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АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз теоретичних та практичних ас-

пектів впливу банків розвитку на економічне зростання, роз-
крито основні механізми такого впливу. Розкрито функції та 
основні засади діяльності банків розвитку, а також запропо-
новано низку пропозицій щодо формування банку розвитку в 
Україні з огляду на необхідність забезпечення високих темпів 
економічного зростання та підвищення конкурентоспромож-
ності української економіки, які не можуть бути досягнуті без 
високої динаміки інвестиційних та інноваційних процесів, роз-
витку пріоритетних напрямів, забезпечення стійкого тривалого 
розвитку економіки. Проаналізовано роль держави у процесі 
створення та функціонування банку розвитку.

Ключові слова: банк розвитку, банківська система, еконо-
мічний розвиток, інвестиції, інновації, соціально-економічний 
розвиток.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ теоретических и практических 

аспектов влияния банков развития на экономический рост, 
раскрыты основные механизмы такого воздействия. Раскрыты 
функции и основные принципы деятельности банков развития, 
а также приведен ряд предложений по формированию банка 
развития в Украине с учетом необходимости обеспечения вы-
соких темпов экономического роста и повышения конкурен-
тоспособности украинской экономики, которые не могут быть 
достигнуты без высокой динамики инвестиционных и инно-
вационных процессов, развития приоритетных направлений, 
обеспечения устойчивого долгосрочного развития экономики. 
Проанализирована роль государства в процессе создания и 
функционирования банка развития.

Ключевые слова: банк развития, банковская система, 
экономическое развитие, инвестиции, инновации, социально-
экономическое развитие.

ANNOTATION
In the article analyze theoretical and practical aspects of the 

influence of development banks on economic growth and outlines 
the main mechanisms of such influence. In the article revealed the 
functions and basic principles of activity of the development banks. 
The author also proposes a series of proposals for the creation of 
a development bank in Ukraine, based on the need to ensure high 
rates of economic growth and increase the competitiveness of the 
Ukrainian economy, which cannot be achieved without the high 
dynamics of investment and innovation processes, development 
of priority directions, ensuring sustained long-term development of 
the economy. In article also analyzed the role of the government in 
the process of creation and functioning of the development bank.

Key words: development bank, banking system, economic 
development, investments, innovations, social and economic de-
velopment.

Постановка проблеми. Нарощування вітчиз-
няною економікою конкурентоспроможності 
вимагає значних структурних трансформацій, 

зокрема щодо переорієнтації інвестиційних по-
токів. Як зазначалось багатьма дослідниками, 
Україна має значні прогалини у фінансуванні 
критично важливих галузей, зокрема галузей 
інфраструктури, які необхідні для сприяння 
модернізації сільського господарства, розвитку 
промислового потенціалу. Це вимагає масштаб-
ного та довгострокового фінансування, яке на-
вряд чи можна забезпечити через комерційні 
банки або завдяки ринкам капіталу. Як свід-
чить світовий досвід, саме банк розвитку може 
стати важливим інструментом активізації дов-
гострокового фінансування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не-
обхідність створення банку розвитку вже трива-
лий час обговорювалась вітчизняними та зару-
біжними дослідниками. Роль такої банківської 
установи в процесах фінансового забезпечення ін-
вестиційних процесів аналізували А.І. Данилен-
ко, Ю.О. Ісаєв, В.І. Гаркавенко, Н.М. Шелудь-
ко, М.І. Савлук, А.А. Абалкіна, В.Ю. Катасонов, 
О.Е. Абрамова, І.А. Брайловський, О.Д. Вов-
чак, А.В. Гальчинський, С.О. Іщук, А.О. Лев-
ченко, Л.Л. Гриценко, О.О. Лемішко, В.Г. Со-
словський, О.Й. Шевцова та інші дослідники. 
В роботах названих науковців висвітлено окремі 
практичні та теоретичні аспекти впливу банків-
ської системи на економічний розвиток, зокрема 
розглянуто вплив інвестицій на реальний сектор 
економіки та вплив таких інститутів, як банки 
розвитку, на економічне зростання.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак, незважаючи на зна-
чний доробок, існує низка проблем, які потре-
бують подальших досліджень та вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У світовій практиці для виправлення так званих 
провалів ринку, що стримують економічний та 
соціальний розвиток країни, для забезпечення 
залучення інвестиційних ресурсів у пріоритет-
ні галузі економіки створюються та ефективно 
функціонують спеціалізовані фінансові інститу-
ції, провідними серед яких є банки розвитку. 
Обґрунтування необхідності їх функціонування 
базується на тому, що вони генерують мульти-
плікативний ефект, фінансуючи проекти, які 
дають вагомі суспільні переваги.
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У світовій практиці до категорії банків розви-
тку належать інвестиційні інститути, що займа-
ються довгостроковим кредитуванням окремих 
галузей та сфер господарства. На відміну від 
комерційних банків, банки розвитку спрямову-
ють фінансові ресурси в ті сфери, які вважають-
ся стратегічними для національної економіки, 
від промисловості та сільського господарства 
до розвитку експорту, інфраструктури, а також 
підприємств малого та середнього бізнесу.

