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Рудевська В. І. Теоретико-змістовна характеристика визначення бізнес-моделі банку з державною участю
Сучасні українські банки з державною участю мають різні за своїм змістом мету та функціональне призначення, що продовжують змінюватися 
відповідно до трансформації стратегії управління державним сектором банківської системи. Проте вони відіграють підвищену соціальну роль, 
мають стимулювати процеси економічного зростання країни та наразі є системно важливими банками. У такій ситуації визначення адекватної 
бізнес-моделі банку з державною участю стає актуальним для досліджень науковців і реалізації результатів в практичну площину. Банківські 
установи схильні до зміни бізнес-моделі залежно від зовнішніх економічних факторів, які можуть бути обумовлені як змінами потреб ринку, так 
і змінами в конкурентному середовищі чи нормативно-правовому регулюванні. Така ситуація в подальшому може призвести не тільки до змін у 
бізнес-архітектурі банківського сектора, але й вплинути на темпи економічного зростання країни. У статті розглянуто сучасні підходи визна-
чення та розподілу банків з державною участю за бізнес-моделями. Дослідження наявних підходів до визначення бізнес-моделей банків з держав-
ною участю в Україні дало змогу встановити, що запропоновані методики спираються на показники фінансової звітності банків і використову-
ють інструменти кластерного аналізу. Запропоноване авторське вдосконалення змісту понять «банк з державною участю» та «бізнес-модель 
банку з державною участю» визначив напрям розвитку категорійного апарату, що має конкретизувати об’єкт дослідження з урахуванням його 
функціоналу і системної та соціально-економічної значущості для банківського сектора й економіки України. У статті обґрунтовано авторський 
погляд на класифікацію банків з державною участю за бізнес-моделями з урахуванням вектора економічного зростання країни.
Ключові слова: банк з державною участю, бізнес-модель банку, класифікація, державний банк, критерії класифікації бізнес-моделей державних 
банків.
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Від успішності бізнес-моделі банку залежить 
багато аспектів його функціонування, що ви-
кликає живий інтерес науковців і практиків. 

Важко переоцінити важливість розуміння й успішної 
реалізації ефективної бізнес-моделі ведення банків-
ського бізнесу, що робить вибір життєздатної бізнес-
моделі для банку ключовим питанням сьогодення і 
стратегічних напрямків його розвитку в багаторічній 
перспективі. Отже, комерційні банки мають чітко ви-
значати свою бізнес-модель, що стане або основою 
прибуткової діяльності та нових можливостей, або, 
навпаки, призведе до збитковості та поступового ви-
ходу з банківського ринку. 

Особливої уваги потребує визначення бізнес-
моделі банків з державною участю через їх стратегіч-
ну важливість на макрорівні, реалізацію державної 
політики економічного розвитку та з огляду на під-
вищений рівень соціальної відповідальності таких 
банків. Зазначимо, що станом на кінець 2021 р. най-
більша питома вага у структурі зобов’язань банків-
ського сектора належала банкам з державною участю, 
яка становила 864 млрд грн [1]. Невірно обрана або 
хибно реалізована бізнес-модель державного банку 
може спричинити руйнівні наслідки не тільки в бан-
ківському секторі країни, а й на загальнонаціональ-
ному рівні. 

Бізнес-модель належить до відносно нових кон-
цепцій сучасного підприємництва та стратегічного 
управління, що обумовлює наявність широкого кола 
невирішених питань. 

Питання щодо визначення бізнес-моделей бан-
ків в Україні та пов’язаного із ними профілю ризи-
ку все ще не досить досліджене. Це ускладнюється 
й тим, що НБУ досі не сформував чітке тлумачення 
самого поняття бізнес-моделі банку. Серед науковців 
також відсутній єдиний підхід до факторів і показни-
ків, які мають бути застосовані для визначення біз-
нес-моделей банків.

Критичний аналіз теоретичних підходів до сут-
ності дефініції «бізнес-модель банку» дозволив дійти 
висновку, що в наукових дослідженнях також від-
сутнє єдине визначення даного терміна. Окремі ас-
пекти формування бізнес-моделей банків висвітлено 
здебільшого в роботах таких зарубіжних учених, як: 
Р. Ауді та Д. Левеллін, та у працях таких вітчизняних 
науковців, як: Г. Бортніков, Д. Гриджук, О. Заруцька, 
О. Литвинюк, А. Синюк, Ю. Худолій.

