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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Більшість економічних досліджень кі-

нця ХХ сторіччя визначили проблеми функціонування державних банків (ДБ) 

як з комерційної точки зору, так і в контексті можливої незбалансованості роз-

міщення державних фінансових ресурсів, зростання рівня політизованості бан-

ківського сектора, зменшення якості фінансового посередництва тощо. В той 

же час внаслідок світової фінансової кризи 2008–2009 рр. багато країн світу 

(в тому числі й Україна) були змушені націоналізувати проблемні приватні ба-

нки, що збільшило частку державної власності у банківських системах (так, на-

приклад, в промислово розвинутих країнах – з 7,3 % в 2007 р. до 10,8 % 

в 2009 р., хоча в 2010 р. вона дещо знизилася – до 9,9 %). Викладені обставини 

надали новий імпульс пожвавленню наукових дискусій щодо функцій банків 

з державною участю (БДУ) в економіці, механізмів їх функціонування та місця 

у фінансовій системі. Дослідження, що проводилися останніми роками, особли-

во фахівцями МВФ та Світового банку, а також досвід посткризової стабілізації 

в окремих країнах світу докорінно змінили уявлення про роль державного капі-

талу в банківській системі, підтвердили можливості його позитивного впливу 

на розвиток фінансового сектора, фінансову стійкість банківських систем, вирі-

внювання рівнів економічного розвитку різних секторів економіки, стимулю-

вання економічного зростання тощо.  

Фундаментальні основи дослідження впливу БДУ на розвиток економік 

різних країн закладені в наукових працях таких зарубіжних дослідників, як 

Дж. Барт, Т. Бек, Г. Гуізінга, Е. Деміргук-Кунт, С. Зервос, Л. Зінгалес, А. Енд-

рюс, Ж. Капріо, Т. Кернер, Р. Кінг, Р. Левін, Н. Лояза, М. Мартінес Періа, 

Ф. Лопез-Де-Силанес, Р. Ла Порта, А. Шлейфер, І. Шнабель та ін. Суттєві нау-

кові результати в цьому напрямку отримані і російськими дослідниками, зокре-

ма: С. С. Бабаєвим, А. В. Верніковим, К. О. Глушковою, О. М. Захаровим, 

О. І. Лаврушиним, О. М. Мамонтовим, О. Г. Солнцевим, О. А. Хандруєвим та 

ін. Серед вітчизняних науковців цю проблему досліджували Т. А. Васильєва, 

А. О. Єпіфанов, А. Я. Кузнєцова, С. В. Лєонов, М. І. Макаренко, А. М. Мороз, 

А. І. Пригожина, І. В. Сало, А. І. Степаненко, І. М. Чмутова, Н. М. Шелудько, 

В. В. Шпачук та ін.  

Незважаючи на підвищений науковий інтерес до проблеми обґрунтування 

доцільності та меж участі держави в капіталі банків, а також підвищення її ак-

туальності для України в посткризовий період, вона все ще не вирішена остато-

чно. Подальшого дослідження потребують питання, пов’язані з реформуванням 

існуючої сьогодні в Україні системи управління БДУ, уточненням їх норматив-

но-правового статусу та організаційної структури, переглядом функцій, страте-

гії діяльності та умов здійснення операцій тощо. Все це обумовило вибір теми 

дисертаційного дослідження, мети та завдань, а також підтверджує його актуа-

льність та практичну значимість.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ційна робота виконана в контексті основних напрямів наукових досліджень 

ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”. 

Зокрема, до звіту за темою “Сучасні технології фінансово-банківської діяльності 

в Україні” (номер держреєстрації 0103U006965) увійшли висновки дисертанта 

щодо порівняння ефективності функціонування приватних банків та БДУ 

в Україні; за темою “Реформування фінансової системи України в умовах євроі-

нтеграційних процесів” (номер держреєстрації 0109U006782) – пропозиції щодо 

реформування БДУ в Україні; за темою “Розвиток механізму функціонування 

банківської системи України під впливом іноземного капіталу” (номер держреєс-

трації 0107U0123112) – обґрунтування впливу БДУ на фінансову стійкість бан-

ківської системи, зокрема в контексті захисту від експансії іноземного капіталу.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиб-

лення існуючих та обґрунтування ряду нових науково-методичних положень та 

організаційних засад функціонування банків з державною участю в банківській 

системі України. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення наступних 

завдань: 

- узагальнити науково-методичні засади розмежування понять “державний 

банк” і “банк з державною участю” в контексті обґрунтування меж доціль-

ності участі держави в капіталі банків; 

- здійснити порівняльний аналіз функціонування банківських систем країн 

світу з різним рівнем участі держави у капіталі банків; 

- визначити роль та місце БДУ на ринку банківських послуг України, порівня-

ти їх з приватними банками відповідних груп за фінансовими результатами 

діяльності; 

- розвинути методичні засади та провести розрахунки щодо впливу БДУ на 

розвиток банківської системи та національної економіки України; 

- обґрунтувати загальні напрямки та практичні механізми реформування БДУ 

в Україні; 

- поглибити методичні засади вибору ефективної моделі функціонування ДБ 

на основі досвіду різних країн світу; 

- розробити концептуальні засади формування ДБ в Україні; 

- запропонувати науково-методичний підхід до обґрунтування ставки креди-

тування суб’єктів господарювання ДБ України; 

- розробити пропозиції щодо удосконалення організаційної структури та ор-

ганів управління ДБ в Україні. 

Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають між  

стейкхолдерами при функціонуванні банків з державною участю. 

Предметом дослідження є науково-методичне забезпечення та організа-

ційні засади реформування банків з державною участю в Україні. 
Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дисертацій-

ного дослідження склали фундаментальні положення економічної теорії, теорії 
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грошей та кредиту, фінансового посередництва та банківської справи, а також 
наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячені проблемам функці-
онування БДУ в економіці.  