Банки розвитку відрізняються один від одно-
го за напрямами та обсягами діяльності, форма-
ми власності, організаційно-правовими форма-
ми та іншими критеріями. Вони є інструментом 
державної економічної політики та відіграють 
важливу роль в реалізації її стратегічних на-
прямів. Створення банків розвитку з державним 
капіталом спрямоване на більш активну участь 
держави в проведенні структурної економічної 
політики шляхом масштабних інвестицій в прі-
оритетні галузі економіки. Значення діяльності 
банків розвитку визначається не лише істотни-
ми обсягами інвестицій, але й спрямуванням їх 
під контролем держави в сектори економіки, 
що мають стратегічне значення для подальшого 
її розвитку, що сприяло би прогресивній струк-
турній перебудові національної економіки, 
тому особливо ефективними банки розвитку є 
в умовах відновлення, перебудови, модернізації 
економіки, коли необхідна концентрація ресур-
сів для вирішення ключових завдань.

Банки розвитку виконують важливу роль у 
наданні додаткових фінансових та нефінансо-
вих послуг, необхідних для сприяння розвитку 
пріоритетних секторів та напрямів.

Діяльність банків розвитку особливо стає 
значущою в періоди економічних та фінансо-
вих криз. Незважаючи на виникнення проблем 
з ліквідністю на ринку, ускладнення доступу 
до кредитних ресурсів та зростання їхньої вар-
тості, діяльність таких інститутів залишається 
дієвим механізмом підтримки та модернізації 
національної економіки, а також вагомою скла-
довою антикризових програм урядів.

На відміну від приватних банків, діяльність 
яких регулюється загальним банківським зако-
нодавством, банки розвитку здебільшого ство-
рюються відповідно до окремого спеціального 
закону або нормативного акта, яким на них 
покладаються функції фінансування проектів, 
що створюють вагомі економічні, соціальні та 
екологічні переваги. Контроль над банками роз-
витку здійснюється спеціальними вповноваже-
ними державними органами. Банки розвитку 
не підпадають під звичайні норми банківського 
регулювання та пруденційного нагляду, вклю-
чаючи вимоги створення обов’язкових резер-
вів та виконання встановлених нормативів. До 
них також застосовується особливий механізм 
регулювання операцій, зокрема на основі вста-
новлення спеціальних обов’язкових нормативів 
діяльності та визначення величини банківських 
ризиків.