Варто відмітити, що проблематикою й оцін-
кою бізнес-моделей державних банків займались:  
О. Любіч, Г. Бортніков, Г. Панасенко, Н. Валенцева,  
М. Поморіна, Є. Соколова. Проте, незважаючи на ви-
соку популярність терміна «бізнес-модель державно-
го банку», питання щодо сутності даного поняття за-
лишається відкритим, що й обумовлює актуальність 
даного дослідження.

Мета статті – дослідити сучасні підходи до ви-
значення та розподілу державних банків за бізнес-мо-

делями та запропонувати авторське вдосконалення 
змісту понять «банк з державною участю» та «бізнес-
модель банку з державною участю». 

Банки з державною участю представлені в бан-
ківських системах багатьох країн світу і функ-
ціонують поруч із іншими банками. Банки з 

державною участю розміщуються на другому рівні 
системи та конкурують зі всіма представленими різ-
новидами банків. 

Щодо відмінностей між банками з держав-
ною участю й іншими банками, то вони здебільшого 
пов’язані з особливостями та специфікою діяльності 
банків з державною участю – виконанням покладених 
на них державою соціальних завдань, спрямованих 
на поліпшення соціально-економічного розвитку. Се-
ред найбільш специфічних ознак банків з державною 
участю слід відзначити:
 посилену соціальну відповідальність;
 вплив державних органів на діяльність банків;
 участь у реалізації соціальних проєктів.

Наведений перелік специфічних рис банків з 
державною участю доречно доповнити рисами, які 
виділено В. В. Огородник у дослідженні [2]. Вчена 
запропонувала виокремити більш повний перелік 
специфічних рис, які відрізняють банки з державною 
участю від інших типів фінансово-кредитних установ 
і враховують особливості їхньої діяльності:
 наявність унікальних функцій і завдань – 

банки з державною участю в економіці кра-
їни беруть участь у реалізації економічної 
політики уряду, а саме, сприяють: розвитку 
інноваційної економіки через зниження вар-
тості джерел фінансування для пріоритетних 
галузей економіки; забезпеченню економічної 
безпеки держави, зменшуючи вплив інозем-
ного капіталу в банківській системі; підви-
щенню добробуту населення; активізації роз-
витку малого та середнього бізнесу, що зумов-
лено організацією взаємовигідної фінансової 
взаємодії та наданням кредитних ресурсів на 
пільгових умовах;

 соціальна спрямованість діяльності – бан-
ки з державною участю спільно реалізовують 
державні соціальні проєкти та програми, під-
вищують доступність банківських послуг для 
усіх верств населення на найбільш віддалених 
територіях. Для прикладу, вітчизняні банки 
з державною участю є лідерами із залучення 
депозитів населення, а Ощадбанк має 100% 
державної гарантії вкладів населення; 

 складність системи стратегічного управлін-
ня у зв’язку з амбівалентністю поставлених 
перед банком цілей – банки з державною учас-
тю, з одного боку, мають спрямовувати всі 
зусилля на сприяння соціально-економічному 
розвитку країни (звідси і пільгові умови кре-
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дитування для державних підприємств тощо), 
а з іншого, – мають забезпечувати високо-
ефективну діяльність, підвищуючи ринкову 
вартість банку (зважаючи на значні державні 
вливання капіталу та відповідальність перед 
суспільством); 

 безпосередній активний вплив держави на 
стратегію діяльності досліджуваних банків –  
стратегічні напрями діяльності банків з дер-
жавною участю та терміни їх реалізації пого-
джуються із органами державної влади; 

 посилений зовнішній контроль державних ор-
ганів влади (центральним банком країни та 
центральними органами виконавчої влади). 
На прикладі України можемо зазначити, що 
банки з державною участю контролюються 
як Національним банком України, так і Міні-
стерством фінансів України [2].

При цьому мета та направленість діяльності бан-
ків з державною участю може змінюватися залежно від 
політико-економічної ситуації в країні, впливу зовніш-
ніх чинників, військових дій, стихійних лих тощо.

За таких умов важливим є визначення змісту бан-
ку з державною участю. Враховуючи існуючий 
науковий доробок щодо визначення змісту дер-

жавного банку та банку з державною участю, пропо-
нуємо вдосконалити останнє авторським варіантом. 
Отже, банк з державною участю – це банківська 
установа з державною часткою власності у ста-
тутному капіталі незалежно від її розміру, осно-
вна мета якої – ведення банківської діяльності 
та надання універсальних і специфічних послуг за 
принципами соціальної відповідальності та еко-
номічного зростання держави. Такий підхід перед-
бачає опосередковане сприяння реалізації основних 
засад державної економічної політики та поліпшення 
соціально-економічного розвитку країни для підви-
щення добробуту населення й економічного зростан-
ня як основної мети державної економічної політики. 