У процесі вирішення завдань дослідження використовувалися наступні 
методи наукового пізнання: загальнонаукові (аналіз, синтез, логічне узагаль-
нення) – при обґрунтуванні категоріально-понятійного апарату дослідження; 
порівняльний аналіз – при аналізі функціонування банківських систем країн 
світу з різним рівнем участі держави в капіталі банків та при порівнянні фінан-
сових результатів приватних і державних банків в Україні; експертний та гру-
пування – при обґрунтуванні ролі та місця ДБ у банківській системі України; 
системно-структурний аналіз – при розробці пропозицій щодо реформування 
БДУ та ДБ; кореляційний і регресійний аналіз – при оцінюванні впливу ДБ на 
рівень соціально-економічного розвитку країни.  

Інформаційною та фактологічною базою дисертаційного дослідження є 
законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють діяльність банків 
в Україні; офіційні дані Національного банку України, Асоціації українських 
банків та Незалежної асоціації банків України, Державної служби статистики 
України; звітно-аналітична інформація міжнародних фінансово-кредитних та 
аналітичних інституцій, в тому числі МВФ та Світового банку; аналітичні огля-
ди та звітні дані рейтингових агентств, публічна звітність банків України.  

Наукова новизна результатів дослідження полягає у розвитку науково-
методичного забезпечення та організаційного супроводу ефективної діяльності 
банків з державною участю в Україні. 

Найбільш вагомими науковими результатами дисертаційного досліджен-
ня є такі: 

вперше: 
- запропоновано науково-методичні засади оцінювання оптимального рівня 

ставок кредитування державними банками України суб’єктів господарювання 
певної галузі з урахуванням вкладу галузі в економічне зростання країни, 
специфіки формування та використання основних фондів підприємств галузі, 
а також тенденцій розвитку ринку праці. Це дозволило розрахувати ставки 
кредитування для запропонованих у роботі Державного аграрного банку 
України, Державного банку капітального будівництва України, Державного 
промислового банку України; 

удосконалено: 
- науково-методичні засади формалізації впливу державного банківського капі-

талу на економічне зростання країни шляхом обґрунтування залежності цього 
впливу не від масштабів державної участі та рівня економічного розвитку 
країни, а від функцій, можливостей та обмежень в діяльності ДБ. На прикладі 
Китаю продемонстровано доцільність виконання ДБ виключно функцій упов-
новажених агентів уряду та введення значних обмежень щодо сфери їх діяль-
ності порівняно з приватними банками; 

- методологію Світового банку щодо перевірки гіпотез про вплив БДУ на роз-
виток банківської системи та економіку країни шляхом розширення системи 
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індикаторів, що застосовуються для оцінювання такого впливу, врахування 
наслідків посткризової стабілізації при визначенні часового горизонту дослі-
дження та коригування підходу до розрахунку частки участі держави в бан-
ківській систем. Перевірка цих гіпотез для України показала, що вітчизняна 
модель функціонування БДУ негативно впливає на якість та глибину фінан-
сового посередництва, рівень довіри населення до банків, призводить до збі-
льшення трансакційних витрат на фінансовому ринку та підвищення рівня 
політизованості банківського сектора, а також зниження якості кредитних 
портфелів банків. При цьому вона не впливає на обсяги кредитування приват-
ного сектора і на темпи економічного зростання країни; 

- методичні основи оцінювання частки участі держави в банківській системі, 

що, на відміну від існуючих підходів, запропоновано здійснювати не за капі-

талом, а за активами. Це дозволить адекватно врахувати реальні можливості 

держави щодо контролю над активами БДУ, зокрема: при введенні тимчасо-

вих адміністрацій у банках; при участі держави в статутному капіталі банків в 

обсязі, більшому ніж 50 %; при відсутності вимог з боку регулятора щодо до-

тримання чіткого кількісного співвідношення активів та капіталу банків; 

набули подальшого розвитку: 

- концептуальні засади реформування діяльності БДУ в Україні шляхом обґру-

нтування сутності, цільового призначення та механізму діяльності для: пос-

тійно діючих БДУ (ДБ та підконтрольні державі банки); тимчасово діючих 

БДУ (банки з незначною участю держави, банки з тимчасовою адміністраці-

єю, санаційні банки, націоналізовані банки); 

- організаційні засади формування в Україні системи ДБ на основі обґрунту-

вання доцільності їх створення та функцій, визначення основних завдань, ро-

зробки структури Наглядової ради для кожного з них, а також пропозицій 

щодо реформування нормативно-правової бази їх діяльності; 

- трактування змісту понять: 
▪ “банки з державною участю” як банки: 1) над активами яких органи держа-

вної влади (підприємства державного сектора економіки) здійснюють пря-
мий або опосередкований контроль; 2) в капітал яких держава входить 
прямо або опосередковано на постійній або тимчасовій основі в різних ча-
стках та з різних мотивів; 

▪ “державні банки” як банки: метою діяльності яких є не отримання прибутку, 
а виконання функцій фінансових агентів уряду при реалізації програм соці-
ально-економічного розвитку; в яких 100 % статутного капіталу належить 
органам державної влади та які в управлінні підпорядковані цим органам; 
рівень контролю держави над якими визначається відповідними норматив-
ними актами. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що обґру-

нтовані в роботі теоретичні положення доведено до рівня методичних рекомен-

дацій. Пропозиції дисертанта можуть бути застосовані Національним банком 

України, відповідними міністерствами та урядом України при розробці концеп-

ції реформування системи БДУ. Розробки щодо коригування стратегій діяльності 
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ДБ та обґрунтування розміру ставок кредитування ними суб’єктів господарю-

вання відповідних галузей можуть бути використані в поточній діяльності ДБ 

України.  

