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– виробництво хімічних каталізаторів, аніліно-

фарбової продукції, впровадження технологій глибо-
кої переробки нафти;

– технології зрідження вугілля.
Наведений перелік у цілому відповідає сучасним 

світовим тенденціям у розвитку інновацій. У світо-
вій практиці найбільш важливі пріоритети науково-
технічного розвитку все більше пов’язуються не 
з грандіозними, дорогими проектами проривного, 
демонстраційного характеру, а з довгостроковою 
кропіткою роботою щодо зміцнення всіх ланок наці-
ональних інноваційних систем – в економіці й інфор-
маційній сфері, в освіті й охороні здоров’я, в охороні 
середовища та вивченні космосу. 

Висновки. Таким чином, конкурентні переваги 
вітчизняних підприємств повинні бути забезпечені 
розвитком інновацій у таких пріоритетних сферах, 
як аерокосмічна галузь, судно-, літако-, автомобі-
лебудування; робототехніка; дослідження космосу, 
астрономія, астрофізика; радіоелектроніка; нанофі-
зика, наноелектроніка; інформаційні технології; біо-
технології у сільському господарстві; виробництво 
добрив та засобів захисту рослин; біоінженерія та 

генетика; виробництво медичних препаратів; роз-
робка енергетичного обладнання та енергозберігаю-
чих технологій; виробництво хімічних каталізаторів, 
анілінофарбової продукції, технологій глибокої пере-
робки нафти та ін. 
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Статтю присвячено проблемам забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних банків. Проаналізовано чинники, що 
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Постановка проблеми. Одним із важливих страте-
гічних завдань соціально-економічного розвитку Укра-
їни є створення та підтримка конкурентоспроможної 
банківської системи, яка слугує, з одного боку, фінан-
совим базисом, а з іншого – індикатором ефективності 
системи управління в усіх сферах економіки. Послі-
довний розвиток фінансового ринку, що адекватний 
сучасним кризовим умовам, вимагає перегляду прин-
ципів діяльності банків, підґрунтям яких виступає 
оптимальне використання конкурентного потенціалу.

Для досягнення та збереження конкурентоспро-
можності банків необхідним є створення ефективного 

механізму управління, який містить організацію та 
проведення комплексу заходів щодо збереження їх 
конкурентного стану. Особливо це актуально в умо-
вах розгортання спіралі структурних дисбалансів в 
економіці України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемі забезпечення конкурентоспроможності банків 
присвячено значну кількість наукових праць, в яких 
досліджуються як проблеми, так і механізми забез-
печення конкурентного стану.

Так, В.І. Міщенко розглядає проблему забезпе-
чення конкурентоспроможності через визначення 
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критеріїв та напрямів підвищення капіталізації бан-
ків [1, с. 12]. Є.В. Нєізвєстна виокремлює маркетин-
гові канали забезпечення конкурентоспроможності 
банків [2, с. 209]. А.В. Хамідуллін акцентує увагу 
на регіональних аспектах забезпечення конкуренто-
спроможності банків [3, с. 79]. О.Й. Шевцова робить 
акцент на тому, що досягнення конкурентної пози-
ції банків повинне базуватися на моделі стратегічно-
інноваційного розвитку [4, с. 102]. Незважаючи на 
значну кількість публікацій, присвячених даній 
проблематиці, залишається актуальним вирішення 
питання стратегії поведінки банків в умовах струк-
турних дисбалансів економіки України для утри-
мання їх конкурентних позицій.

Мета статті полягає у виявленні чинників, що 
впливають на конкурентоспроможність вітчизняних 
банків, та запропонуванні основних заходів щодо 
зміцнення їх конкурентних позицій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вивчення конкуренції між банками дає змогу ствер-
джувати, що під банківською конкуренцією не слід 

розуміти тільки відносини, що мають місце винятково 
між ними. Її треба розглядати як процес суперництва 
між суб’єктами ринку банківських послуг, які одно-
часно зацікавлені у досягненні однієї мети – забезпе-
чення власного стійкого положення на цьому ринку.