Діяльність банків розвитку спрямована на 
вирішення таких завдань, як забезпечення на-
ціональним компаніям доступу до довгостроко-
вого фінансування, формування національних 
ринків довгострокового капіталу; акумулюван-
ня фінансових ресурсів із зовнішніх та внутріш-
ніх джерел для реалізації державної інвестицій-
ної політики; забезпечення фінансових ресурсів 
для середньо- та довгострокових проектів; за-
безпечення державної підтримки цільових груп 
та цільових секторів економіки; обмеження 
кредитних ризиків; сприяння інноваційним 
процесам; полегшення негативного впливу фі-
нансових криз через фінансування, що за своїм 
характером є антициклічним, з наданням позик 
навіть протягом періодів економічного спаду та 
об’єднанням зусиль з регіональними фінансови-
ми інститутами; прискорення зростання націо-
нальної економіки; сприяння розвитку промис-
ловості, сільського господарства, модернізації 
виробничої бази для забезпечення зростання 
обсягів виробництва, підвищення можливостей 
для зайнятості; сприяння фінансовому та еко-
номічному розвитку регіонів, зокрема аграр-
них, здійснення інвестиційних проектів, що 
забезпечують вирівнювання регіональних дис-
пропорцій розвитку; здійснення інвестиційних 
проектів у галузях економічної та соціальної 
інфраструктури, а також у сільському госпо-
дарстві; розвиток фінансової інфраструктури; 
розвиток фінансових інститутів небанківсько-
го типу; розвиток внутрішнього ринку цінних 
паперів та боргового капіталу шляхом продажу 
власних акцій та облігацій; допомога підприєм-
ствам, яким надано фінансування чи допомогу 
у випуску та розміщенні їхніх цінних паперів; 
продаж власного портфеля інвестицій; надання 
технічної допомоги секторам, які є ключовими 
для економічного зростання.

Інститути розвитку є необхідним та ефектив-
ним інструментом державної економічної полі-
тики, що дає змогу комплексно розв’язувати 
невідкладні проблеми з мінімальними витрата-
ми, диверсифікувати економіку, забезпечувати 
розвиток інфраструктури та високотехнологіч-
них виробництв, а також не лише підтримува-
ти, але й нарощувати темпи економічного зрос-
тання в країні на тривалий період.

Банк розвитку як спеціалізована фінансо-
во-кредитна установа створюється урядом або 
функціонує на основі державних гарантій, а ме-
тою його діяльності є підтримка фінансування 
суспільно значущих проектів, що сприяють еко-
номічному зростанню, розвитку економіки та 
вирішенню соціальних завдань. Банк розвитку 
не конкурує з приватним сегментом вітчизня-
ної банківської системи, виконуючи спеціальні 
завдання щодо сприяння розвитку економіки 
країни, які зазвичай не реалізуються іншими 
банками. Таким чином, основний акцент бан-
ків розвитку зосереджений на довгостроковому 
фінансуванні та допомозі для видів діяльності 
або секторів економіки, де рівень ризику може 
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Таблиця 1
Основні напрями діяльності банку розвитку [1, c. 12]

Напрям 
діяльності

Мета 
діяльності Механізм діяльності

Оцінка Проект
Унікальною характеристикою банків розвитку, є те, що вони розглядають 
можливість фінансування проектів не тільки з урахуванням фінансової 
окупності, але й з огляду на економічний та соціальний вплив на розвиток.

Співпраця Інвестор
Надаючи довгострокове фінансування, банк розвитку є ключовим елемен-
том забезпечення капітальних ресурсів для проектів з періодом у 20 або 
30 років, що є характерним для інфраструктурних проектів.

Залучення Капітал
Діючи як каталізатор, банк розвитку може допомогти залучити іноземних 
інвесторів, гранти та фінансування від регіональних та міжнародних фі-
нансових установ.

Підтримка Виробничий 
сектор

Технічна допомога стає все більш важливою частиною діяльності банку 
розвитку для підтримки реального сектору та експортно орієнтованих га-
лузей.

Полегшення Фінансова 
криза

Банк розвитку може запропонувати антициклічне фінансування, забезпе-
чуючи ресурсами кредитні ринки та ринки капіталу під час кризи.

