльності.

Мета статті полягає у дослідженні та висвіт-
ленні особливостей фінансової взаємодії бан-
ківського та реального секторів економіки щодо 
залучення ресурсів для розширення інвестицій-
них можливостей підприємств і забезпечення 
наступного економічного зростання.



ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

386 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ386

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасні зовнішні виклики, з якими стикається еко-
номіка нашої країни, загострили розуміння того, 
що фундаментом сильної і незалежної економіки 
є реальний сектор, що виробляє матеріально-
речові блага і послуги, який повинен забезпечу-
ватися адекватною підтримкою з боку фінансо-
вого ринку, у тому числі одного з його розвинених 
сегментів – банківського сектору. Результати 
низки сучасних досліджень свідчать, що в краї-
нах із ринками, що формуються, задовільнення 
потреб реального сектору банківськими ресур-
сами належить до стратегічних напрямів забез-
печення економічного розвитку.

Необхідність забезпечення наступного еко-
номічного зростання висуває низку важливих 
проблем залучення в систему відтворюваль-
ного процесу ресурсів інвестиційного характеру. 
Особливу роль в активізації інвестиційної діяль-
ності відіграють банки. Вагомою формою участі 
банків в інвестиційному процесі виступає інвес-
тиційний кредит.

Зміна економічної ситуації породжує нові 
проблеми активізації діяльності комерційних 
банків у сфері інвестиційного кредитування, що 
вимагає своєчасної розробки і впровадження 
нових і удосконалення діючих механізмів, які 
опосередковують процес трансформації кре-
дитних ресурсів банківської системи у вироб-
ничі інвестиції української економіки.

У сучасних умовах економічного розвитку 
взаємодія банківського і реального секторів 
економіки, адаптація і впровадження позитив-
ного досвіду зарубіжних країн, що зуміли забез-
печити високі темпи економічного зростання з 

активною участю в цьому процесі банківського 
сектору, дуже своєчасні.

Сьогодні основним джерелом фінансування 
капітальних інвестицій є власні кошти підпри-
ємств та організацій, кошти місцевих бюджетів, 
кошти населення на будівництво житла. Таку 
динаміку нам демонструє табл. 1. 

Загальний обсяг капітальних інвестицій зрос-
тає з року в рік, але державна підтримка в цьому 
процесі незначна, що може пояснюватися браком 
ресурсів у державному бюджеті через його дефі-
цит. В 2018 році частка в джерелах фінансування 
становила 6%, і в 2019 вона лишилась незмінною.

Кошти місцевих бюджетів навіть перевищу-
ють участь державного бюджету в інвестицій-
ному процесі. Їхня частка в 2018 році становила 
15%, у 2019 році вона дещо знизилася – до 12%.

Кошти іноземних інвесторів займають 
мізерну частку в структурі інвестицій за джере-
лами походження.

Обсяги виділених на інвестиції коштів з 
державного бюджету, кредитів банків як дже-
рел фінансування інвестицій за період з 
2010 р. по 2017 р. суттєво знизилися. І лише 
в 2018–2019 рр. спостерігається збільшення 
обсягу інвестицій за рахунок банківських креди-
тів, хоча їхня частка в загальному обсязі фінан-
сування дуже незначна (табл. 2, рис. 1, 2).

Отже, частка інвестицій, профінансованих за 
рахунок банківського кредиту, у 2018 році стано-
вила 4%, а в 2019 році зросла до 10%.

Тим не менше банки за 2018–2019 рр. нарос-
тили довгострокові кредити, що свідчить про 
збереження потенціалу фінансування інвести-
цій за рахунок банківських кредитів. Але спо-

Таблиця 1
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2010–2018 роки

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 У фактичних цінах, млн.грн

Усього
220537 305192 305192 273611 264579 263867 377842 466299 562366 750058

коштів 
державного 
бюджету

14103 13379 8381 5137 1906 11942 11507 16595 33943 42567

коштів місцевих 
бюджетів 18921 12061 12082 13971 16422 41334 57006 66163 87209 93789