Автори статті погоджуються з думкою Є.В. Нєіз-
вєстної, що конкурентоспроможність банків – це 
комплексна, інтегрована характеристика його діяль-
ності, яка, відображаючи ступінь успішності функ-
ціонування банку на конкурентному ринку за збе-
реження та розширення його ринкових позицій, 
передбачає спроможність ефективно використову-
вати ресурси та отримувати за умови помірного 
ризику прибуток у розмірі, не нижче ніж відповід-
ний показник конкурентів [2, с. 209].

Сучасний стан розвитку банківської системи 
України пов’язаний із певними проблемами в еконо-
міці, дією макро- та мікрочинників функціонування 
фінансового ринку загалом. Характеристика осно-
вних чинників, що впливають на конкурентоспро-
можність банків України, представлена в табл. 1.

Слід зазначити, що конкурен-
тоспроможність банків немож-
ливо розглядати без конкурен-
тоспроможності його продуктів 
та послуг. Між ним існує тіс-
ний взаємозв’язок, вони зумов- 
люють розвиток один одного 
(рис. 1).

Одним із основних чинників, 
що впливає на конкурентоспро-
можність вітчизняних банків, 
виступає концентрація капіталу. 

Зростання економічної кон-
центрації може послабити кон-
курентну боротьбу за раху-
нок зменшення конкурентів у 
результаті злиття та поглинання 
банків – у прямому розумінні; та 
в опосередкованому – у резуль-
таті відкритого або таємного 
зговору банків, що залишилися 
після їх консолідації (рис. 2).

Згідно з діючою класифі-
кацією Національного банку 
України вітчизняних банків, 
станом на 01.07.2016 найбільша 
питома вага банківського капі-

Таблиця 1
Характеристика чинників, що впливають на конкурентоспроможність банків України

№ 
пор. Група чинників Характеристика чинників

1.
Структурні  

дибаланси економіки 
України

Скорочення реального сектору економіки; прискорення інфляції призвело до зниження 
доходів населення та споживання в реальному вимірі; зростання частки відтоку коштів з 
економіки України на оборону; розвиток фінансового сектору супроводжується стрімким 
зменшенням банків, скороченням депозитної бази та пропозиції кредитів; у 2015 р. знос 
капіталу перевищив інвестиції; заощадження зосереджені у фінансових установах, уряді 
та в домашніх господарствах; 
сировинна орієнтація промислового виробництва; підвищена вразливість до макроеконо-
мічних шоків; «хронічні» платіжні дисбаланси; імпортозалежність

2.

Чинники  
макросередовища 
функціонування 

банків

Обсяги промислового виробництва; активізація діяльності суб’єктів підприємницької 
діяльності; життєвий рівень населення України; ступінь розвитку фондового ринку; акти-
візація зовнішньоекономічної діяльності підприємств України; розгортання інфляційної 
спіралі; рівень безробіття

3.

Чинники  
макросередовища 
функціонування 

банків

Швидкість та строки освоєння банком ділового циклу певного бізнес-напряму або певного 
банківського продукту; товарна політика, що включає асортиментну й обсягову політику; 
цінова політика (розчленування і диференціація цін, врівноважувальне ціноутворення); 
збутова політика (організація мережі збуту); комунікаційна політика (власне продаж, 
реклама, робота з громадськістю, стимулювання збуту); розробка та реалізація клієнтоо-
рієнтованої корпоративної стратегії

Джерело: систематизовано авторами на основі [2; 3; 5, с. 456]

Рис. 1. Критерії, що визначають конкурентоспроможність банків 
та банківських продуктів (послуг)

Джерело: систематизовано авторами за [3; 6]

Розвиток комп’ютерних 
та інформаційних 
технологій у банках 

Якість обслуговування та 
компетентність персоналу 

банків 

Розгалужена мережа 
філій банків 

Надійність банків (імідж) 

Конкурентоспроможність банків Конкурентоспроможність 
банківських продуктів (послуг) 

вподобання споживачів; 
наявність потенційних клієнтів; 
наявність (відсутність) сильних 
конкурентів; 
соціально-економічний розвиток 
країни (рівень життя населення, темпи 
інфляції, схильність населення до 
заощаджень та споживання 

доступність інформації про 
банківський продукт; 
цінова політика банків; 
наявність додаткових (сервісних 
послуг); 
доступність отримання послуги; 
наявність (відсутність) продуктів 
замінників у конкурентів 
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талу належить банкам іноземних банківських груп – 
46,01%. Даний факт свідчить про те, що вітчизняні 
банки втрачають власні конкурентні позиції на ринку 
банківських послуг.

