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ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ 
ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ДЕРЖАВНОГО БАНКУ 
РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

PREREqUISITES OF THE CREATION 
AND FUNCTIONING OF THE STATE 
DEVELOPMENT BANK IN UKRAINE

В статті здійснено аналіз передумов створення в Україні державного 
банку розвитку. Визначено диспропорції, що притаманні вітчизняному фі-
нансовому секторі, які визначають низький рівень фінансування інноваційних 
процесів в Україні. Обгрунтовано ключові деформації вітчизняної банківської 
системи, які нівелюють її роль у фінансуванні інновацій. Обґрунтовано 
ключові вимоги до створення державного банку розвитку в нашій країні та 
визначено принципи його функціонування. 

This article deals with the prerequisites of the creation of a State Development 
Bank in Ukraine. The disproportions that are inherent to the domestic financial 
sector that determine the low level of financing of innovation processes in Ukraine 
are determined. The key deformations of the domestic banking system, which 
offset its role in financing innovations, are justified. The key requirements for 
the creation of the State Development Bank in our country are justified and the 
principles of its functioning are defined.

Ключові слова: економічна політика, фінансова політика, банківська систе-
ма, інновації, інноваційна система, банки розвитку, державні банки розвитку.

Key words: economic policy, financial policy, banking system, innovations, 
innovation system, development banks, state banks of development.
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Постановка проблеми. Поточна 
економічна ситуація в Україні вко-
тре виокремила найбільш гострі та 
складні питання, пов’язані з ефек-
тивністю реформ у різних сферах 
в нашій державі. З одного боку, 
слід визнати, що найбільш гостра 
фаза економічної кризи на сьогод-
ні подолана та з’явилися перші 
ознаки економічного зростання. В 
тім, поточна економічна ситуація 
є настільки нестійкою, що навіть в 
короткостроковій перспективі є пев-
ні аргументовані побоювання щодо 
можливості підтримання позитивних 
економічних тенденцій. 

Справа в тому, що з перших років 
незалежності в вітчизняні реформи 
відзначалися непослідовністю та 
фрагментарністю. Доволі часто необ-
хідні трансформації «відкладалися» 
виходячи з політичної кон’юнкту-
ри, можновладці віддавали перевагу 
тактичним діям, які часто імітували 
реформи. Насамкінець, побоювання 
втрати електоральних симпатій става-
ло пріоритетним фактором у питанні 
проведення чи відмови від проведення 
реформ. Внаслідок цього ми маємо 
складні процеси, що гостро «викриста-
лізувалися» в період кризи 2014-2016 
рр., в тому числі – у фінансовій сфері.
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Поряд з цим, сучасна модель гло-
бальної конкурентоспроможності 
держави на одне із перших місць ви-
носить фактор інноваційності. Нама-
гання української влади забезпечити 
ефективне функціонування фінансово-
го механізму інноваційного розвитку 
економіки як правило обмежувалися 
різноманітними деклараціями. Нара-
зі, жодних підстав для оптимізму в 
питанні перспектив реалізації саме 
інноваційної моделі розвитку України 
за умови збереження існуючих прин-
ципів функціонування в економіці не-
має. На часі радикальна зміна підхо-
дів і з врахування євроінтеграційних 
перспектив розвитку нашої держави, 
і – виходячи з існуючого досвіду ре-
форм в інших країнах. Саме в цьому 
контексті треба розглядати створення 
та подальше функціонування держав-
ного банку розвитку в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблеми фінансування 
інноваційного розвитку економіки 
України розглядалися в роботах М. 
Денисенка, О. Диби, Н. Єфремової, О. 
Мельника, А. Омельченка, О. Палад-
ченко, О. Пилипенка, Ю. Сусіденко, 
Л. Федулової та ін.. В свою чергу, 
тематика створення в Україні банку 
розвитку (в т.ч. – державного) розкри-
та в працях Р. Зварича, В. Корнєєва, 
С. Кропельницької, Ю. Прозорова, А. 
Сироти. 

В тім, до цього часу тривають 
подальші наукові пошуки у цьому 
напрямкові, що свідчить про недостат-
ню розробленість цієї проблеми, осо-
бливо в частині ключових передумов 
створення та функціонування таких 
фінансових інституцій на сучасному 
етапі.

Мета статті – охарактеризувати 
найбільш значимі передумови ство-
рення державного банку розвитку в 
Україні та ключові пріоритети його 
діяльності. 

Виклад основного матеріалу. 
Питання про необхідність створення 
інституцій розвитку в Україні, зо-
крема – державного банку розвитку, 
постійно дискутується і в середовищі 
науковців, і на рівні влади. Активіза-
ція дискусії в Україні кожного разу 
пов’язується з гострою фазою еконо-

мічних криз, які засвідчують надзви-
чайно слабку спроможність вітчизня-
ного фінансового сектору в питання 
ресурсного забезпечення інновацій. 
Фрагментарність дій держави у цій 
царині – один із визначальних фак-
торів відсутності інституцій розвитку 
в Україні на цей момент, а існуючі 
дискусії щодо правових засад ство-
рення державного банку розвитку [1] 
свідчать про бажання «політизувати» 
його діяльність у майбутньому. 