Окрім того, для визначення змісту банку з дер-
жавною участю вагомим є обґрунтування бізнес-мо-
делі банків з державною участю. Серед учених немає 
єдиної думки щодо обґрунтування виділення бізнес-
моделі цих банків, що можна пов’язати з розрізненим 
трактуванням змісту поняття «банк з державною 
участю», а також з різноманіттям самих банків з дер-
жавною участю. 

Бізнес-модель банку виступає базисом для за-
безпечення подальшого ефективного функціону-
вання фінансово-кредитної установи. Класифікація 
банків за бізнес-моделями має дозволяти системно 
та комплексно обґрунтовувати вибір банком біз-
нес-моделі, що дасть змогу простежити причинно- 
наслідкові зв’язки між діяльністю фінансово-кредит-
них установ та їхнім впливом на реалізацію вектора 
економічного зростання країни.

Проблематикою вивчення змісту та методич-
них підходів до визначення бізнес-моделі 
банку присвячено багато сучасних як вітчиз-

няних, так і закордонних досліджень. Авторське ба-
чення бізнес-моделі банку акцентує на тому, що клю-
човими аспектами бізнес-моделі банку виступають: 
створення цінності для клієнта (тобто пропозиція та-
ких продуктів та послуг, які задовольнятимуть потре-
би клієнтів у повному обсязі); окреслення напрямів 
взаємодії із клієнтами; забезпечення високої резуль-
тативності діяльності та виконання поставленої мети 
діяльності. Запропоновано розглядати бізнес-модель 
банку як цілісну систему взаємопов’язаних елемен-
тів управління банком, об’єднаних загальною метою 
створення цінності для клієнтів з чітким виділен-
ням пріоритетних видів діяльності, які знайшли 
своє від ображення в структурі балансу банку та 
спрямовані на впровадження інновацій і формуван-
ня конкурентних переваг на ринку. Таке розуміння 
змісту досліджуваного поняття дозволяє дати чітке 
уявлення про взаємозв’язок між банком (як фінан-
сово-кредитної установою, що здійснює пропозицію 
банківських продуктів та послуг) і споживачами (ці-
льовими клієнтами) при досягненні визначеної мети 
(створенні додаткової цінності) [3]. 

 Заслуговує на увагу дослідження О. А. Синю-
ка, в якому він провів аналіз існуючих підходів до ви-
значення бізнес-моделей банків в Україні [4]. Проте 
в межах нашого дослідження зосередимося на роз-
глянутих підходах до визначення бізнес-моделей дер-
жавних банків або банків з державною участю. Так, 
науковці О. О. Любіч, Г. П. Бортніков та Г. О. Панасен-
ко [5] провели дослідження бізнес-моделей виключ-
но державних банків в Україні. Для розподілу банків 
за бізнес-моделями була сформована система показ-
ників, що наведена в табл. 1.

Проведений аналіз згідно із зазначеною мето-
дикою вказав на універсальність бізнес-моделей дер-
жавних банків із наявністю певної зосередженості на 
корпоративному сегменті переважно агропромисло-
вого комплексу, енергетики, енергозбереження й еко-
логії. Розділяємо позицію авторів, що бізнес-модель 
державних банків має відображатися в їх спеціаліза-
ції на реалізації відповідних національних програм. 

У своїй одноосібній роботі Г. П. Бортніков [6] 
також розглянув бізнес-моделі українських держав-
них банків. При цьому сформована науковцем систе-
ма показників відрізняється від попереднього дослі-
дження та згрупована в табл. 2.