бути вищим, ніж звичайна фінансова система 
спроможна прийняти.

Основні напрями діяльності банків розви-
тку, через які реалізуються їхні основні цілі, 
наведені в табл. 1.

Основні напрями діяльності кожного банку 
розвитку можуть бути визначені як пріорите-
ти, навколо яких банк функціонує. Одним з та-
ких пріоритетів є підтримка інноваційного під-
приємництва, яка реалізується для підтримки 
структурних змін відповідно до стратегії розви-
тку, а також для створення сприятливих умов 
для поліпшення якості та конкурентоспромож-
ності товарів та послуг на внутрішньому та сві-
тових ринках.

Необхідно підкреслити, що створення й ді-
яльність банків розвитку не суперечать принци-
пам ринкової економіки. Не створюючи конку-
ренціїю комерційним банкам, вони покликані 
усувати відставання в економічному розвитку 
регіонів, фінансувати структурну політику, 
сприяючи поступальному зростанню національ-
ної економіки. При цьому ступінь участі держа-
ви в інвестиційному процесі визначається сфор-
мованістю та дієвістю ринкових механізмів.

Участь держави не виключає широкого за-
лучення комерційних банків до процесу фінан-
сування та кредитування визначених урядом 
напрямів. Співробітництво банків розвитку 
з комерційними банками дає змогу не тільки 
надавати вповноваженим комерційним банкам 
додаткові кредитні ресурси, але й використову-
вати їх власні для кредитування запланованих 
заходів. Співробітництво з банками розвитку 
створює для комерційних банків сприятливі 
умови для залучення додаткових ресурсів, як 
державних, так і приватних.

Вивчення зарубіжного досвіду діяльності 
банків розвитку показало, що такі структури 
займають важливу нішу в інституційній струк-
турі фінансового сектору економіки. Практика 
їх діяльності орієнтується на вирішення страте-
гічних завдань підтримки національних еконо-
мік, зокрема в кредитно-інвестиційному та екс-
портному спрямуванні.

Досвід створення банків розвитку з держав-
ною участю широко використовують як розви-
нені країни, так і країни, що розвиваються. 
Існує велика кількість прикладів успішного 
функціонування банків розвитку, яскравими 
прикладами яких є Бразильський банк роз-
витку, банк розвитку Китаю, банк розвитку 
Королівства Нідерландів, Канадський банк 
розвитку бізнесу, а також успішним досвідом 
можна назвати створення Банку розвитку Рес-
публіки Білорусь.

У цих країнах банки розвитку здійснили 
помітний внесок у реалізацію стратегічних на-
прямів державної економічної політики. Ді-
ючи як основний фінансовий інструмент дер-
жави в розвитку реальної економіки, вони 
активно використовували різноманітну систе-
му пільг та інших механізмів залежно від прі-
оритетів та завдань, що стоять перед тією чи 
іншою країною.

Наявність банків, котрі функціонують у різ-
них сферах діяльності, що мають велике значен-
ня для національної економіки, за державної 
підтримки є характерним для багатьох країн, 
тому однією з тенденцій сучасної світової прак-
тики є розширення діяльності банків розвитку, 
які, на думку фахівців Світового банку, пови-
нні стати основним джерелом фінансування 
пріоритетних соціально-економічних програм 
та проектів. В економіці України досі взаємодія 
фінансового та реального секторів стикається із 
суттєвими перепонами. Банківські установи як 
комерційні організації здебільшого націлені на 
отримання максимального прибутку за корот-
кий строк, зокрема спекулятивного характеру, 
отже, не зацікавлені у фінансуванні інвестицій-
них проектів у реальному секторі, де прибуток 
зазвичай нижче, а рівень операційних витрат 
на банківське супроводження – вище. Банко-
центрична модель укладу фінансового сектору 
України разом з іншими причинами мінімізує 
участь фондового ринку в мобілізації необхід-
них фінансових ресурсів.

