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ВСТУП 

 

Ефективне функціонування державного сектору банківської системи  та його су-

б'єктів є вагомим завданням – забезпечити ефективну діяльність самої держави.  

Державний сектор банківської системи  має бути джерелом і місцем апробації 

прогресивних організаційно-економічних інновацій, що сприятиме появи конку-

рентоспроможної частки в національній економіці. Дієвий механізм управління 

державним банківським сектором стимулюватиме попит на прогресивну продук-

цію, сприятиме інноваційному розвитку промисловості через розвиток різних 

форм кооперування і співпраці з підприємствами приватного сектора.  

Оптимізація складу та структури державного сектора за рахунок оптимального 

розміру та кількості його складових - це вагоме завдання, що має забезпечити са-

мо економічний розвиток.  Одним із елементів сектору державної банківської си-

стеми необхідно зробити саму методологію та механізми прийняття ефективного 

рішення, які б змогли забезпечити об’єктивний підхід щодо питань приватизації, 

націоналізації, реструктуризації, ліквідації конкретних об'єктів, а також було 

націлено на збереження найбільш важливих елементів сектору банківської систе-

ми. 

Саме забезпечення сектору банківської системи необхідними обсягами ресурсів у 

вигляді депозитів є основним елементом як стратегічного її розвитку, так і ро-

звитку самої нашої економіки . 

У банківській діяльності проблема формування оптимального за термінами й об-

сягами депозитного портфеля є вельми актуальною, що дає право стверджувати 

про важливість його реформування взагалі та розвитку дієвого його інструмен-

тарію -  депозитного ринку. 

У цьому контексті дослідження сучасного стану ринку депозитів в Україні набу-

ває вагомого як теоретичного, так і практичного значень.  Вагомий внесок у про-

цеси розвитку теоретичних та методологічних основ функціонування державного 

банківського сектора економіки зробили наступні українські вчені: В. Геєць, М. 

Долішній, С. Дрига, А. Мазаракі, Т.Мельник, В. Пила, О. Рудченко та ін. [39-

42].Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних вчених у сфері управління 



банківським державним сектором А. Пігу, А. Сміта, В. Ойкена, Р. Масгрейва, Дж. 

Стігліца [43-46] та інші.  Однак, на сьогодні важливим завданням є визначення 

ролі державного сектора у забезпеченні становлення та розвитку самого еко-

номічного процесу на підставі його трансформації. 

Результати наукових розвідок, у яких розпочато дослідження цієї проблематики, 

можна згрупувати за двома напрямами. До першого слід віднести наукові праці 

вітчизняних вчених, присвячені розвитку теорії інститутів державного фінансово-

го сектора та побудові сучасної фінансової архітектури, зокрема роботи О. Бара-

новського [55], А. Гриценка [56], Ю. Коваленко, Л. Лисяк, З. Луцишин [57], С. 

Науменкової [62], В. Соболєва та М. Олійник [62], О. Чаусовського, І. Чугунова 

[62], А. Чухна [62], С. Юрія [59]. 

Другий напрям сформовано працями науковців, у колі інтересів яких знаходиться 

розвиток окремих секторів державної банківської системи, а саме роботи:Л. Алек-

сеєнко, С. Арбузова, С. Аржевітіна, О. Петрика [62], Б. Пшика. 

Особливості функціонування державних депозитних корпорацій (на прикладі 

ПАТ «Ощадбанк») 

Об'єкт дослідження - процеси функціонування державних депозитних корпо-

рацій (на прикладі ПАТ «Ощадбанк»). 

Предмет дослідження – особливості відносин у процесі функціонування дер-

жавної банківської системи, що виникають з приводу функціонування державних 

депозитних корпорацій. 

Мета дипломної роботи - поглиблення теоретичних основ та обґрунтування прак-

тичних рекомендацій з приводу забезпечення зростання ефективності існування 

державних депозитних корпорацій в Україні на основі застосування сучасних під-

ходів до удосконалення механізму їх розвитку.  