Банки з державною 
часткою; 16,69

Банки іноземних 
банківських груп; 

46,01

Банки І групи; 26,50

Банки ІІ групи; 10,81

Рис. 2. Концентрація банківського капіталу станом 
на 01.07.2016,%

Джерело: розраховано авторами за [7]

Поглиблення конкуренції серед банків вимагає 
від них повноцінного виконання трансформаційної 
функції посередника, що, своєю чергою, впливає 
на стабільність і достатність ресурсного потенціалу. 
Трансформаційна функція банків нині пов’язана з 
виконанням основних вимог Базеля ІІІ [8]. Насам-
перед це стосується виконання банками показника 
адекватності регулятивного капіталу банків (рис. 2).

Як свідчать дані рис. 2, показник адекватності 
регулятивного капіталу по банківській системі вико-
нується та має тенденцію до збільшення. Так, станом 
на 01.09.2016 його рівень становив 14,15%. Також 
ми можемо говорити про нарощування банками влас-
ного капіталу, який за аналізований період у пасивах 
становив 11,81%. Така тенденція зумовлена поси-
ленням вимог до мінімального розміру регулятив-
ного капіталу банків із боку НБУ, а саме: мінімаль-
ний розмір регулятивного капіталу банку (Н1), що 
отримав банківську ліцензію після 11 липня 2014 р., 
має становити 500 млн. грн. [10].

Мінімальний розмір регулятивного капіталу 
банку (Н1), що отримав банківську ліцензію до 
11 липня 2014 р., має становити: 120 млн. грн. – до 
17 червня 2016 р.; 200 млн. грн. – з 11 липня 2017 р.; 
300 млн. грн. – з 11 липня 2018 р.; 400 млн. грн. – 
з 11 липня 2019 р.; 450 млн. грн. – з 11 липня 
2020 року; 500 млн. грн. – з 11 липня 2024 р. [10].

Якщо розглядати конкурентоспроможність бан-
ківської системи України, то її можна оцінити за 
показниками рентабельності (рис. 3). Як свідчать 
дані рис. 3, діяльність банків України відзначається 

збитковістю та неефективністю діяльності. Найбільш 
піковим періодом є 2015 р., в якому збиток по бан-
ківській системі України досяг 66 600 млн. грн. Зна-
чного занепокоєння викликає показник рентабель-
ності капіталу банків, який у 2015 р. досяг величини 
51,91%. Хоча якщо розглядати результативність 
діяльності банків України, то зазначений показ-
ник майже за півроку 2016 р. знизився до значення 
–7,48%.

До найбільш збиткових банків за І квартал 
2016 р. потрапили ПАТ «ВЕБ Банк», ПАТ «Промін-
вестбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Укрсиббанк», 
ПАТ «Альфа банк», ПУАТ «Фідобанк», ПАТ «Діа-
мантбанк», ПАТ «ПУМБ», АЕ «Родовід Банк», 
ПАТ «Банк Кредит Дніпро» [9].

До найбільш прибуткових банків за І квартал 
2016 р. потрапили АТ «Райффайзен банк Аваль», 
ПАТ «СітіБанк», АЕ «ОТП Банк», ПАТ «ІНГ Банк 
Україна», ПАТ «КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», 
ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Банк Михайлівський», 
ПАТ «А-Банк» [9].

Слід зазначити, що конкурентоспроможність бан-
ків доцільно визначати за моделлю формування кон-
курентних його преваг (рис. 4).