Висновки та рекомендації дисертанта щодо оцінювання частки участі 

держави в банківській системі України за активами впроваджено в діяльність 

Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ (довідка від 

02.10.2012 № 19-010/9789); щодо коригування функцій ДБ як агентів уряду при 

реалізації загальнонаціональних програм розвитку – в діяльність Департаменту 

фінансової політики Міністерства фінансів України (довідка від 24.09.2012 

№ 11030-14/258); щодо врахування в наглядовій роботі НБУ показників ефек-

тивності діяльності ДБ – в діяльність Управління Національного банку України 

у Черкаській області (довідка від 11.05.2012 № 356-3/182); щодо кількісних оці-

нок впливу рівня участі державного капіталу в банківській системі на рівень 

фінансово-економічного розвитку економіки України – в діяльність Управління 

Національного банку України у Сумській області (довідка від 16.05.2012 

№ 2274-12/318); щодо зміни пріоритетів у діяльності ПАТ “Державний Ощад-

ний банк України” з отримання прибутку на перетворення на уповноваженого 

агента Міністерства соціальної політики – в діяльність ПАТ “Державний Оща-

дний банк України” (довідка від 08.05.2012 № 01-14/1778); щодо механізмів 

участі ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” у фінансуванні 

програм підтримки експорту – в діяльність Філії ПАТ “Державний експортно-

імпортний банк України” у м. Черкаси (довідка від 21.05.2012 № 142-13/218); 

щодо обґрунтування підходів до встановлення ДБ відсоткової ставки по креди-

там – в діяльність Філії – Сумського обласного управління ПАТ “Державний 

Ощадний банк України” (довідка від 24.05.2012 № 551-20/337).  

Одержані дисертантом наукові результати використовуються у навчаль-

ному процесі ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного 

банку України” при викладанні дисциплін: “Банківський нагляд”, “Банківська 

система”, “Банківська справа” (акт від 08.05.2012). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є завершеною 

науковою роботою. Положення, висновки, рекомендації і розробки, які вино-

сяться на захист, одержані автором самостійно і відображені в опублікованих 

працях. Результати, опубліковані дисертантом у співавторстві, використані 

у дисертаційній роботі лише в межах його особистого внеску. 
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного 

дослідження доповідалися, обговорювалися і отримали схвальну оцінку на науко-
во-практичних конференціях, серед яких: ІХ Всеукраїнська науково-практична 
конференція “Інноваційний потенціал української науки – XXI сторіччя” (2010 р., 
м. Запоріжжя); VII Міжнародна науково-практична конференція “Aplikovane 
vedecke novinky – 2011” (2011 р., м. Прага, Чехія); VII Міжнародна науково-
практична конференція “Nauka: teoria i praktyka – 2011” (2011 р., м. Пшемишль, 
Польща); VІ та VІІ міжнародні науково-практичні конференції “Міжнародна бан-
ківська конкуренція: теорія і практика” (2011–2012 рр., м. Суми); ХI Всеукраїнська 
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науково-практична конференція “Фінансово-кредитна система України в умовах 
інтеграційних та глобалізаційних процесів” (2012 р., м. Черкаси).  

Публікації. Основні наукові положення, рекомендації та висновки дисер-
танта опубліковано у 17 наукових працях загальним обсягом 5,65 друк. арк., 
з яких особисто автору належить 3,87 друк. арк., у тому числі: підрозділи 
у 3 колективних монографіях, 8 статей у журналах і збірниках наукових праць, що 
є фаховими з економіки; 6 публікацій у збірниках тез доповідей конференцій. 

Структура і зміст роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розді-
лів, висновків, списку використаних джерел і додатків.  

Повний обсяг дисертації складає 331 сторінку, у тому числі на 139 сторі-
нках розміщено 49 таблиць, 74 рисунки, 9 додатків та список літератури 
з 278 найменувань. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У першому розділі “Теоретичні засади та практичні особливості фун-

кціонування банків з державною участю в Україні та світі” систематизова-
но підходи до обґрунтування меж доцільності участі держави в банківській сис-
темі, здійснено порівняльний аналіз функціонування банківських систем країн 
світу з різним рівнем участі держави, узагальнено методичні засади розмежу-
вання понять “державний банк” і “банк з державною участю”, визначено роль 
та місце ДБ на ринку банківських послуг України (окремо – на прикладі ПАТ 
“Державний ощадний банк України”). 

Автором узагальнено напрацювання вітчизняних та закордонних еконо-
містів в межах двох найбільш поширених наукових концепцій: 1) еволюційної 
теорії – участь держави в капіталі банків дає можливість подолання інституціо-
нальної неефективності ринку капіталу, стимулює темпи економічного зрос-
тання тощо; 2) політичної теорії – діяльність ДБ стримує розвиток добросовіс-
ної конкуренції, призводить до неефективного використання бюджетних кош-
тів, збільшує рівень політизованості банківської системи, негативно впливає на 
економічне зростання та розвиток економіки.  

У роботі систематизовано можливі мотиви втручання держави у механізм 
функціонування банківської системи за трьома основними групами: 1) з метою 
фінансування непривабливих для приватного капіталу проектів та вирівнюван-
ня рівнів розвитку окремих галузей; 2) політичні, ідеологічні та суспільні моти-
ви; 3) антикризові (з позиції необхідності підвищення фінансової стійкості бан-
ківської системи). 

Автором встановлено відсутність термінологічної узгодженості та зага-
льноприйнятих в міжнародній практиці критеріїв віднесення банків до складу 
ДБ та БДУ. Так, відповідно до вітчизняного законодавства критерієм для ви-
знання банку державним вважається лише структура його власності. Автором 
доведено обмеженість такого підходу та запропоновано вважати державним 
банк, метою діяльності якого є не отримання прибутку, а виконання функцій 
фінансових агентів уряду при реалізації програм соціально-економічного розви-
тку, в якому 100 % статутного капіталу належить органам державної влади, 
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який в управлінні підпорядкований цим органам, рівень контролю держави над 
яким визначається відповідними нормативними актами. Таким чином, на відмі-
ну від існуючих підходів, автор акцентує увагу не тільки на участі держави в 
капіталі банку та його прямій підпорядкованості, що дає державі можливість 
контролювати діяльність банку, але й на принциповій відмінності мети діяль-
ності та функцій державних і приватних банків. 

Натомість, поняття “банки з державною участю”, на думку автора, є 
більш загальним. До їх складу запропоновано відносити банки: 1) над активами 
яких органи державної влади / підприємства державного сектора економіки 
здійснюють прямий або опосередкований контроль; 2) в капітал яких держава 
входить прямо або опосередковано на постійній або тимчасовій основі в різних 
частках та з різних мотивів.  