Загалом, більшість вчених акцен-
тують увагу на аналізові зарубіжного 
досвіду, що дає можливість окреслити 
ключові фактори, які обумовлюють 
необхідність створення державного 
банку розвитку і в Україні.

Зокрема, Ю. Шаповал в своїй ро-
боті щодо банків розвитку зазначає: 
«В основному вони спеціалізуються на 
пільговому фінансуванні інвестицій-
них проектів. їх головним завданням 
є створення умов для економічного 
зростання і стимулювання інвести-
цій» [2]. 

Тобто, виходячи зі зворотного, 
банк розвитку створюється тоді, коли 
існуючі фінансові інституції не здатні 
задовольнити попит на фінансові ре-
сурси за прийнятними для економіч-
них агентів параметрами. Зазначимо, 
що у такому підході слід насамперед 
звернути увагу на моментів: по-перше, 
автори роблять акцент на пільговому 
фінансуванні, що надається банками 
розвитку; по-друге, діяльність таких 
фінансових інституцій може стимулю-
вати розвиток фінансового сектору в 
цілому та сприяти активізації інвес-
тиційної активності. 

На наш погляд, «пільговий» прин-
цип надання ресурсів позичальників 
свідчить, що тільки державні банки 
розвитку можуть фінансувати окремі 
пріоритетні для держави напрями, 
тоді як «звичайні» банківські інсти-
туції, що функціонують на комерцій-
них засадах, не можуть забезпечити 
прийнятну вартість ресурсів.  

В іншій роботі вказується: «банки 
розвитку є інструментом державної 
економічної політики і відіграють 
важливу роль у реалізації її страте-
гічних напрямків. Створення банків 
розвитку з державним капіталом 
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спрямоване на більш активну участь 
держави в проведенні структурної 
економічної політики шляхом масш-
табних інвестицій у пріоритетні галузі 
економіки…Відтак особливо ефек-
тивними банки розвитку є в умовах 
відновлення, перебудови, модернізації 
економіки…» [3].

Як бачимо, в такому підході акцент 
робиться на імплементації діяльності 
державного банку розвитку в держав-
ну економічну політику. Такий підхід 
дозволяє суттєво розширити функці-
ональне значення державного банку 
розвитку, забезпечити синхронізацію 
його корпоративної стратегії з діяль-
ністю держави у сфері регулювання 
економіки. 

Загалом, зауважимо, що досвід еко-
номічно розвинених країн однозначно 
свідчить на користь аргументації про 
доцільність функціонування інститу-
цій розвитку в державі. Разом з тим, 
не треба ігнорувати того факту, що в 
цілому ряді країн з «транзитивними» 
економіками, інституції розвитку 
функціонували в контексті існуючої 
нерозвиненої інституційної моделі, 
що суттєво знизило ефективність їх 
діяльності. 

Оцінюючи  доцільність створення 
державного банку розвитку, слід в 
першу чергу акцентувати увагу на 
наступних відсутніх та неповноцінних 
компонентах вітчизняної фінансової 
інфраструктури.

1. Системна криза банківського 
сектору, що суттєво знизила його 
здатність до фінансування економіки.  
Цілком очевидно, що найбільш явною 

ознакою банківської кризи в Україні 
є різке скорочення кількості банків 
(рис. 1):

В наукових та експертних  колах 
зменшення кількості банків в Україні 
сприймається по-різному. Очевидно, 
що з погляду державних регуляторів 
(насамперед, мова йде про Національ-
ний банк України) ситуація подається 
в контексті «очищення» вітчизняного 
банківського ринку від неефективних 
банківських інституцій. В тім, не за-
перечуючи вцілому доцільності таких 
процесів у вітчизняному банківни-
цтві, все ж зазначимо, що скорочення 
банків в Україні несе в собі і численні 
ризики, пов’язані в першу чергу з 
втратою довіри з боку споживачів фі-
нансових послуг до банків та слабким 
контролем за процедурою припинення 
діяльності банків з боку державних  
регуляторів. 

В тім, і інші показники банків-
ництва не дають підстав для опти-
мізму. З нашої точки зору, в першу 
чергу слід акцентувати на мінімізації 
можливостей фінансування вітчиз-
няної економіки банками в існуючих 
умовах (рис. 2.):

Дані рис. 2 свідчать про існуван-
ня значних проблем у банківському 
секторі:

- обсяги вкладень в цінні папери 
(близько 200 млрд. грн.) свідчать з 
одного боку про відсутність значного 
інтересу банків до цього напряму ін-
вестування, з іншого – про відсутність 
на вітчизняному фінансовому ринку 
справді інвестиційно привабливих 
фінансових інструментів;

Рис. 1. Кількість банків в Україні у 2008-2016 рр., од.