Тривалий час функції банку розвитку фак-
тично виконував Національний банк України, 
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хоча ці функції не передбачені ні Конституцією 
України, ні Законом України «Про Національ-
ний банк України».

В Україні створення вітчизняного банку роз-
витку все ще залишається в планах. У дослі-
дженнях застерігається, що створений Україн-
ський банк реконструкції і розвитку не можна 
вважати інститутом розвитку, адже він не здій-
снює довгострокового інвестиційного кредиту-
вання, а його вплив на економіку є незначним.

Сьогодні в Україні є доцільним створення 
спеціалізованого інвестиційного банку. Кон-
кретні функції та операції цього банку варто 
визначити окремим законом, а також чітко 
обумовити рівень втручання державних орга-
нів у процес прийняття рішень щодо доціль-
ності фінансування того чи іншого інвести-
ційного проекту. Домінуючими функціями, 
які виконуватиме такий банк, повинні стати 
мобілізаційна (вибір найбільш ефективних 
джерел та способів формування інвестиційних 
ресурсів, залучення коштів на внутрішньому 
та міжнародному ринках капіталів для фінан-
сування інвестиційно-інноваційних проектів); 
експертна (відбір та експертиза інвестиційних 
та інноваційних проектів, розроблення мето-
дичних рекомендацій та критеріїв оцінювання 
їх щодо доцільності та економічної привабли-
вості, а також вибір банків, які уповноваже-
ні стати його агентами); стимулююча (роз-
роблення та вжиття комплексу заходів щодо 
фінансування інвестицій для модернізації, 
капітального та житлового будівництва, на-
уково-дослідних робіт, а також застосування 
лізингових форм, схем консорціумного креди-
тування, в яких цей банк виступатиме в ролі 
головного організатора чи кредитора); пла-
тіжна (організація проходження фінансових 
ресурсів, установлення кореспондентських 
відносин, розрахунково-касове обслуговуван-
ня клієнтів, здійснення міжнародних розра-
хунків); контрольна (контроль за ефективним 
і цільовим використанням інвестиційних ре-
сурсів та процесом реалізації інноваційних 
проектів, видача гарантій, контроль за вико-
нанням кредитних угод). Такий банк пови-
нен стати сполучною ланкою організацій, які 
впроваджують інновації, з іншими економіч-
ними суб’єктами, а головне, з внутрішніми та 
зовнішніми інвесторами.

Розгортання масштабної економічної кризи 
в Україні є відносно вдалим часом для при-
скорення формування інституційної системи 
фінансово-кредитної підтримки економічного 
розвитку. Необхідність вжиття антикризових 
заходів щодо підтримки вітчизняного реального 
сектору, зокрема щодо підтримки експорту, по-
требує інституційного забезпечення механізмів 
вжиття та контролю таких заходів, використан-
ня відповідних фінансових ресурсів. Вивчення 
міжнародної практики фінансово-кредитного 
забезпечення державного інвестування інно-
ваційного розвитку та усвідомлення нагальної 

потреби радикального вдосконалення інститу-
ційного забезпечення державного інвестицій-
ного інвестування підтверджує необхідність 
утворення в Україні відповідної спеціалізованої 
фінансово-кредитної мережі, яка повинна стати 
важливим інструментом фінансової політики 
держави, сприяючи мобілізації фінансових ре-
сурсів, підвищенню ефективності використання 
державних інвестицій.

Актуальність створення банку розвитку для 
України посилюється необхідністю пошуку 
шляхів підвищення ефективності взаємодії ре-
ального сектору та банківської системи задля 
стимулювання інноваційного розвитку економі-
ки. Держава повинна дати поштовх створенню 
національних банків розвитку та повністю ви-
користовувати їхній потенціал в мобілізації фі-
нансових ресурсів для розвитку економіки.