Автором здійснено порівняльний аналіз функціонування банківських сис-
тем країн світу з різним рівнем участі держави в капіталі банків: 1) з обмеже-
ною участю (на прикладі Австрії, Польщі, Швейцарії, Німеччини); 2) з високим 
рівнем (на прикладі Китаю, Росії, Індії, Бразилії, Франції, Аргентини, Таїланду, 
Індонезії, Малайзії, Філіппін, Тайваню, Румунії); 3) де збільшення державної 
присутності було вимушеною реакцією на банківські кризи (на прикладі Іспанії, 
Фінляндії, Латвії, Угорщини, України, Чилі, Мексики, Південної Кореї, Арген-
тини, Єгипту, Мавританії, Танзанії).  

У роботі систематизовано основні проблеми, загострення яких обумов-
лює присутність державної власності у банківському секторі економіки, зокре-
ма: конфлікт інтересів, який виникає при виконанні державою одночасно цілого 
ряду протилежних за змістом функцій; проведення банками надмірно ризико-
вих операцій з урахуванням гарантії держави щодо компенсації збитків; змен-
шення рівня прозорості діяльності ДБ; наявність проявів корупції при розподілі 
державних фінансових ресурсів тощо. В Україні до цих проблем додається ще й 
невпорядкованість законодавчої бази, недовіра громадян до банків та упере-
джене ставлення до здатності держави відповідати по зобов’язанням ДБ, висо-
кий рівень політизованості при управлінні ними, відсутність загальнонаціона-
льної концепції стратегічного розвитку цих банків. 

До фінансової кризи 2008–2009 рр. частка держави у сукупному капіталі 
банківської системи України була досить незначною (в середньому 6,08 % про-
тягом 1999–2008 рр.), тоді як після кризи суттєво зросла: 16,75 % в 2009 р., 
22,68 % – 2010 р., 20,26 % – 2011 р. Це пов’язано з тим, що в 2009 р. з метою 
підтримання фінансової стійкості вітчизняної банківської системи, утримання 
від дефолту та відновлення платоспроможності окремих банків держава стала 
власником істотної участі в їх статутному капіталі або ввела тимчасові адмініс-
трації (табл. 1). 

Автором досліджено позиції БДУ на окремих сегментах ринку банківсь-
ких послуг України (зокрема, депозитному та кредитному), рейтинг надійності 
вкладів у ці банки, а також їх роль у забезпеченні фінансової безпеки України 
з огляду на загрози експансії іноземного банківського капіталу.  
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Таблиця 1 – Державна участь у банках України за станом на 01.04.2012  

Тип  
банків  

Назва банку 
Власники істотної участі у статутному капіталі 

банків 

Частка 
у статутном
у капіталі, % 

Державні  

банки 

ПАТ “Державний  
ощадний банк України” 

Створені за рішенням Кабінету Міністрів України, 
капітал банку сформовано з коштів державного  
бюджету, статут затверджено Кабінетом Міністрів 
України, ліквідація та зміна розміру статутного капі-
талу – за рішенням Кабінету Міністрів України.  
Вищий орган управління – Наглядова рада (паритет-
на участь представників Президента України, Верхо-
вної Ради України та Кабінету Міністрів України) 

100,0000 

ПАТ “Державний  
експортно-імпортний  
банк України” 

100,0000 

Банки 
з істотною 
участю 
держави 

ПАТ “Акціонерний  
комерційний банк “КИЇВ” 

Міністерство фінансів України 

99,9369 

ПАТ “РОДОВІД БАНК” 99,9937 

ПАТ АБ “Укргазбанк” 92,9998 

ПАТ “Український банк 
реконструкції та розвитку” 

Державна інноваційна фінансово-кредитна установа 99,9945 

ПАТ “Комерційний банк 
“ХРЕЩАТИК” 

Головне фінансове управління Київської міської 
державної адміністрації 

24,7894 

ПАТ “Акціонерний коме-
рційний банк “Новий” 

Державне підприємство “Конструкторське бюро  
"Південне" 

18,3297 

 

Більш детально специфіка функціонування та стратегічні орієнтири ДБ 

розглянуто на прикладі ПАТ “Державний Ощадний банк України”. 

У другому розділі “Реформування діяльності банків з державною уча-

стю в Україні в контексті їх впливу на розвиток національної економіки та 

банківської системи” досліджено фінансову результативність БДУ порівняно 

з приватними, формалізовано їх вплив на розвиток банківської системи та еко-

номіки України, розроблено пропозиції щодо реформування БДУ в Україні. 
Аналіз фінансових звітів ДБ в Україні засвідчив значний рівень комерціа-

лізації їх основної діяльності. ДБ демонструють значно вищі рівні показників 
ROA та ROE, ніж приватні банки відповідної групи, хоча максимізація прибут-
ку не повинна бути основним орієнтиром їх діяльності. Частка кредитів в акти-
вах цих банків під час кризи була значно нижчою, ніж у приватних банків, що 
свідчить про невиконання ними функції антициклічного регулювання кредитної 
активності в банківській системі. При цьому ДБ не виконують одну зі своїх ос-
новних функцій – зниження трансакційних витрат на фінансовому ринку, оскі-
льки величина чистої процентної маржі у них значно вище, ніж у приватних 
банків. Вони витрачають значно менше коштів на маркетинг порівняно з прива-
тними банками, оскільки значна частка цих витрат фактично перекладено на 
державу. Значний рівень кредитування цими банками імпорту споживчих това-
рів та послуг свідчить, що їх капітал, який фактично є власністю держави, ви-
трачається на фінансування економік інших країн, що дестимулює економічне 
зростання в Україні. Таким чином, користуючись привілейованим становищем 
на ринку, яке їм забезпечує державна участь, ДБ фактично перетворилися на 
осередки акумулювання невиправдано високих обсягів капіталу, а функціонують 
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вони при цьому як звичайні комерційні банки. Це обумовлює необхідність кар-
динального перегляду концептуальних підходів до та функціонування БДУ в 
Україні та регулювання їх діяльності. 