Джерело: складено автором за даними НБУ [4]
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Рис.2. Обсяги кредитного та інвестиційного портфеля банків України  
у 2008-2016 рр., млн. грн. 

Примітка: 1. Дані за 2016 рік – станом на 1 липня .
Джерело: складено автором за даними НБУ [4].

- кредитний портфель вітчизня-
них банків «перевантажений» непра-
цюючими кредитами (в окремі періоди 
їх частка сягає 50 %), а волатильність 
макросередовища ускладнює реалі-
зацію кредитної політики банками, 
знижує попит на позикові ресурси з 
боку потенційних позичальників.

2. Деформована структура фі-
нансування капітальних вкладень 
в Україні. На протязі багатьох років 
капітальні інвестиції в Україні фі-
нансуються переважно за рахунок 
власних коштів підприємств та орга-
нізацій (рис. 3):

Дані рис. 3 висвітлюють цілий 
комплекс складних проблем для Укра-
їни. З одного боку, існуюча структу-
ра джерел фінансування є прямим 
свідченням слабкості інституційної 
фінансової інфраструктури в Україні. 
Об’єктивно тільки кредити банки та 
інші позики відіграють вагому роль 
у фінансовому забезпеченні капіталь-
них інвестицій. Частка інших джерел 
фінансування є незначною, що зайвий 
раз підкреслює відсутність в Україні 
ефективного фінансового ринку. З ін-
шого, вітчизняний бізнес використо-
вує вкрай обережну стратегію фінан-
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Рис. 3. Джерела фінансування капітальних інвестицій в Україні  
у 2010-2015 рр., млн. грн. 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України [5].
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сування, орієнтуючись переважно на 
внутрішні джерела.

3. Суттєвий дефіцит фінансових 
ресурсів для повноцінної реалізації 
пакету економічних реформ. Фінан-
совий «голод» як об’єктивна ознака 
української економіки доби незалеж-
ності парадоксальним чином поєд-
нується з суттєвими проблемами і у 
сфері економічної інфраструктури, і 
в контексті технологічного «прориву» 
промисловості, і з погляду забезпечен-
ня інноваційного розвитку України. 
Для характеристики зазначених тен-
денцій наведемо окремі факти:
•	 рівень	зносу	основних	засобів	

в економіці України за даними 2015 
року сягнув критичної межі у 60 %;
•	 частка	 експорту	машинобуду-

вання та суміжних галузей колива-
ється в межах 10-15 %;
•	 експорт	за	статтею	«Роялті	та	

інші послуги, пов’язані з викорис-
танням інтелектуальної власності» 
складає близько 0,5 % загального 
експорту послуг.

4. Відсутність в Україні ефектив-
ної моделі капітальних видатків 
за рахунок державного та місцевих 
бюджетів. За більшістю кількісних 
характеристик капітальні видатки 
за рахунок державного та місцевого 
бюджетів не здатні докорінним чином 
змінити ситуацію в державі. більше 
того, однією із ключових проблем за-
лишається ефективність капітальних 
видатків. Значний рівень «тіньової» 
економіки, загальновизнані проблеми 
у сфері корупції ставлять під сумнів 
можливість ефективних капітальних 
вкладень державою.

Таким чином, існуюча в Україні 
ситуація є прямим свідченням необ-
хідності формування ефективних ме-
ханізмів трансформації заощаджень 
в інвестиційні ресурси. Одним із 
можливих варіантів вирішення мож-
ливих варіантів – створення в Україні 
державного банку розвитку. 

ВИСНОВКИ
Складні проблеми, що стоять пе-

ред Україною на сучасному етапі в 
політичній, соціальній та економіч-
ній площині вимагають швидких та 
не завжди популярних у населення 

реформ. Радикальних змін потребує 
і фінансовий сектор – ні за кількіс-
ними, ні тим більше за якісними 
параметрами свого функціонування 
фінансову інституції не відповідають 
тим задачам, що стоять на сучасно-
му етапі. На наш погляд, створення 
державного банку розвитку в Україні 
об’єктивно є вимогою часу. Разом з 
тим, як свідчить набутий досвід, про-
сте «перенесення» навіть надзвичайно 
вдалого зарубіжного досвіду не завж-
ди проносить очікувані результати в 
Україні. 

Зважаючи на це, модель створення 
та функціонування державного банку 
розвитку повинна бути заснована на 
наступних принципах:
•	 мінімізація	 ролі	 політичної	

складової у створенні та подальшій 
діяльності такої інституції розвитку 
в Україні;
•	 реалізація	моделі	управління	з	

максимально можливим рівнем неза-
лежності менеджерів;
•	 забезпечення	 ефективних	 ме-

ханізмів формування фінансових 
ресурсів державного банку розвитку;
•	 транспарентна	 інвестиційна	

політика (з мінімально можливим 
рівнем вартості запозичень) держав-
ного банку розвитку з акцентом на 
соціально значимі, інфраструктурні 
проекти.
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