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Анотація. Уточнено визначення понять 
конкурентоспроможності банку та системи 
забезпечення конкурентоспроможності банку, 
здійснено  критичний  аналіз факторів і критеріїв 
конкурентоспроможності банку. Автором за-
пропоновано рекомендації щодо побудови си-
стеми забезпечення конкурентоспроможності 
банку

Аннотация. Уточнено определение поня-
тия конкурентоспособности банка и системы 
обеспечения конкурентоспособности банка, 
осуществлен критический анализ факторов и 
критериев конкурентоспособности банка. Ав-
тором предложены рекомендации по построе-
нию системы обеспечения конкурентоспособ-
ности банка
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Постановка проблеми. Ефективне функ
ціонування банківської система є індика
тором, стану соціального, економічного та по
літичного розвитку держави. Забезпечення 
конкурентоспроможності належить до пріори
тетних стратегічних завдань кожного суб’єкта 
економічних відносин. Одним із визначальних 
критеріїв стану розвитку банківської системи є її 
конкурентоспроможність. Конкурентоспромож
ність банку залежить не лише від якості банків
ського фінансового  менеджменту, а й від рівня 
економічної віддачі банківської діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Ґрунтовним дослідженням теоретикометодоло
гічних та практичних аспектів конкурентоспро
можності присвячені наукові праці вітчизняних і 
зарубіжних учених, а саме: Г. Л. Азоєва, Л.  В.  Ба
лабанової, П. Ю. Бєлєнького, Т. Д. Гірченко, 
Ю.  О.  Заруби, М. Портера, І.В. Сало, Ф. І. Шпи
га, Р. А. Фатхутдінова  та  багатьох інших.  Оці
нюючи їх значний вклад в формуванні та оцінці 
процесу забезпечення конкурентоспроможнос
ті суб’єктів господарювання в умовах ринкової 

економіки, зауважимо, що тема залишається ак
туальною і поряд  з існуючими дослідженнями 
даної проблематики є цілий ряд невирішених 
проблем. Зокрема, доцільним є, уточнення по
няття системи забезпечення конкурентоспро
можності банку.

Метою даного дослідження є обґрунтування 
особливостей побудови системи забезпечення 
конкурентоспроможності банку 

Обґрунтування отриманих наукових ре
зуль татів. М. Портер визначає конкуренто
спроможність як властивість суб’єкта висту
пати на рівні з діючими на ринку аналогічними 
суб’єктами ринкових відносин [1]. Р. А Фатхут
дінов розуміє конкурентоспроможність як влас
тивість суб’єкта господарювання, який характе
ризують ступенем задоволення ним конкретної 
потреби у порівнянні із аналогічними суб’єктами 
господарювання, представленими на ринку, 
визначає такий вчений як [2].

Ф. І. Шпиг [3]. трактує конкурентоспро
можність – як здатність суб’єкта, що характе
ризується рівнем реального чи потенційного 



50

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 1 (21) 2016

задоволення ним певної потреби у порівнянні з 
аналогічними  суб’єктами, представленими на да
ному ринку. Конкурентоспроможність визначає 
здатність витримувати конкуренцію у порівнянні 
з аналогічними суб’єктами. Натомість, Нємцов 
В. Д. зазначає, що конкурентоспроможність   
це комплексна порівняльна характеристика 
підприємства, яка відображує ступінь переваги 
сукупності оціночних показників його діяльності, 
що визначають успіх підприємства на певному 
ринку за певний проміжок часу,по відношенню 
до сукупності показників конкурентів. [4]

М. В. Медведєв [5], зазначає, що за результа
тами узагальнення літературних джерел і синтезу 
найбільш характерних особливостей конкурен
тоспроможності суб’єктів конкурентної бороть
би можна надати таке визначення категорії «кон
курентоспроможність банку»: це комплексна 
порівняльна характеристика банку, яка визна
чається його наявним конкурентним потенціа
лом для реалізації наявних та створення нових 
конкурентних переваг, що дозволяє забезпечити 
провідну конкурентну позицію на ринку банків
ських послуг в умовах конкурентної боротьби. 

Узагальнюючи, вище зазначене, на нашу дум
ку, конкурентоспроможність банку  це комп
лексна порівняльна характеристика успіху, яка 
відображає рівень переваги сукупності оцінних 
показників діяльності банку успішного змагатися 
з іншими, відповідати головним вимогам ринку, 
задовольнити потреби споживачів, здійснювати 
ефективну господарську діяльність та досягати 
практичної прибуткової реалізації послуг, дола
ти випробування ринку на певному сегменті, за 
певний проміжок часу в умовах конкурентного 
ринку.

Погоджуючись з думкою багатьох дослідник 
[68], зазначимо, що рівень конкурентоспромож
ності банку багато в чому залежить від його здат
ності підтримувати стійкість конкурентної по
зиції в умовах дестабілізуючого впливу факторів, 
серед яких: 

 суперництво серед банків, що конкурують 
у певному ринковому сегменті («центральний 
ринг») – ситуація в цільовому сегменті;

 конкуренція з боку замінників – вплив про
дуктів і послуг небанківських фінансовокредит
них інститутів і нефінансових організацій на ін
тенсивність конкуренції в цільовому сегменті;

 загроза появи нових банківконкурентів –  
вплив потенційних конкурентів;

 вплив громадських організацій і державних 
структур на інтенсивність конкуренції в цільо

вому сегменті ринку банківських продуктів і по
слуг;

 вплив ділової репутації і ринкових позицій 
партнерів на інтенсивність конкуренції;

 позиції клієнтів, їхні економічні можливос
ті – вплив клієнтів на інтенсивність конкуренції.