На підставі проведеного аналізу Г. П. Бортніков 
доходить висновку щодо універсальності бізнес-мо-
делей державних банків, проте розподіляє всі банки 
за такими бізнес-моделями, як: роздрібно-корпора-
тивна (РК), корпоративно-роздрібна (КР), корпора-
тивна (К), роздрібна (Р). На думку автора методики, 
АТ КБ «Приватбанк» має роздрібно-корпоративну 
бізнес-модель, АТ «Ощадбанк» – корпоративно-роз-
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Таблиця 1

Система показників для розподілу державних банків за бізнес-моделями 

№ з/п Характеристика Показник

1 Структура активів і зобов’язань  
за сегментами бізнесу

Абсолютна сума активів та зобов’язань державних банків в розрізі 
корпоративного, роздрібного та казначейського бізнесу, а також їхня 
частка в загальному підсумку

Частка доходу на активи корпоративного, роздрібного та казначей-
ського бізнесу

2 Структура доходів і витрат  
за сегментами бізнесу

Абсолютна сума доходів (у т. ч. процентних і комісійних), витрат (у т. ч. 
процентних та операційних), фінансового результату (різниця між до-
ходами та витратами) в розрізі корпоративного, роздрібного та казна-
чейського бізнесу, а також їхня частка в загальному підсумку

3 Показники ефективності діяльності 
(динаміка персоналу та активів)

Кількість персоналу та його зміна з початку року

Активи та їх зміна з початку року

Активи на одного працівника та їх зміна з початку року

4
Відношення операційних витрат  
до операційного доходу (показник 
ефективності)

Операційні витрати

Операційні доходи 

Співвідношення операційних витрат та операційних доходів 

5 Розподіл за показниками ефектив-
ності витрат і рентабельності активів

Ефективність витрат

Рентабельність активів

6 Масштаби бізнесу

Активи на одного працівника

Операційний дохід на одного працівника

Операційні витрати на активи

7 Структура доходів

Частка процентних доходів у загальних доходах

Частка комісійного доходу в загальному доході

Частка доходів банку від переоцінки інвестицій

Частка доходів або втрат від курсової різниці

Частка доходів банку від чистої зміни резервів

8 Частка в доходах вибірки 30 банків  
за ключовими статтями

Процентні та комісійні доходи

Надходження від: продажу цінних паперів, операцій із іноземною валю-
тою, переоцінки іноземної валюти, переоцінки інструментів, розформу-
вання резервів і середнє значення зазначених показників по вибірці

9 Стратегічні цільові сегменти  
клієнтури

Продукти з кредитним та/або ринковим ризиками

Інші банківські продукти

10 Ставки залучення ресурсів
Розмір ставок залучення ресурсів від населення в державних банках

Розмір ринкових ставок

11 Кредитні рейтинги Найменування рейтингового агентства та рейтинг

12 Умови емісії єврооблігацій

Найменування кредитора та сума

Процентна ставка до та після реструктуризації 

Строки погашення до та після реструктуризації

Джерело: складено на основі [5].

дрібну, АТ «Укрексімбанк» – корпоративну, АБ «Укр-
газбанк» – корпоративно-роздрібну, ПАТ «Розрахун-
ковий центр» – корпоративну [4].

У продовження дослідження наукових підходів 
до класифікації банків за бізнес-моделями доречно 
навести результати, опубліковані Н. І. Валенцевою та 
М. О. Поморіною [7, c. 115]. У процесі класифікації 
банків за їх бізнес-моделями ними виділено декілька 

груп банків за бізнес-моделями в тому числі: держав-
на монополія – найбільш притаманна для банків з 
державною участю. Це банки, які користуються мак-
симальною довірою клієнтів та сфокусовані на депо-
зитах населення, а також кредитуванні корпоратив-
ного сектору економіки.

Досить ґрунтовною видається представлена в 
науковій праці Є. Соколової [8, c. 71] класифікація 
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Таблиця 2

Система показників для розподілу державних банків за бізнес-моделями

№ з/п Характеристика Показник

1 Розподіл доходів і витрат державних банків  
за сегментами бізнесу

Структура доходів і витрат 

Різниця між доходами та витратами

2 Прибутковість активів державних банків за сег-
ментами бізнесу

Прибутковість активів корпоративного бізнесу, роз-
дрібного бізнесу, казначейства, системи загального 
управління

3 Розподіл активів і зобов’язань державних банків 
за сегментами бізнесу

Структура активів

Структура зобов’язань

4
Структура процентних доходів і процентних  
витрат державних банків порівняно з вибіркою 
банків та банківською системою загалом 

Частка в процентних доходах доходів за кредитами юри-
дичним особам і за кредитами фізичним особам

Частка в процентних витратах за залученими коштами 
юридичних осіб та фізичних осіб

5 Структура кредитних портфелів вибірки банків
Частка в загальних активах банку кредитів юридичним  
і фізичним особам

Частка кредитного портфеля в активах банку

6 Кредити державних банків порівняно з вибіркою 
банків та банківською системою загалом 