власних коштів 
підприємств та 
організацій

70378 89176 105457 105251 108919 156615 259004 267076 246968 297145

кредитів банків та 
інших позик 23925 67306 19249 22479 3626 5108 9259 11277 12693 16543

коштів іноземних 
інвесторів 10748 7177 404 260 1634 2537 3983 2712 772 1783

коштів населення 
на будівництво 
житла

67985 76201 99415 96423 102116 130847 102545 160704 134743 254556

інших джерел 
фінансування 14477  39890 28621  21058 29243 29456 22995 37839 38038 23675

 Джерело: www.ukrstat.gov.ua
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стерігається довготривала тенденція до пере-
ваги коротко- та середньострокових кредитів 
над довгостроковими, що може бути пов’язано 
із короткими термінами кредитних ресурсів [9].

Нинішні відмінності в динаміці реального 
кредитування підприємств і населення воче-
видь зумовлені тим, що кредитування фізич-
них осіб видається банкам-резидентам України 

Рис. 1. Частка інвестицій за джерелами походження  
в їхньому загальному обсязі у 2018 році, %

Рис. 2. Частка інвестицій за джерелами походження  
в їхньому загальному обсязі у 2019 році, %
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Таблиця 2 
Частка інвестицій за джерелами походження  

в іх загальному обсязі у 2018-2019 роках, млн.грн
Капітальні інвестиції 

за рахунок: 2018 рік Питома вага,
%% 2019 рік Питома вага,

%%
коштів державного бюджету 33943 6 42567 6
коштів місцевих бюджетів 87209 15 93789 12
власних коштів підприємств та 
організацій 246968 45 257145 35

кредитів банків та інших позик 20693 4 76543 10
коштів іноземних інвесторів 772 - 1783 -
коштів населення на 
будівництво житла 134743 24 254556 34

інших джерел фінансування 38038 6 23675 3
Усього: 562366 100 750058 100
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менш ризикованим, ніж кредитування суб’єктів 
підприємництва. 

Основна функція банків як інвесторів поля-
гає, з одного боку, в їхній участі в інвестиційному 
процесі своїми ресурсами (власними, залуче-
ними, позиковими), з іншого – перейняттям на 
себе ризиків вкладення коштів. Визначальним 
чинником ідентифікації банківських інвестицій є 
використання банківських ресурсів, яке забезпе-
чує повернення банківських коштів у розширених 
масштабах, тобто гарантує отримання певного 
ефекту – прибутку. Виходячи з цього, межі інвес-
тиційної діяльності банків необов'язково пов'язані 
з виробництвом – інвестиції можуть бути спря-
мовані і в невиробничу сферу (сферу послуг, 
об'єкти соціально-культурної сфери), вкладення 
в яку забезпечують приріст національного багат-
ства загалом. Відповідно до окресленої сфери 
інвестиційної діяльності банків, сферу інвести-
ційного банківського кредитування становлять 
кредити, які спрямовуються в об'єкти реального 
інвестування. Це пов'язане з процесом ство-
рення і збільшення не лише основного капіталу, 
але і матеріальних цінностей і інновацій. Осо-
бливістю банківського інвестування шляхом кре-
дитування, яка відрізняє його від інвестування 
іншими суб'єктами, є те, що воно повинне одно-
часно відповідати вимогам законодавчо норма-
тивних документів, які регламентують здійснення 
інвестиційної діяльності в Україні загалом, і нор-
мативних актів, які регулюють банківську діяль-
ність у частині кредитування. Відмінною рисою 
банківського інвестиційного кредитування є і те, 
що право на об'єкт інвестування закріплене за 
позичальником і після реалізації інвестиційного 
проекту і розрахунків із банком-кредитором, банк 
не може пред'являти права на цей об'єкт як на 
свою власність, на відміну від інвестування шля-
хом придбання акцій [7].

Отже, можна стверджувати, що банківські 
кредити є потенціальним джерелом фінансу-
вання інвестиційної діяльності, проте за умови 
зменшення значення процентних ставок та 
зваженої грошово-кредитної політики НБУ. Зни-
ження облікової ставки до 11% ухвалено рішен-
ням Правління Національного банку України 
від 30 січня 2020 року № 76-рш "Про розмір 
облікової ставки". Національний банк прогно-
зує зниження облікової ставки до 7% на кінець 
2020 року завдяки швидкому поліпшенню 
макроекономічної ситуації в країні.