Узагальнені фактори доцільно класифіку
вати на дві основні групи: чинники зовнішньо
го і внутрішнього середовища, які у свою чергу 
поділяються на чинники зовнішнього прямої 
дії: державне регулювання, суб’єкти ринку: спо
живачі, конкуренти, профспілки; інформаційне 
середовище, умови функціонування ринку фі
нансових послуг, ринку цінних паперів; чинники 
зовнішнього середовища непрямої дії: науково
технічний прогрес, система економічних відно
син в державі, політичні обставини, соціально
культурні обставини, природні умови, правове 
середовище, міжнародна ситуація; чинники вну
трішнього середовища: система менеджменту, 
система маркетингу, технічні засоби та техноло
гії, фінансове забезпечення, наявність високок
валіфікованого персоналу. 

Ефективність процесу забезпечення конку
рентоспроможності банку залежить від вибору 
та реалізації конкурентної стратегії, яка, зокре
ма, передбачає розробку стійкої конкурентної 
переваги. Результативність впровадження остан
ньої залежить від її відповідності внутрішнім 
характеристикам банку та умовам і потребам 
зовнішнього середовища. На думку [6, 9, 10], це 
обумовлює особливості вибору банками значу
щої конкурентної переваги: для великих банків 
доцільними є капіталоємні проекти, направлені 
на удосконалення якісних складових бізнеспро
цесів; у випадку середніх та малих – індивідуалі
зація діяльності. 

Забезпечення конкурентоспроможності бан
ку можна розглядати як багатофункціональну 
систему сукупності управлінських  впливів  на 
підрозділи банку, що формують стратегічний 
менеджмент, інноваційний менеджмент;  фінан
совий і організаційний менеджмент; тактичний 
маркетинг, які у свою чергу, спрямовані на забез
печення конкурентних переваг банку. Функціо
нування даної системи повинно здійснюватись 
на основі принципів динамізму, розвитку, де
термінізму ,об’єктивності, ієрархічності, комп
лексності, ефективності, синергії, адаптивності, 
оперативності.

Інструментами забезпечення конкурентних 
переваг виступають дві групи факторів: “перева
ги в умінні” та “переваги в ресурсах”. Перша група 
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повинна забезпечувати  результативність роботи 
служб маркетингу та менеджменту. До них можна 
віднести: розробку і впровадження нових послуг; 
ефективне використання інструментів марке
тингу; вивчення та дослідження нових сегментів 
ринку, навики у керівництві перспективними 
проектами; уміння ефективно організовувати 
реалізацію банківських послуг; досвід роботи з 
інноваційними технологіями, здійснення  ініці
ативної, зацікавленої роботи у всіх напрямках 
діяльності банку. Визначальними у роботі банку 
є ресурси, що впливають на забезпечення банку 
конкурентними перевагами: наявність та доступ 
до фінансових і матеріальних ресурсів; розви
ток мережі філій та відділень, кадровий склад і 
його кваліфікаційний потенціал; переваги регіо
нального розташування, наявність та доступ до 
технологій; розвинута системи співробітництва 
та ін. Наявність даних конкурентних переваг до
зволяє  позиціонувати себе на ринку фінансових 
послуг. Зазначені інструменти формують функ
ціональну підсистему забезпечення конкуренто
спроможності банку.

Формування системи забезпечення конку
рентоспроможності банку має бути орієнтоване 

і на потреби потенційних споживачів та забезпе
чувати стійкі, довгострокові відносини банку зі 
споживачем. Потенційний споживач повинен не 
лише за однієї потреби скористатися послугою 
банку , але і у  перспективі стати постійним клі
єнтом банку, де об’єктом співпраці виступають 
фінансові активи, які є визначальною причиною 
надання переваги тому чи іншому банку. Нажаль, 
не показники фінансової звітності для багатьох 
клієнтів банку формують рівень довіри клієнта 
до банку, вони лише можуть сформувати нагляд
ну картину ефективності функціонування банку. 
А формування довіри клієнтів банку залежить 
від сукупності факторів які свідчать не лише про 
якість фінансового менеджменту, а й про якість 
стратегічного управління, якість маркетингу.

Беручи до уваги, що  систему забезпечення  
конкурентоспроможності  банку можна  пред
ставити як  сукупність  підсистем  різного  впли
ву  і забезпечення залежно  від  об’єкту конкурен
тоспроможності, побудову системи забезпечення 
конкурентоспроможності банку, доцільно про
вадити як комплекс взаємодії підсистем управ
ління (діагностична, керована, функціональна, 
забезпечувальна) (рис.1).

Рис. 1. Система забезпечення конкурентоспроможності банку
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Висновки. В  результаті  наукового  дослі
дження,  проведеного  за даною темою, уточне
но визначення понять конкурентоспроможності 
банку та системи забезпечення конкурентоспро
можності банку, здійснено критичний  аналіз  
факторів конкурентоспроможності банку. Авто

ром запропоновано рекомендації щодо побудови 
системи забезпечення конкурентоспроможності 
банку, як комплексу взаємодії підсистем управ
ління (діагностична, керована, функціональна, 
забезпечувальна).
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