На першому етапі аналізуються діючі конкурентні 
стратегії банку та здійснюють критичне їх осмис-
лення на основі цілей функціонування банку, його 
позиціювання на ринку банківських послуг та визна-
чають ключові чинники конкурентної боротьби.

На другому етапі здійснюється аналіз ситуа-
ції на внутрішньому та зовнішньому ринку функ-
ціонування банку, виявляються найбільш значимі 
показники, розглядається соціально-економічний 
стан країни. Виявляються поточні тенденції, їх зна-
чимість та можливий вплив на ринок фінансових 
послуг і банку.

На третьому етапі оцінюються конкурентний 
потенціал банку, який базується на аналізі органі-
заційно-управлінського, фінансово-економічного, 
технічного, науково-технічного та кадрового потен-
ціалів та характеристика можливості банку наро-
щувати власну конкурентоспроможність на підставі 
посилення технологічного та інноваційного лідерства 
на ринку банківських послуг.

На четвертому етапі оцінюється вплив зовніш-
ніх та внутрішніх чинників на формування конку-
рентних переваг банку. На сучасному етапі розвитку 
банківської системи акціонери на постійній основі 
повинні проводити моніторинг зовнішнього та вну-
трішнього середовища функціонування банку для 
оперативної зміни вагових категорій конкурентних 
переваг банку.

П’ятий етап передбачає визначення найбільш зна-
чимих для розвитку та удосконалення конкурентних 
переваг стратегій.

Рис. 2. Адекватність регулятивного капіталу (Н2)  
та частка капіталу у пасивах банків за період  

з 2007 по 2016 р.
* Станом на 01.09.2016

Джерело: розраховано авторами за [9]

Рис. 3. Динаміка показників рентабельності банків 
України за період з 2007 по 2016* р.

 * Станом на 01.09.2016 

Джерело: розраховано авторами за [7; 9]
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На шостому етапі – формування, нарощування, 
реалізація та утримування конкурентних переваг у 
межах наявної стратегії банку з урахуванням конку-
рентного потенціалу банку.

На сьомому етапі – реалізація розробленої страте-
гії та оцінювання конкурентоспроможності банку із 
внесенням необхідних коректив відповідно до зміни 
зовнішнього його оточення.

Висновки. Сучасний стан розвитку банківського 
бізнесу супроводжується кризовими явищами, які 

відбуваються як в економічній, 
так і у фінансовій сферах країни, 
тому забезпечення конкуренто-
спроможності банків передусім 
повинно базуватися на розробці 
дієвих, переконливих повідо-
млень для інвесторів, клієнтів 
та працівників. Основні дії бан-
ків, що дають змогу представити 
їх конкурентоспроможність, 
повинні полягати у такому.

По-перше, забезпечення фі- 
нансовостійкого розвитку – 
створення антикризового комі-
тету, стрес-тестування та управ-
ління балансом, захист інтересів 
вкладників.

По-друге, захист наявного 
власного банківського бізнесу – 
розробка плану дій на випадок 
надзвичайних ситуацій; ско-
рочення витрат; підготовка та 
управління роздрібним та корпо-
ративним ризиками; управління 
активами, зваженими за ступе-
нем ризику, перегляд продуктової 
та клієнтської політики, а також 
системи стимулювання; вико-
ристання цінових можливостей.

По-третє, робота на перспек-
тиву – перегляд позиції банку, 
адаптація бізнес-моделі; визна-
чення пріоритетності інвести-
цій та проектів; підвищення 

організаційної ефективності; удосконалення системи 
управління; аналіз можливості злиття та погли-
нання, реалізація стратегії інтеграції.

Таким чином, стратегія реалізації конкурентних 
переваг банків у різні періоди часу може відрізня-
тися за своїм характером, запровадженням нових 
технологій, розвитком та засвоєнням нових сегмен-
тів ринку до банального виживання у складних еко-
номічних умовах, що особливо має прояв під час роз-
гортання кризових явищ.

Рис. 4. Формування конкурентних переваг банків
Джерело: запропоновано авторами
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