Частка банку в кредитах банківського сектора (валові 
суми) всіх кредитів клієнтам, кредитів юридичним осо-
бам, кредитів фізичним особам

Частка банку в показнику системи (у %) в загальних  
активах, у портфелях ОВДП

Приріст загальних активів та валової суми кредитів  
клієнтам

7
Залучення коштів клієнтів державними банками 
порівняно з вибіркою банків та банківською систе-
мою загалом

Приріст і частка коштів клієнтів

Приріст і частка коштів юридичних осіб

Приріст і частка коштів фізичних осіб

8

Продуктивність мережі філіалів вибірки банків 
за обсягами залучення коштів клієнтів у банках 
з державною часткою, банках іноземних банків-
ських груп, банках з приватним капіталом

Загальна кількість філіалів 

Кошти юридичних і фізичних осіб на один філіал

9
Бізнес-доходи банків з державною часткою, банків 
іноземних банківських груп та банків з приватним 
капіталом

Бізнес-дохід (у тис. грн), який включає в себе чистий 
процентний дохід, чистий комісійний дохід і результат 
від купівлі-обміну валюти

Операційний дохід

Відношення бізнес-доходу до операційного доходу

Частка в бізнес-доходах чистого процентного доходу  
та чистого комісійного доходу

10
Показники ефективності бізнесу державних банків 
порівняно з вибіркою банків і банківською систе-
мою загалом

Рентабельність активів (RОA) – має бути не нижчою,  
ніж рівень інфляції

Рентабельність власного капіталу (RОE) – має бути  
не нижчою, ніж мінімальна дохідність для інвесторів

Відношення операційного доходу до активів  – має бути 
мінімум 10%

Ефективність бізнесу (соst/incоme ratiо) – має бути  
максимум 55%

11
Коригування фінансового результату банків  
на формування або розформування резервів  
під кредитні ризики

Відрахування до резервів

Прибуток/збиток до оподаткування

Вплив відрахувань до резервів на фінансовий результат 
до оподаткування

12 Структура кредитів фізичним та юридичним особам за класами кредитного ризику

Джерело: складено за [6].
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різновидів банків за їхніми бізнес-моделями. Автор-
кою визначено державні банки як банки, що дотри-
муються «універсальної бізнес-моделі», але з певни-
ми особливостями, які обумовлені державною част-
кою власності у власному капіталі (зокрема, за умов 
фінансової нестабільності характерним є зниження 
рентабельності капіталу та активів). 

Узагальнюючи існуючі теоретичні підходи до 
розподілу та класифікації банків за бізнес-мо-
делями, можемо зазначити, що найбільш поши-

реними класифікаційними ознаками виступають такі:
 структура активів і пасивів; 
 рівень власного капіталу та національна при-

належність капіталу; 
 залучені депозити, обсяги кредитів юридичним 

і фізичним особам, міжбанківські кредити; 
 частка банку в активах і пасивах банківського 

сектора загалом. 
Водночас ми переконані, що дослідження систе-

матизації та класифікації банків з державною участю 
за бізнес-моделями зазвичай є досить фрагментарни-
ми та недостатньо розширеними.

 Також нами виявлено, що в процесі розподілу 
банків за бізнес-моделями більшістю науковців ви-
діляє банки з державною участю в окремий кластер, 
тоді як ми вважаємо, що в межах такого кластера до-
цільно запровадити внутрішній поділ банків з дер-
жавною участю на виділені бізнес-моделі, що будуть 
враховувати як специфічні ознаки банків з державною 
участю, так і специфіку окремого державного банку. 

Так, у своєму дослідженні за поставленою про-
блематикою нами було виділено за класифікаційною 
ознакою «історичні передумови та розвиток ін-
ституційного середовища». Пропонуємо здійснити 
розподіл банків на групи за їхніми бізнес-моделями 
таким чином: банки з державною участю – це бан-
ківські установи, у яких держава (прямо чи опосеред-
ковано) володіє часткою власності у статутному капі-
талі; банки з приватним вітчизняним капіталом –  
банківські установи, у яких кінцевим власником ви-
ступає (виступають) приватний вітчизняний інвестор 
(інвестори) [9].