Очікується, що найбільше облікова ставка 
знизиться впродовж першого півріччя поточного 
року. Це вплине на подальше зниження вартості 
кредитів для бізнесу та населення, а також сти-
мулюватиме ділову активність.

Банківський сектор залишається у хорошому 
фінансовому стані. Банки високоприбуткові, 
рентабельність капіталу сектору є рекордною. 
Низька вартість кредитного ризику зберігати-
меться найближчими роками, адже макроеко-
номічні умови сприятливі. 

Рентабельність реального сектору стабілі-
зувалася, боргове навантаження загалом на 
прийнятному рівні. Збільшується кількість під-
приємств, які планують залучити банківське 
фінансування. Відбувається, хоч і повільно, 
посилення захисту прав кредиторів. Усе 
більше факторів свідчать про поступове зрос-
тання попиту і пропозиції кредитних ресурсів 
на банківському ринку. Впродовж останніх 
12 місяців збільшувалася частка підприємств, 
які планують залучати кредити. Зниження від-
соткових ставок стимулюватиме відновлення 
кредитування. Таким чином, сформовано 
передумови для відновлення кредитування 
реального сектору.

Однак сьогодні в економічній системі Укра-
їни банки стають занадто зацікавленими в 
отриманні швидкої віддачі від своїх капіталів. 
Переслідуючи короткострокові фінансові цілі, 
банківський сектор ігнорує інтереси індивіду-
альних позичальників, не прагне до форму-
вання надійних зв'язків з реальним сектором 
економіки. Як результат, структура кредитного 
портфеля банків зумовлює неоптимальний за 
співвідношенням ризику і прибутковості порт-
фель, змушуючи їх акцентувати увагу на збіль-
шенні поточних доходів.

Тому очевидно, що прорив в економічному 
розвитку і забезпеченні довгострокового еко-
номічного зростання неможливий без пошуку 
нестандартних рішень у сфері організації і фор-
мах взаємодії банківського і реального секторів 
економіки. У зв'язку з цим ключовими компонен-
тами, на наш погляд, повинні стати: одночасний 
облік інтересів взаємодіючих суб'єктів секторів з 
метою їх гармонізації, взаємний вплив суб'єктів 
секторів на стан і можливості розвитку один 
одного і стан і динаміку розвитку економіки зага-
лом. Це дозволяє розглядати взаємодію банків-
ського і реального секторів економіки як дина-
мічний системний процес.

Для формування інвестиційно-кредитних 
ресурсів банківської системи НБУ має достатній 
набір інструментів, таких як рефінансування, 
емісія, управління резервними вимогами, кори-
гування процентних ставок тощо. Крім того, 
ресурсна база банківської системи може бути 
підтримана розширенням кола суб'єктів аку-
мулювання коштів (страховими компаніями, 
недержавними пенсійними фондами) та адміні-
стративними інструментами (наданням гарантій 
для цільових внесків, обмеженнями на достро-
кове вилучення вкладів тощо) [3]. 

На нашу думку, уряд може застосовувати 
податкове стимулювання банків до інвести-
ційно-кредитної діяльності з метою забезпе-
чення переорієнтації грошових потоків з фінан-
сового в реальний сектор економіки. Для цього 
оподаткування має, з одного боку, стимулювати 
зростання власного капіталу банків, накопичень 
фізичних і юридичних осіб, сприяти зниженню 
вартості ресурсів для кредитних організацій, 
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забезпечуючи прийнятний рівень прибутко-
вості довгострокового кредитування; з іншого – 
доступність кредитів для інноваційно-активних 
підприємств, можливість у повному обсязі вклю-
чати в склад їхніх витрат відсотки за користу-
вання довгостроковими кредитами. 