У результаті досліджень Світового банку щодо впливу БДУ на розвиток 
національних банківських систем та економіки було сформовано декілька уза-
гальнюючих гіпотез. Автором здійснено перевірку справедливості цих гіпотез 
для України (фрагмент результатів для лінійних регресійних залежностей пред-
ставлено в табл. 2, де прийнято наступні умовні позначення: К1, К2 – коефіцієн-
ти кореляції; k – коефіцієнт при незалежній змінній (частка активів державних 
банків в активах банківської системи); R

2
 – коефіцієнт детермінації; F-ст. –  

F-статистика (табличне значення – 5,32); t-ст. – t-статистика (табличне значен-
ня – 2,31); “1” – побудовано адекватну регресійну залежність, яка підтверджує 
висунуту гіпотезу; “0” – не побудовано адекватної регресійної залежності, тому 
висунута гіпотеза залишається непідтвердженою.  

Автор акцентує увагу на тому, що науково-методичні засади цього дослі-
дження суттєво відрізняються від існуючих наступним: 
- розширено перелік показників, які використовувалися для перевірки гіпотез 

(в табл. 2 додані автором показники виділені курсивом);  
- для того, щоб нівелювати вплив наслідків світової фінансової кризи на ре-

зультати розрахунків, аналіз здійснено для двох часових проміжків: 1) 2002–
2008 рр. – до початку процесів націоналізації проблемних банків (К1); 
2) 2002–2011 рр. – за весь період, тобто з урахуванням вимушеного зростання 
кількості БДУ як засобу антикризової стабілізації банківської системи Украї-
ни (К2); 

- у попередніх дослідженнях частка участі держави у банківській системі вимі-
рювалася за капіталом, тоді як автором запропоновано вимірювати її за акти-
вами, що дозволить адекватно врахувати реальні можливості держави щодо 
контролю над активами БДУ, потребу в чому автор пояснює принаймні трьо-
ма причинами. По-перше, при існуючих раніше вимогах до банків з боку НБУ 
щодо дотримання чіткого кількісного співвідношення активів та капіталу ви-
мірювання рівня присутності держави в банківській системі за рівнем вкладе-
ного державного капіталу було цілком обґрунтованим. В умовах, коли у віт-
чизняному нормативно-правовому полі існує лише вимога до адекватності 
капіталу банків, для більшості банків можна стверджувати про розбіжність їх 
часток у банківській системі, що вимірюються за капіталом та активами. По-
друге, відповідно до законодавства участь держави у статутному капіталі бан-
ку у розмірі 50 % + 1 акція фактично забезпечує повний контроль держави над 
активами цього банку, тому індикатори участі держави в діяльності такого ба-
нку, виміряні за активами та капіталом, будуть суттєво відрізнятися. По-третє, 
в банках з тимчасовою адміністрацією держава (через Фонд гарантування 
вкладів фізичних осіб) отримує право повного та виключного управління ними. 
Тому хоча формально частка капіталу цих банків не переходить у власність 
держави, її контроль над активами цих банків стає повним. 
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Для характеристики рівня участі держави в банківській системі України 
запропоновано використовувати показник SSABS (частка держави в активах ба-
нківської системи): 

  

 

 

де  – відповідно активи і резерви i-го ДБ (крім НБУ);  – відпо-

відно активи і резерви j-го БДУ, в капіталі якого частка держави складає бі-
льше 50 %;  – відповідно активи і резерви t-го БДУ, в капіталі якого 
істотна участь держави складає менше 50 %;  – відповідно активи і 
резерви k-го банку, в якому введено тимчасову адміністрацію;  – частка 
держави у статутному капіталі тих банків, де вона складає менше 50 %; І – 
кількість ДБ; J, Т – відповідно кількість БДУ, в капіталі яких істотна участь 
держави складає більше та менше 50 %; K – кількість банків, в яких введено 
тимчасову адміністрацію;  – відповідно сукупні активи і сукупні резе-
рви банків. 

  
Тенденції щодо зміни частки держави в банківській системі України, оці-

неної за активами та капіталом, в цілому співпадають, але абсолютні значення 
цих показників суттєво відрізняються, особливо в докризовий період (так, пока-
зник SSABS дорівнював (%): у 2002 р. – 12,71; 2003 р. – 10,42; 2004 р. – 9,13; 
2005 р. – 10,79; 2006 р. – 9,97; 2007 р. – 9,00; 2008 р. – 12,03; 2009 р. – 17,88; 
2010 р. – 17,69; 2011 р. – 17,69). 

Автором зроблено висновок про відсутність об’єктивної необхідності іс-
нування ДБ України в такому форматі, в якому вони перебувають зараз, внаслі-
док їх фактичного перетворення на звичайні комерційні банки та невиконання 
ними своїх функцій в економіці. Розроблено концептуальну схему реформу-
вання БДУ в Україні, обґрунтовано сутність, цільове призначення та механізм 
функціонування всіх типів БДУ (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Класифікація видів БДУ в Україні  
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На рис. 1 кольором та пунктирною рискою позначено типи БДУ, які доці-

льно зберігати лише протягом перехідного періоду. Так, існування банків з не-

значною (10–50 %) участю держави автор вважає доцільним лише як тимчасово 

діючих. 

У третьому розділі “Методичні та організаційні засади реформування 

діяльності державних банків в Україні” на основі досвіду різних країн світу 

обґрунтовано вибір моделі функціонування ДБ, розроблено концептуальні за-

сади реформування ДБ в Україні, запропоновано підхід до обґрунтування став-

ки кредитування цими банками, розроблено пропозиції щодо реформування їх 

організаційної структури та органів управління. 

Автором систематизовано результати реалізації економіко-математичних 

моделей, побудованих вітчизняними та закордонними фахівцями, а також авто-

ритетними міжнародними аналітичними агенціями та фінансовими інститута-

ми, в яких на прикладі різних країн світу в різні періоди було формалізовано 

вплив державного капіталу в банківський системі на розвиток національних 

економік. Аналіз показав, що такі дослідження часто дають абсолютно проти-

лежні результати. Причину цього автор вбачає в тому, що вибірка країн в цих 

моделях формується переважно з урахуванням розбіжностей у масштабах дер-

жавної участі та рівнях економічного розвитку країн. Доведено помилковість 

такого підходу, оскільки він не враховує специфіки побудови фінансового сек-

тора в цих країнах та функцій, які виконують державні банки. 