Таким чином, ми дійшли висновку, що оскіль-
ки бізнес-модель є основою створення й отримання 
цінності банком, то вона є унікальною для кожного 
банку, оскільки у випадку схожості бізнес-моделей у 
конкурентів діяльність банку на ринку банківських 
послуг припиняє приносити прибуток, тому саме ре-
алізація місії банку в розробленій бізнес-моделі до-
зволить досягти найбільшої ефективності діяльності 
банку на ринку банківських послуг. Дослідження на-
явних підходів до визначення бізнес-моделей банків 
з державною участю в Україні дало змогу встановити, 
що запропоновані методики спираються на показни-
ки фінансової звітності банків і використовують ін-
струменти кластерного аналізу.

Щодо процедури вибору бізнес-моделі, то варто 
зазначити, що таке рішення залишається в компетен-
ції комерційного банку, що відрізняється від проце-
дури обрання бізнес-моделі для банку з державною 
участю. Так, бізнес-модель банків з державною учас-
тю обирається та затверджується наглядовою радою 
банку, закріплюється в «Стратегії розвитку банку» та 
має бути обов’язково ухвалена рішенням Кабінету мі-
ністрів. 

Отже, дуже важливо в процесі обрання біз-
нес-моделі для банку з державною участю 
врахувати, що обрана бізнес-модель, яка ре-

алізується через місію та стратегію, має гарантувати 
підвищений рівень соціальної відповідальності та 
сприяти економічному зростанню держави. Тобто 
таке рішення, що реалізується через політичні ме-
ханізми, має ґрунтуватися виключно на економічній 
доцільності та враховувати особливі функції, що по-
кладаються на банки з державною участю. 

На формування бізнес-архітектури банківсько-
го сектора України істотно впливає розподіл банків 
за ознакою історичних передумов і розвитком інсти-
туційного середовища. Це пов’язано з тим, що банки 
з державною участю, з приватним вітчизняним ка-
піталом і з іноземним капіталом будуть мати різний 
вихідний потенціал для реалізації бізнес-стратегій 
свого розвитку. Відмінності в ньому пов’язані з мож-
ливостями й обмеженнями, які накладає на вибір 
стратегічних альтернатив і засобів їх реалізації той 
або інший вид капіталу та структура джерел фінансу-
вання діяльності банків.

Ураховуючи вищезазначене, можемо зробити 
висновок, що саме бізнес-модель банку виступає ба-
зисом для забезпечення подальшого ефективного 
функціонування фінансово-кредитної установи. За 
таких умов важливе значення має визначення змісту 
бізнес-моделі банків з державною участю. З огляду на 
це пропонуємо визначати «бізнес-модель банку з дер-
жавною участю» як основу створення й отриман-
ня цінності банком, що має у своїй структурі влас-
ності частку, яка належить державі, модель якого 
визначається державними органами та реалізу-
ється через місію і стратегію, що має враховува-
ти підвищений рівень соціальної відповідальності 
та сприяти економічному зростанню держави. 

ВИСНОВКИ
Банки з державною участю є невід’ємним еле-

ментом банківського сектора України та відіграють 
ключову роль не тільки на фінансовому ринку, а й 
виконують додатково функцію медіатора в процесі 
реалізації фінансово-економічної політики держави 
в напрямках як інвестування, так і споживання. Ця 
теза підкреслює актуальність і необхідність розвитку 
теоретичної бази, що описує сутність таких понять, 
як «банк з державною участю» та «бізнес-модель бан-
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ку з державною участю». Запропоновано авторське 
вдосконалене визначення поняття «бізнес-модель 
банку з державною участю» як основи створення й 
отримання цінності банком, що має у своїй структурі 
власності частку, яка належить державі, визначається 
державними органами та реалізується через місію та 
стратегію, що враховують підвищений рівень соці-
альної відповідальності. 

Проведений аналіз теоретичних засад бізнес-
моделювання банків з державною участю вказав на 
універсальність бізнес-моделей державних банків із 
наявністю певної зосередженості на корпоративному 
сегменті переважно агропромислового комплексу, 
енергетики, енергозбереження й екології. 

Дослідження підходів до класифікації банків з 
державною участю за бізнес-моделями надало змогу 
простежити причинно-наслідкові зв’язки між діяль-
ністю банків з державною участю та їхнім впливом на 
реалізацію вектора економічного зростання країни. 
Саме тому існує потреба подальшого системного до-
слідження, яке б дозволило обґрунтувати класифіка-
цію банків з державною участю за бізнес-моделями  
з урахуванням вектора економічного зростання краї-
ни та визначеною для такого банку стратегією розвит - 
ку з боку органів державної влади.                 
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