У цьому процесі взаємодії банківського і 
реального секторів важливою є реалізація 
принципу партнерства або взаємної підтримки. 
Актуальність цього принципу заснована на 
необхідності заміни непродуктивної практики 
пригнічення конфлікту інтересів сторін на спіль-
ний пошук компромісного дозволу на рівно-
правних умовах, що виступає передумовою до 
побудови довгострокових стосунків: суб'єкти 
банківського сектору отримують стійку ресурсну 
базу, безперебійне надходження доходів і гнуч-
кіше управління ризиками за рахунок глибо-
кого вивчення стану справ у реальному секторі 
загалом або окремих галузях і на підприєм-
ствах; суб'єкти реального сектору – можливість 
реалізовувати ризиковані і великі інвестиційні 
проекти, у тому числі інноваційного характеру. 
Саме тривалий характер взаємодії, заснований 
на принципі партнерства суб'єктів секторів, має 
шанси забезпечити мультиплікативний імпульс 
для росту інвестиційної діяльності і посилення 
міжгалузевих ресурсних потоків. 

Інвестиційна діяльність як функція суб'єктів 
банківського сектору визначає ще одну значущу 
для суб'єктів обох секторів форму взаємодії – 
інвестиційну на основі здійснення проектного 
фінансування.

Перспективність розвитку цієї форми взає-
модії суб'єктів банківського і реального секторів 
економіки зумовлена цільовими орієнтирами, 
встановленими в Концепції довгострокового 
соціально-економічного розвитку України, від-
повідно до яких передбачається посилити дов-
гострокову участь банківського сектору у фінан-
суванні інвестицій. Проектне фінансування, 
орієнтоване на обслуговування банками усіх 
стадій реалізації інвестиційного проекту підпри-
ємства особливо важливе в умовах реалізації 
індустріально-інноваційних проектів, що обу-
мовлено такими його перевагами, як ретельна 
експертиза проектів, можливість виплати відсо-
тків і основного боргу позичальником за рахунок 
прибутків від реалізації вже готової продукції, 
розподіл ризиків та ін.

Ресурсна форма взаємодії, яка заснована 
на обміні тимчасово вільними ресурсами між 
суб'єктами банківського і реального секторів 
економіки, важлива не лише для суб'єктів бан-
ківського сектору, які формують ресурсну базу, 
але і для реального сектору, суб'єкти якого діс-
тають можливість інвестувати надмірні кошти у 
високоліквідні і прибуткові активи за посеред-
ництва банків. Перспектива розвитку ресурсної 
форми взаємодії секторів обумовлена пошу-
ком шляхів вдосконалення і створення конку-
рентноздатних депозитних банківських продук-

тів в умовах необхідності опори на внутрішні 
ресурсні джерела.

У країнах, де прийняті і реалізуються доку-
менти стратегічного характеру, орієнтовані на 
розвиток інноваційної діяльності, а модель 
фінансової системи наближена до європей-
ської, розвиток у середньостроковій перспек-
тиві переважно отримають так звані гібридні 
різновиди цієї форми взаємодії, що припуска-
ють спільну участь у фінансуванні інновацій-
ного сектору банків, держави і інституціональ-
них інвесторів. Роль держави в розширенні 
цієї форми взаємодії зумовлена необхідністю 
використання інструментів субсидування, стра-
хування і гарантування, без яких неможливо 
досягти успіхів в цій сфері [3].

Світова практика взаємодії між суб'єктами 
банківського і реального секторів економіки 
свідчить, що найефективніше співпраця може 
бути організована у межах однієї регіональної 
зони за допомогою формування і розвитку різ-
них інноваційно-промислових кластерів, у тому 
числі не лише за рахунок зусиль держави, але і 
на основі приватної ініціативи.