Поточні тенденції економічної динаміки в 
Україні засвідчують посилення технологічної 
несумісності української економіки з розви-
неними країнами, що консервує за Україною 
в міжнародному поділі праці роль постачаль-
ника продукції первинної обробки з низьким 
вмістом доданої вартості. Повільність якісних 
зрушень в динаміці розвитку промисловості 
обмежує структурні та функціональні зміни в 
національній економіці України, спрямовані 
на підвищення її конкурентоспроможності на 
основі технологічної модернізації, отже, пе-
рехід до нової якості економічного розвитку 
країни.

Окремо варто відзначити значний вплив 
банків розвитку на стимулювання інновацій-
ного підприємництва. Нині в Україні фак-
тично не існує державного стимулювання ін-
новаційного підприємництва, яке б реально 
здійснювало позитивний вплив на розвиток 
та впровадження інновацій в Україні, хоча у 
держави існує низка інструментів для стиму-
лювання розвитку інноваційного підприємни-
цтва. Саме створення ефективного банку роз-
витку є одним з найбільш ефективних шляхів 
створення дієвого механізму фінансування 
інноваційного підприємництва. Саме підтрим-
ка інноваційних проектів є одним з ключових 
моментів, які дадуть змогу Україні перейти 
з розряду країн – постачальників сировини в 
розряд країн – постачальників кінцевих про-
дуктів та послуг.

Сьогодні в Україні, на жаль, не існує та-
кого інституту, як банк розвитку, але малі та 
середні підприємства можуть отримати гранти 
від ЄБРР. Хоча ЄБРР здійснює значний пози-
тивний вплив на розвиток малого та середньо-
го бізнесу в Україні, на жаль, він лише надає 
кошти українським підприємствам на послуги 
консультантів, але не виступає безпосереднім 
інвестором цих підприємств, на жаль, оминає 
стороною інноваційні підприємства. Отримати 
фінансування інноватори з України можуть в 
найбільшій рамковій програмі Європейського 
Союзу з фінансування науки та інновацій «Го-
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ризонт 2020», але існують певні обмеження 
щодо залучення фінансування з цієї Програми.

Створення українського банку розвитку, на 
нашу думку, дасть змогу підприємствам залу-
чати необхідні інвестиційні ресурси для реалі-
зації своєї діяльності, впровадження новітніх 
технологій, модернізації своєї діяльності та 
реалізації інноваційних проектів, адже україн-
ський банк розвитку зможе фінансувати та на-
давати підтримку підприємствам, які діють в 
напрямі загальнонаціональних інтересів.

Оскільки створення державного банку розви-
тку за умов дефіциту бюджету складно уявити, 
найбільш оптимальним для держави є створен-
ня банку розвитку змішаного типу, який буде 
залучати як державні кошти, так і кошти при-
ватного сектору, при цьому банк має функціо-
нувати на пільгових умовах, адже буде діяти в 
інтересах держави. Така змішана форма влас-
ності дасть змогу уряду встановлювати коридор 
дій для банку, з одного боку, та заощадити ко-
шти державного бюджету за рахунок залучення 
приватних інвесторів, з іншого боку.

Отже, створення такого ефективного інсти-
туту, як банк розвитку в Україні, зможе сти-
мулювати розвиток підприємництва, зокрема 
інноваційного, за рахунок надання фінансового 
ресурсу на пільгових умовах з огляду на інвес-
тування не тільки економічного ефекту, але й 
соціального, екологічного тощо. Також банк 
розвитку зможе допомогти в залученні інозем-
них інвесторів та грантів, виступаючи в ролі го-
ловного інвестора-гаранта чи поручителя.

Висновки. До категорії банків розвитку на-
лежать інвестиційні інститути, що займаються 
різними видами кредитування переважно на 
пільгових умовах, окремих галузей та сфер гос-
подарства. На відміну від комерційних банків, 
банки розвитку спрямовують фінансові ресурси 
в ті сфери, які вважаються стратегічними для 
національної економіки.