Запропоновано при проведенні таких досліджень групувати країни, вихо-

дячи з того, за яким принципом в них функціонують ДБ:  

1) ДБ функціонують на загальних засадах з іншими банками, здійснюють 

той самий перелік операцій, але в деяких випадках орієнтовані на обслугову-

вання окремих секторів економіки;  

2) ДБ займають абсолютно відокремлене місце у банківській системі, ви-

конують виключно функції фінансових агентів уряду при реалізації загально-

національних програм соціально-економічного розвитку, перелік операцій та 

цільові орієнтири таких банків та приватних банків суттєво відрізняються. 

У більшості країн, де держава має частку у капіталі банків, вони створені та 

функціонують за першим принципом. Автор спирався на результати досліджень 

фахівців МВФ та Світового банку, які довели негативний вплив ДБ на економічне 

зростання та рівень розвитку національних економік в цих країнах. 

На шляху до формування національних банківських систем за другим 

принципом сьогодні знаходяться Росія, Бразилія та Індія, але діяльність ДБ в цих 

країнах суттєво реформується. Єдиною країною, де ще з 1990-х років такі банки 

функціонують за другим принципом в чистому вигляді, є Китай (табл. 3). 

Побудовані регресійні залежності є адекватними, оскільки t-статистика 

перевищує критичний рівень; ймовірність отримання випадкового результату є 

дуже низькою, а скоригований коефіцієнт детермінації – дуже високим. 

Для всіх трьох побудованих регресійних залежностей коефіцієнти при не-

залежних змінних є позитивними, що свідчить про позитивний вплив активів 
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ДБ на показники економічного розвитку Китаю: ВВП на душу населення; темп 

зростання ВВП; частку експорту у ВВП. Це доводить, що побудова системи ДБ 

саме за другим принципом сприяє збільшенню темпів економічного зростання 

та підвищенню експортоорієнтованості країни. 
 

Таблиця 3 – Узагальнені результати дослідження впливу державного  
капіталу в банківській системі на темпи економічного розвитку Китаю  

Незалежні змінні в регресійних  

рівняннях 

Залежні змінні в регресійних рівняннях 

ВВП на душу населення Темп зростання ВВП Частка експорту у ВВП 

К* t-стат. Р К* t-стат. Р К* t-стат. Р 

Період досліджень 2003–2010 рр. 2006–2010 рр. 2003–2010 рр. 

Кількість спостережень 8 5 8 

Активи державних банків 
8,00 

(0,19) 
42,50 0,00 

0,02 

(0,01) 
3,05 0,06    

Обсяги експорту    
0,16 

(0,06) 
2,78 0,07    

Часка активів державних банків 
в активах банківської системи 

      
0,32 

(0,05) 
6,46 0,00 

Прямі іноземні інвестиції (чисті притоки)       
3,83 

(0,80) 
4,77 0,00 

Коефіцієнт детермінації 0,97 0,91 0,81 

Скоригований коефіцієнт детермінації 0,97 0,89 0,78 

* Примітка: у дужках наведена стандартна похибка; К – коефіцієнт при незалежній змінній; t-стат. – t-статистика; Р – ймовір-
ність отримання випадкового результату 

 

Автором розглянуто преваги та недоліки побудови системи ДБ в Україні 
за двома альтернативними сценаріями: 1) система з декількома такими банками, 
що спеціалізуються на обслуговуванні різних напрямків економічної діяльнос-
ті; 2) один універсальний ДБ. За результатами аналізу галузевих диспропорцій 
в економічному розвитку України, середньої рентабельності окремих напрямків 
економічної діяльності, галузевих аспектів формування кредитних портфелів 
банків, а також пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку наці-
ональної економіки, запропоновано до складу ДБ України включити такі банки: 
Державний ощадний банк України; Державний експортно-імпортний банк 
України; Державний промисловий банк України; Державний аграрний банк 
України; Державний банк капітального будівництва України; Державний банк 
національного розвитку України. В роботі обґрунтовано доцільність створення 
та функції кожного з цих банків, визначено основні завдання та пріоритетні на-
прямки їх роботи, розроблено перелік пропозицій щодо реформування вітчиз-
няної нормативно-правової бази для забезпечення законодавчого підґрунтя їх 
діяльності.  

Автор наголошує, що ефективність функціонування ДБ напряму залежить 
від оптимального співвідношення між уповноваженими органами управління 
ними. У роботі розроблено структуру Наглядової ради для кожного з цих банків 
із представників Президента України, профільних комітетів Верховної Ради 
України, міністерств та інших органів виконавчої влади.  
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Основною метою державних банків є кредитування інвестиційних проек-

тів, при якому бюджетні фінансові ресурси, які є в розпорядженні кожного з 

цих банків, обмежено. Виходячи з цього, обґрунтовано оптимальну базову ста-

вку кредитування такими банками суб’єктів господарювання, що зроблено на 

базі однопродуктової моделі оптимального розподілу обмежених фінансових 

ресурсів в межах галузі: 
 

  , (2) 

 

де r – ставка відсотка по кредитам ДБ суб’єктам господарювання відповідних 

галузей;  – темп приросту вкладу відповідної галузі у зростання 

ВВП;  – залишкова вартість основних фондів відповідної галузі;  

N – частка споживання у ВВП;  – темп приросту економічно активного 

населення працездатного віку, задіяного у відповідній галузі; GDP – частка 

галузі у ВВП країни;  – темп інноваційного розвитку відповідної галузі; 

 – частка основних фондів галузі, що вибувають;   – темп зміни обсягів зао-

щаджень у країні; μ – середній термін трансформації заощаджень в інвестиції 

(прийнято на рівні 2 років). 

 

Автором здійснено розрахунок ставки кредитування (відповідно до наявної 

статистичної інформації за 2010 р.), яка склала для запропонованих: Державного 

аграрного банку України – 3,5 %; Державного банку капітального будівництва 

України – 8,3 %, Державного промислового банку України – 17,7%. 

Для порівняння: за цей період середня ставка кредитування підприємств агроп-

ромислового комплексу склала 13,7 %, будівельної галузі – 16,4 %, промисло-

вості – 18,7 %. 