Для досягнення поставленої мети, в дипломній роботі поставлені такі зав-

дання: 

У розділі І поглибити дослідження теоретичних основ та методичних заходів ор-

ганізації діяльності державних депозитних корпорацій, зокрема: 

- дослідити сутність та зміст депозитних корпорацій державного секто-

ру; 



- визначити й  обґрунтувати особливості інформаційного  забезпечення 

та системи аналізу показників ефективності державних банків; 

- дослідити та проаналізувати наукові публікації з проблематики діяль-

ності державних банків. 

У розділі ІІ проаналізувати практику функціонування державних депозитних кор-

порацій (на прикладі ПАТ «Ощадбанк») в Україні, зокрема:   

- особливості діючого механізму функціонування державних банків в 

Україні; 

- дослідити сучасний стан та аналіз основних показників діяльності 

ПАТ «Ощадбанк»; 

- оцінити  тенденції розвитку державних депозитних корпорацій на віт-

чизняному ринку банківських послуг. 

У розділі ІІІ визначити та обґрунтувати перспективи реформування державних 

банків в Україні, зокрема:  

- проаналізувати прагматичні аспекти вирішення проблем реформуван-

ня нормативної бази державних банків із урахуванням світового досвіду; 

- обґрунтувати доцільність і можливості його використання в Україні; 

- визначити напрямки вирішення проблем розвитку функціонування 

державних банків в Україні на прикладі ПАТ «Ощадбанк». 

Структура дипломної роботи складається зі змісту, вступу, трьох розділів, які 

включають в себе відповідні підрозділи, висновки, літературу, а також додатки. 

Розділ І  носить теоретичний характер та називається «Теоретичні та методичні 

зсади організації діяльності державних депозитних корпорацій». В ньому деталь-

но досліджуються сутність та зміст депозитних корпорацій державного сектору, 

Визначається особливості інформаційного  забезпечення та системи аналізу по-

казників ефективності державних банків. Аналізуються наукові публікації з про-

блематики діяльності державних банків. 

Розділ ІІ є аналітичним, він має назву «Практика функціонування державних де-

позитних корпорацій (на прикладі ПАТ «Ощадбанк»)».В даному розділі розгля-

дається особливості діючого механізму функціонування державних банків в 

Україні, досліджується сучасний стан та аналіз основних показників діяльності 



ПАТ «Ощадбанк». Виконано оцінку тенденцій розвитку державних депозитних 

корпорацій на вітчизняному ринку банківських послуг. 

Розділ ІІІ носить конструктивний та проектний характер, і має назву «Перспекти-

ви реформування державних банків». В ньому досліджуються прагматичні аспек-

ти вирішення проблем реформування нормативної бази державних банків із 

урахуванням світового досвіду та обґрунтовано доцільність і можливості його ви-

користання в Україні. Визначаються напрямки вирішення проблем розвитку 

функціонування державних банків в Україні на прикладі ПАТ «Ощадбанк». 

Для вирішення поставлених завдань у дипломній роботі використовувались за-

гальнонаукові та спеціальні методи пізнання. Зокрема у процесі дослідження було 

використано історичний та логічний методи, методи якісного аналізу і синтезу, 

індукції і дедукції, методи кількісного аналізу економічних показників (спостере-

ження, порівняння, групування, структурування та узагальнення), статистичні ме-

тоди дослідження, а також економічне моделювання. Також були використані ме-

тоди теоретичного узагальнення (для обґрунтування наукових висновків і в 

розв’язанні проблемних питань); графічний та табличний методи (для наочності 

представлення матеріалу). 

На підставі проведеного дослідження було надано пропозиції щодо підвищення 

ефективності функціонування державних депозитних корпорацій завдяки впро-

вадження державної програми розвитку та використання новітніх світових техно-

логій у цій галузі економіки. 

Дипломна робота містить 108 сторінок, 12 таблиць, 9 рисунків, список літератури 

з 88 найменувань, 7 додатків. 
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