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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення економічного зростання — одне з най�

важливіших завдань, що стоять перед економікою краї�
ни. Світовий досвід показує, що досягнення цієї мети
значною мірою залежить від процесу залучення, аку�
муляції та використання капіталу для подальшого на�
правлення у виробничі та соціальні сфери вільних гро�
шових коштів домогосподарств і організацій. Хоча ем�
піричні дослідження часто доводять прямий зв'язок між
фінансовим та економічним зростанням, залишається
багато спірних питань про те, як ці результати повинні
бути інтерпретовані. У статті було досліджено напрям
та силу взаємозв'язку між фінансовим та промисловим
секторами економіки України. Проведена оцінка фінан�
сових показників, які сприяють розвитку промислових
підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Для проведення аналізу були використані праці,

присвячені аналізу циклів економічної кон'юнктури та
їх наслідків для промислового виробництва, таких вче�
них, як: Р. Голдсмита, Дж. Хикса, Р. Камерона, Н.Д. Кон�
дратєва, Ф. Кюдланда, Л. Левина, А. Назаренко,
М.І. Столбова, Н.М. Розанової, Е. Прескотта, Г. Хабер�
лер, Е. Хансен, Л. Харрис, Р. Ф. Харрод, Й. Шумпетера
та ін.
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ціонування фінансового ринку як окремих секторів, так
і фінансової системи в цілому, ряд аспектів фінансової
діяльності досі залишаються малодослідженими. Завдя�
ки глобалізації фінансової системи та економіки вини�
кають нові фінансові інструменти, це призводить до ви�
никнення нових видів ризиків, що вимагає нових науко�
вих досліджень. Детального дослідження потребує про�
блема поглибленого вивчення коливань змінних фінан�
сового ринку в сучасних економічних умовах.

МЕТА СТАТТІ
Метою написання статті є дослідження впливу

кон'юнктури фінансового сектора на динаміку промис�
лового сектора економіки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансовий сектор у сучасних умовах є одним із ба�

зових складових сучасної економіки. Завдяки йому
відбувається перетік капіталу в галузі економіки.

Науковці всього світу розходяться в думках щодо
впливу фінансового сектора на зростання економіки. Ви�
рішення спорів про важливість фінансового розвитку еко�
номічного зростання актуальна для розроблення моделей
взаємозв'язку між фінансовим та промисловим сектора�
ми. Спираючись на роботи Бейджгот (1873), Шумпетер
(1912), Герлі і Шоу (1955), Голдсміт (1969), і Маккіннон
(1973), проведемо дослідження оцінки ролі фінансового
сектора в стимулюванні економічного зростання [2, с. 31].
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Йозеф Шумпетер (1883—1950) спробував створити
цілісне уявлення про механізм функціонування ринко�
вої економіки, спрогнозувати імовірнісний варіант її
розвитку. Капітал не є якимось єдиним для всієї еконо�
міки фондом. Але слід враховувати, в чиїх руках знахо�
диться цей фактор. З цих позицій Й. Шумпетер розгля�
дає категорії кредиту і грошей. Підприємці не можуть
обійтися без банківського кредиту для придбання за�
собів виробництва. Банки надають кредит, забезпечую�
чи необхідний перерозподіл суспільного капіталу, тоб�
то банки "стоять між тими, хто бажає здійснювати нові
комбінації, і власниками засобів виробництва [9].

Хоча початковий внесок у проблему взаємодії фінан�
сового і реального секторів є з різних джерел, всі дослі�
дження збігаються у твердженні, що існує значний і по�
зитивний зв'язок між цими двома змінними. Голдсміт
(1969), наприклад, фокусується на відносинах між фінан�
совим розвитком та ефективністю інвестицій. З другого
боку, McKinnon (1973) та Шоу (1973) свідчать про важ�
ливість фінансової лібералізація у розвитку внутрішніх
заощаджень і, отже, інвестицій. Голдсміт (1969) стверд�
жує, що позитивна кореляція між фінансовим розвитком
та зростанням рівня реального ВНП на душу населення
відбувається в основному за рахунок ефективного вико�
ристання основних фондів [1, с. 2017].

Для аналізу впливу варіації кон'юнктури фінансо�
вого ринку на промислові підприємства проведемо рег�
ресійний аналіз з використанням рівняння "регресії Бар�
ро". У загальному модель має вигляд:

,

де а
0
, ,  — коефіцієнти, F

it
 — показник розвитку

фінансового ринку країни і в момент часу t, X
it
 — зна�

чення допоміжних змінних для країни і в момент часу t,

it
 — випадкова похибка регресії [7, с. 61].

Інформаційною базою для оцінки залежності про�
мислового сектора від фінансового сектора служать
дані офіційних джерел Державної служби статисти�
ки України, Національного банку України та дані
Першої фондової торговельної системи (далі —
ПФТС, табл. 1).

Використаємо одну із можливих специфікації "рег�
ресії Барро" [8, с. 61]:

,

де Y — коефіцієнт зростання промислової продукції;

 — відношення капіталізації

ринку цінних паперів ПФТС до обсягу виданих кредитів
банками суб'єктам господарювання;

 — частка активів банків в обсязі про�

мислової продукції;

 — частка інвестицій в основний капі�

тал промислових підприємств в обсязі промислової про�
дукції;

a — вільний член рівняння регресії;

Таблиця 1. Основні показники фінансового та промислового секторів України за 2000—2011 рр.