ВИСНОВКИ 

У дисертації представлено теоретичне узагальнення та запропоновано но-

ве вирішення науково-прикладної задачі, що полягає в удосконаленні науково-

методичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо створення та фу-

нкціонування БДУ в Україні. 

За результатами дисертаційного дослідження зроблено наступні висновки: 

1. В економічній науці до сьогодні відсутня єдність щодо розуміння сут-

ності та критеріїв ідентифікації ДБ та БДУ, а також меж доцільності участі 

держави у банківській системі. При визначенні ДБ слід виходити не лише з час-

тки участі держави в їх статутному капіталі (вона має бути 100 %), рівня її кон-

тролю за їх діяльністю та їх підпорядкованості, але й брати до уваги, що метою 

їх функціонування має бути не отримання прибутку, а виконання функцій фі-

нансових агентів уряду при реалізації програм соціально-економічного розвит-

ку. До складу БДУ входять банки: 1) над активами яких органи державної   
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влади / підприємства державного сектора економіки здійснюють прямий або 

опосередкований контроль; 2) в капітал яких держава входить прямо або опосе-

редковано на постійній або тимчасовій основі в різних частках та з різних  

мотивів. 

2. Частка держави у сукупному капіталі банківської системи України була 
доволі незначною до фінансової кризи (в середньому складала 6,08 %), тоді як 
після кризи зросла більше, ніж в 3 рази. Це пов’язано з націоналізацією та вве-
денням тимчасових адміністрацій в окремих банках. Лише два банки в Україні 
відповідно до законодавства вважаються державними та ще в чотирьох істотна 
участь держави наближається до 100 %. 

3. На сьогодні в Україні відсутня об’єктивна необхідність існування ДБ 
у такому форматі, в якому вони перебувають зараз, внаслідок того, що вони фа-
ктично перетворилися на звичайні комерційні банки та не виконують своїх фу-
нкцій в економіці (пільгове кредитування стратегічно важливих галузей, реалі-
зація загальнонаціональних програм розвитку, фінансова підтримка вітчизняно-
го товаровиробника, антициклічне регулювання кредитної активності, знижен-
ня трансакційних витрат на фінансовому ринку тощо). 

4. Нарощування частки державного банківського капіталу в Україні нега-
тивно впливає на якість та глибину фінансового посередництва, рівень довіри 
населення до банків, призводить до збільшення трансакційних витрат та рівня 
політизованості банківського сектора, до зниження якості кредитних портфелів 
банків, не впливає на обсяги кредитування приватного сектора і на темпи еко-
номічного зростання країни. Це підтверджує негативний вплив сформованої 
сьогодні в Україні моделі функціонування БДУ на розвиток банківської систе-
ми та економіки в цілому. 

5. Частку участі держави в банківській системі слід вимірювати не за ка-
піталом, а за активами, що дозволить адекватно врахувати реальні можливості 
держави щодо контролю над активами БДУ, зокрема: при введенні тимчасових 
адміністрацій у банках; при участі держави в статутному капіталі банків 
в обсязі, більшому ніж 50 %; при відсутності вимог з боку регулятора щодо до-
тримання чіткого кількісного співвідношення активів та капіталу банків. 

6. На сьогодні в Україні актуальним є створення двох груп БДУ: постійно 
діючі (ДБ та підконтрольні державі банки) та тимчасово діючі (банки з тимчасо-
вою адміністрацією, санаційні банки, націоналізовані банки). Банки з незначною 
участю держави, які сьогодні створюються як на постійній, так і на тимчасовій 
основі, після закінчення реформи мають залишитися лише у другій групі, а під-
контрольні державі банки – взагалі припинити своє існування.  

7. При дослідженні впливу державного капіталу в банківський системі на 
економічне зростання вибірку країн слід формувати не з урахуванням розбіж-
ностей у масштабах державної участі та рівнях економічного розвитку країн, а 
виходячи зі специфіки побудови фінансового сектора в цих країнах та функцій, 
які виконують ДБ. Функціонування ДБ за прикладом Китаю, коли вони займа-
ють абсолютно відокремлене місце у банківській системі, виконують виключно 
функції фінансових агентів уряду та відрізняються від приватних банків 
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за переліком операцій та цільовими орієнтирами, дозволяє забезпечити позити-
вний вплив на економічний розвиток країни. 

8. За прикладом Китаю в Україні доцільно створити систему спеціалізо-
ваних ДБ (Державний ощадний банк України; Державний експортно-імпортний 
банк України; Державний промисловий банк України; Державний аграрний 
банк України; Державний банк капітального будівництва України; Державний 
банк національного розвитку України). Для кожного з них в роботі обґрунтова-
но: доцільність створення, функції, основні завдання, пріоритетні напрямки ро-
боти, структуру Наглядової ради, а також пропозиції щодо реформування віт-
чизняної нормативно-правової бази для забезпечення законодавчого підґрунтя 
їх діяльності. 

9. Розроблено науково-методичний підхід до оцінювання оптимальної 
ставки кредитування ДБ суб’єктів господарювання відповідних галузей на базі 
однопродуктової моделі оптимального розподілу обмежених фінансових ресур-
сів в межах галузі. За розрахунками відповідно до наявної статистичної інфор-
мації для 2010 р. ця ставка склала: для Державного аграрного банку України – 
2,8 %; для Державного банку капітального будівництва України – 8,4 %, для 
Державного промислового банку України – 17,7 %. 

10. Враховуючи значний вплив державного капіталу в банківській системі 
на розвиток фінансового сектора, фінансову стійкість банківської системи, стиму-
лювання економічного зростання тощо, особливої актуальності набуває розробка 
та затвердження в Україні загальнонаціональної концепції розвитку БДУ, яка б 
передбачала кардинальний перегляд стратегічних орієнтирів існуючих ДБ 
та створення ряду нових з огляду на необхідність подолання існуючих диспропо-
рцій в рівнях економічного розвитку різних секторів вітчизняної економіки. 
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АНОТАЦІЯ 

Оніщенко В. В. Банки з державною участю в банківській системі України. – 
Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – Державний вищий навчаль-
ний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку 
України”, Суми, 2012.  