Внаслідок того, що кластер характеризу-
ється концентрацією на певній території групи 
взаємозв'язаних суб'єктів банківського і реаль-
ного секторів економіки, географічним поло-
женням, спільністю сировинної бази, наявністю 
інноваційної складової (можливість організації і 
реалізації усього ланцюжка інноваційного про-
цесу), оперативною взаємодією виробничих, 
фінансових і наукових інститутів, ця форма 
взаємодії може бути реалізована через розви-
ток регіонально-галузевих кластерів, що поєд-
нують в собі одночасно потенціал і можливості 
регіональних суб'єктів банківського і реального 
секторів. Альтернативним вираженням цієї 
форми можуть стати створення консорціумів 
або синдикатів, для яких характерне тимчасове 
об'єднання суб'єктів банківського і реального 
секторів економіки в цілях рішення поставле-
них завдань в області реалізації великих і ризи-
кових інвестиційних проектів. Банки України в 
сучасних умовах нечасто використовують такий 
інноваційний фінансовий інструмент, як синди-
коване кредитування, попри низку очевидних 
переваг. Але це питання майбутнього. Саме 
комерційні банки могли б перерозподіляти отри-
мані ресурси у вигляді синдикованих кредитів з 
метою фінансування широкомасштабних проек-
тів реального сектору [6] 

З метою розширення взаємодії банківського 
і реального секторів економіки у сфері інно-
вацій, на наш погляд, можливе використання 
інструменту контргарантій, відповідно до якого 
національний гарантійний фонд надає гарантії 
не лише підприємствам-позичальникам, але і 
банку-кредиторові у вигляді контргарантій, на 
випадок несприятливого результату реалізації 
інноваційного проекту. Подібний інструмент під-
тримки суб'єктів обох секторів у період загальної 
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світової нестабільності був використаний Євро-
пейським фондом фінансової стабільності – 
European Financial Stability Facility, засоби якого 
поповнюються за рахунок системи банківських 
гарантій, під які фонд залучає кредити на фінан-
сових ринках [2] 

Висновки та пропозиції. На підставі прове-
деного дослідження можна стверджувати, що в 
сучасних умовах основними формами фінансо-
вої взаємодії банківського і реального секторів 
економіки є: інвестиційне кредитування; про-
ектне фінансування; кластерне кредитування; 
ресурсна форма взаємодії; синдиковане або 
консорціумне кредитування; лізинг; механізми 
банківських та контргарантій.

Життєздатність співпраці банківського і 
реального секторів економіки, на наш погляд, 
зумовлена низкою переваг : 

– суб'єкти банківського і реального секто-
рів зберігають повну юридичну і господарську 
самостійність при спільній координації заходів, 
спрямованих на досягнення єдиної мети; 

– суб'єкти розподіляють ризики між собою в 
міру участі в проекті та узгоджують їх; 

– суб'єкти отримують можливість акумулю-
вати великі обсяги фінансування за рахунок 
об'єднання ресурсів; 

– процес співпраці суб'єктів банківського і 
реального секторів характеризується консолі-
дацією зусиль науково-технічних, виробничих, 
обслуговуючих і фінансових компаній, здатних 
спільно вирішувати поставлені завдання; 

– суб'єкти отримують можливість багатосто-
роннього контролю за цільовим використанням 
ресурсів; 

– взаємодія секторів характерна відсутністю 
обмежень, що пов'язані з формою власності, 
територіальними межами, галузевою приналеж-
ністю та ін.

Для реалізації запропонованих форм співп-
раці банківського і реального секторів економіки 
потрібне: 

– подальше зниження облікової ставки з 
боку НБУ;

– застосування податкового стимулювання 
банків до інвестиційно-кредитної діяльності з 
метою забезпечення переорієнтації грошо-
вих потоків з фінансового в реальний сектор 
економіки;

– нове нормативно-правове забезпечення 
механізмів;

– розуміння банками того, що монопольное 
обслуговування клієнта у процесах фінансу-
вання крупних проектів не дасть їм бажаного 
ефекту;

– вивчення вітчизняними банками практики 
застосування різних форм співпраці на міжна-
родному рівні;

– популяризація таких методів співпраці 
серед потенційних позичальників;

– стимулювання попиту потенційних спожи-
вачів інвестиційних продуктів банків. 

Результатом узгодження інтересів банку і під-
приємства-позичальника є технічне оновлення 
виробничо-технологічного комплексу, зростання 
продуктивності праці, підвищення конкуренто-
спроможності та інвестиційної привабливості 
країни. Це забезпечує реалізацію державних 
пріоритетів модернізації та інноваційного розви-
тку економіки.
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