Джерело: дані Національного банку України, Державного комітету статистики України та ПФТС.

Таблиця 2. Розраховані показники для рівняння регресії за 2000—2011 рр.

Джерело: розраховано автором за даними таблиці 1.
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b, c, d — індивідуальні коефіцієнти;
 — помилка регресії.

Для розрахунку параметрів рівняння регресії знай�
демо відношення показників (табл. 2).

Відношення капіталізації ринку цінних паперів
ПФТС до обсягу виданих кредитів банками суб'єктам
господарювання у більшості випадків знаходиться в
межах від нуля до одиниці, це значить, що в Україні
більша частка фінансового ринку припадає на банки. Си�
туація змінюється у 2011 році, домінує сегмент цінних
паперів, показник більше одиниці становить 2,18. Се�
реднє значення показника в Україні за 2000—2011 рр.
становить 0,9, для країн із середнім рівнем доходу на
душу населення складає — 0,3 і 0,17 — для країн з висо�
ким рівнем доходів [8, с. 64]. У країнах, де у фінансово�
му секторі домінує ринок фінансових інструментів, вони
є лідерами і в економічному зростанні. Для успішного
розвитку економіки в Україні потрібно розвивати ри�
нок цінних паперів та впроваджувати нові фінансові
інструменти.

Значення коефіцієнта кореляції між відношенням
капіталізації ринку цінних паперів ПФТС до обсягу ви�
даних кредитів банками суб'єктам господарювання і
темпом приросту промислової продукції для України
становить 0,11, що свідчить про банкоцентричну модель,
для країн з домінуванням фондового ринку в структурі
фінансового ринку він становить 0,4 [8, с. 65].

На підставі розрахункових даних із застосуванням
пакета EXCEL отримали лінійне рівняння:

Зіставлення значень дозволяє зробити висновок, що
найбільша частка впливу припадає на фактор X

3
, тобто

збільшення інвестицій в основний капітал на 1 % при�
зводить до зростання обсягу промислової продукції на
1,7 %.

Наступним за силою впливу є фактор X
2
 — частка

активів банків в обсязі промислової продукції харак�
теризує значимість фінансового ринку (фінансову гли�
бину) в економіці. Вільний коефіцієнт даного показ�
ника від'ємний �0,25, це можна пояснити тим, що акти�
ви банків за останні роки знижувались (рис. 1). По�
рівнявши темп приросту виданих кредитів банками та
темп приросту активів банків, можна побачити, що
темп приросту виданих кредитів навіть під час фінан�
сової кризи в 2009 році становив 0,51 %, а темп приро�
сту активів банку був від'ємним і становив — 6,29 %. За
результатами дослідження М.І. Столбова було вста�
новлено, що чим нижчий рівень розвитку країни, тим
вища ймовірність того, що показник фінансової гли�
бини негативно впливає на темпи економічного зрос�
тання [8, с. 62]. Такий характер співвідношення між
фінансовим ринком та промисловістю був виявлений в
Україні.

Результати перевірки отриманої моделі показали,
що існує тісний лінійний зв'язок, коефіцієнт кореляції
r = 77,43 %. Значення коефіцієнта детермінації даної
моделі становить 0,5996, тобто на 59,96 % індекс реалі�
зованої продукції залежить від перелічених факторів і
на 40,04 % від інших факторів, включаючи стохастичну
змінну. Всі коефіцієнти даної регресійної моделі зна�
чущі (значення t�статистики за модулем перевищує зна�
чення t�розподілення Ст'юдента).

ВИСНОВКИ
Дослідження глибини фінансового ринку України

показало, що в Україні банкоцентрична модель фінан�
сового ринку, тобто у структурі фінансового ринку Ук�
раїни домінуюча роль належить банкам. Банківські кре�
дити становлять більшу частину, ніж ринок цінних па�
перів, що, в свою чергу, призводить до збільшення вит�
рат промислових підприємств, адже підприємствам при�
ходиться сплачувати значні відсотки за користування
кредитів. У розвинених країнах через ринок цінних па�

перів здійснюється інвестування промисловості, що
значно вигідніше банківських кредитів. Для України
дуже важливо розвивати ринок цінних паперів, для
збільшення обсягу інвестицій в реальний сектор.

Вплив фінансового ринку на економічне зростання
варіюється залежно від рівня розвитку країн. Для фінан�
сово�економічного зростання України потрібно розви�
вати фінансовий сектор, який позитивно впливає на
модель економічного зростання шляхом стимулювання
економіки за рахунок ефективного розподілу ресурсів.
Необхідні цілеспрямовані зусилля щодо створення і
впровадження нових форм такої взаємодії, адекватних
вимогам економіки на сучасному етапі й орієнтованих
на вирішення найбільш актуальних економічних про�
блем.
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Рис. 1. Темп приросту обсягів виданих кредитів банками
та активів банків за 2001—2011 рр.