Банк розвитку в Україні може й повинен 
стати ключовою банківською установою, а саме 
трансформатором фінансових ресурсів у реаль-
ний сектор економіки через цілеспрямоване 
кредитування пріоритетних інвестиційних про-
ектів. У сучасних нестабільних умовах банк 
розвитку може відіграти роль фінансового про-
відника процесів економічного відновлення та 
подальшого зростання.

Для стимулювання створення та започатку-
вання діяльності «повноцінного» банку розви-
тку в Україні необхідне спеціальне законодавче 
унормування діяльності банку розвитку.

Створення та започаткування діяльності бан-
ку розвитку Україні дасть можливість вжити 
заходів державної економічної політики у сфері 
розвитку ринків капіталу, банківської системи, 
інвестування, міжнародного співробітництва, 
державно-приватного партнерства; стабілізу-
вати розвиток фінансової системи та реально-
го сектору за рахунок проведення визначених 

пріоритетних інвестиційно-кредитних угод, 
покликаних вирішувати загальнодержавні пи-
тання економічного розвитку; підвищити дові-
ру наявних та потенційних клієнтів до вітчиз-
няних банків та інших фінансових інститутів, 
повернути частину вільних коштів на банків-
ські рахунки; сприяти розвитку ринку фінан-
сових послуг; запустити «циркуляцію кредиту» 
в реальному секторі економіки; активізувати 
легальний кругообіг фінансових ресурсів з від-
повідним зменшенням частки тінізації еконо-
міки; сприяти підвищенню рейтингів держа-
ви та вітчизняних корпорацій в міжнародних 
градаціях конкурентоспроможності та плато-
спроможності; обмежити канали та можливості 
непродуктивного переміщення спекулятивного 
капіталу.
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BANK OF DEVELOPMENT AS AN INSTITUTE  
OF ACCELERATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT

In the article, the author had proved that the growth of the domestic economy of competitiveness 
requires significant structural transformations, in particular, in terms of reorientation of investment 
flows. As noted by many researchers, Ukraine has significant gaps in funding critical industries, in 
particular, the infrastructure sectors that are needed to promote agricultural modernization and in-
dustrial capacity development. This requires large-scale and long-term financing, which is not possible 
through commercial banks or through capital markets. As the world experience shows, the develop-
ment bank can become an important tool for activating long-term financing.

The author analysed the theoretical and practical aspects of the influence of development banks on 
economic growth and outlines the main mechanisms of such influence. In the article, functions and 
basic principles of activity of development banks are revealed. 

The author also made a series of proposals for the creation of a development bank in Ukraine, based 
on the need to ensure high rates of economic growth and increase the competitiveness of the Ukrainian 
economy, which cannot be achieved without the high dynamics of investment and innovation processes, 
development of priority directions, ensuring sustained long-term development of the economy. 

The article describes that the category of development banks include investment institutes engaged in 
long-term lending of individual industries and spheres of the economy. Unlike commercial banks, devel-
opment banks target financial resources to those areas that are considered strategic for the national econ-
omy, from industry and agriculture to exports, infrastructure, and small and medium-sized businesses.

The article emphasized that the activity of development banks especially becomes significant 
during periods of economic and financial crises. Despite the emergence of market liquidity problems, 
the difficult access to credit and the growth of their value, the activities of such institutions remain 
an effective mechanism for the maintenance and modernization of the national economy, as well as a 
significant component of the government's anti-crisis programs.

Therefore, the establishment of such an effective institution as a development bank in Ukraine will 
be able to stimulate the development of entrepreneurship, including innovation, by providing finan-
cial resources on preferential terms, taking into account not only the economic effect but also social, 
environmental, and other investment. Also, the development bank will be able to help attract foreign 
investors and grants, acting as the main investor-guarantor.

The article also analyses the role of the government in the process of creation and functioning of 
the development bank.