У дисертаційній роботі узагальнено науково-методичні засади розмежу-
вання понять “державний банк” і “банк з державною участю” в контексті об-
ґрунтування меж доцільності участі держави в банківській системі; здійснено 
порівняльний аналіз функціонування банківських систем країн світу з різним 
рівнем участі держави; визначено роль та місце банків з державною участю на 
ринку банківських послуг України, порівняно їх з приватними банками відпові-
дних груп за фінансовими результатами діяльності; поглиблено методичні заса-
ди вибору ефективної моделі їх функціонування на основі досвіду різних країн 
світу; розвинуто методичні засади та здійснено практичні розрахунки щодо 
впливу цих банків на розвиток банківської системи та національної економіки 
України; обґрунтовано загальні напрямки та практичні механізми реформування 
системи банків з державною участю в Україні; розроблено концептуальні заса-
ди формування системи державних банків в Україні; розвинуто науково-
методичні підходи до обґрунтування ставки кредитування суб’єктів господарю-
вання цими банками, розроблено пропозиції щодо їх організаційної структури 
та органів управління. 

Ключові слова: банки з державною участю, державні банки, націоналізовані 
банки, підконтрольні державі банки, санаційні банки, банківська система. 

АННОТАЦИЯ 

Онищенко В. В. Банки с государственным участием в банковской системе 
Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.08 – Деньги, финансы и кредит. – Государственное 
высшее учебное заведение “Украинская академия банковского дела Нацио-
нального банка Украины”, Сумы, 2012. 

Банки с государственным участием предложено понимать как разные по 
функциональной нагрузке банки, в капитал которых государство входит прямо 
или косвенно на постоянной или временной основе в разных долях и по разным 
мотивам, органы центральной/местной государственной власти и/или предпри-
ятия государственного сектора экономики принимают участие в стратегиче-
ском, а иногда – и в тактическом управлении, и осуществляют прямой или кос-
венный контроль над ними. При идентификации государственных банков сле-
дует не только исходить из доли участия государства в их уставном капитале 
(она должна быть 100 %), уровня его контроля за их деятельностью и их подчи-
ненности, но и принимать во внимание, что целью их функционирования долж-
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но быть не получение прибыли, а выполнение функций уполномоченных аген-
тов профильных министерств при реализации программ социально-
экономического развития. 

Исследование влияния государственного капитала в банковской системе 
на экономический рост позволило обосновать зависимость этого влияния не от 
масштабов государственного участия и уровня экономического развития стран, 
а от функций, возможностей и ограничений в деятельности государственных 
банков. На примере Китая доказано преимущество модели формирования сис-
темы государственных банков, в которой они выполняют исключительно функ-
ции уполномоченных агентов правительства и имеют значительные ограниче-
ния в сфере деятельности по сравнению с частными банками. 

Обосновано, что сформированная сегодня в Украине модель функциони-
рования банков с государственным участием негативно влияет на качество 
и глубину финансового посредничества, уровень доверия населения к банкам, 
приводит к увеличению трансакционных издержек на финансовом рынке и 
уровня политизированности банковского сектора, к снижению качества кре-
дитных портфелей банков, не влияет на объемы кредитования частного сектора 
и на темпы экономического роста страны. 

Предложено оценивать долю участия государства в банковской системе 
не по капиталу, а по активам. Это позволит адекватно оценить возможности го-
сударства контролировать активы банков с государственным участием, что 
особенно актуально: при введении временных администраций в банках, при 
участии государства в уставном капитале банков в объеме, большем чем 50 %, 
при отсутствии требований со стороны регулятора к соблюдению четкого ко-
личественного соотношения активов и капитала банков. 

Обоснованы направления реформирования системы банков с государст-
венным участием в Украине путем обоснования сущности, целевого назначения 
и механизма функционирования: постоянно действующих банков с государст-
венным участием (государственные банки и подконтрольные государственные 
банки) и временно действующих банков с государственным участием (банки с 
незначительным участием государства, банки с временной администрацией, 
санационные банки, национализированные банки). 

Предложено создать в Украине шесть банков: Государственный сберега-
тельный банк Украины; Государственный экспортно-импортный банк Украи-
ны; Государственный промышленный банк Украины; Государственный аграр-
ный банк Украины; Государственный банк капитального строительства Украи-
ны; Государственный банк национального развития Украины. Обоснована це-
лесообразность создания и функции каждого из них, основные задачи и при-
оритетные направления работы, структура Наблюдательного совета, а также 
предложения по реформированию нормативно-правовой базы для обеспечения 
законодательной основы их деятельности. 

Разработаны научно-методические основы оценки ставок кредитования 
объектов хозяйствования государственными банками Украины.  
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Ключевые слова: банки с государственным участием, государственные 
банки, национализированные банки, подконтрольные государственные банки, 
санационные банки, банковская система. 

SUMMARY 

Onishchenko V. V. Banks with state share in banking system of Ukraine. - 
Manuscript. 

Dissertation for a candidate's degree reception of economic science on speciali-
ty 08.00.08 – Money, finance and credit. – State Higher Educational Institution 
“Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine”, Sumy, 2012. 

Methodological bases of definitions' distinction of “state bank” and “bank with 
state share” in the scope of substantiation of limits' expediency of state share in bank-
ing system are generalized in the dissertation research; the comparative analysis of 
countries' banking systems functioning with different rates of state share is carried 
out; the place and the role of banks with state share on the banking service market of 
Ukraine are defined, they were compared with commercial banks of corresponding 
groups by financial performance; methodological grounds of selection of the effec-
tive model of banks with state share operation on the basis of different countries' ex-
perience; methodological grounds are developed and practical calculations concern-
ing banks with state share influence at the development of banking system and na-
tional economy of Ukraine are carried out; general areas and practical mechanisms of 
system of banks with state share reformation in Ukraine are substantiated; conceptual 
bases of state banks' system formation in Ukraine are developed; methodological 
grounds to substantiation of rate of economic players crediting by state banks of 
Ukraine are developed; suggestions to their organizational structure and management 
principles are worked out. 

Key words: banks with state share, state banks, nationalized banks, subsidiary 
state banks, remedial bank, banking system. 
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