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Рисунок 1 – Структура кредитного портфеля за галузями економіки у 
2015 р., % 

Джерело: складено автором на основі фінансової звітності банку “Приватбанк” 

 
У 2015 році пріоритетним напрямом кредитування була нафтогазова 

промисловість та кредити фізичним особам, найгірші показники у галузі 
авіаперевезень та сфері комерційної діяльності та фінансових операціях. 

Отже, аналіз кредитного портфеля є необхідним заходом для вивчення 
діяльності банку. Визначення ступеня його дохідності та ризику дають 
можливість банківським установам коригувати власну кредитну політику та 
змінювати структуру кредитного портфеля. При формуванні оптимального 
кредитного портфеля Приватбанку слід прагнути до реалізації кредитної 
політики шляхом підбору найбільш ефективних і надійних кредитних 
вкладень. 
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За сучасних умов конкурентоспроможність є найважливішим 
елементом забезпечення діяльності банківських установ у конкурентних 
умовах, а результати її оцінки виступають передумовою як планування, так і 
цілей, що визначаються для здійснення ефективного їх функціонування.  
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Проблемам конкурентоспроможності та конкурентних переваг 
присвячено велику кількість наукових публікацій. Основним теоретичним 
положенням та концептуальним засадам присвячені наукові праці таких 
зарубіжних авторів, як Ф. Найт, М. Портер, П. Роуз, Г. Хемел. До 
вітчизняних вчених, праці яких присвячені цій проблематиці, слід віднести 
таких як: В. Вовк, Т. Д. Гірченко [2], М. В. Медведєв [4], О. Шевцова. 

Показник конкурентоспроможності для будь якої банківської установи 
являє собою підсумок роботи її служб і підрозділів, а також її реакцію на 
зміну зовнішніх факторів впливу. При цьому особливо важливою є здатність 
банківської установи оперативно й адекватно реагувати на зміни в поведінці 
клієнтів, в їхніх смаках і перевагах [1]. 

Основною метою банківської установи є одержання прибутку, отже, 
критерій прибутковості в абсолютному і відносному виразі може бути 
використано для оцінки її конкурентної позиції на ринку, проте даний 
показник може виступати лише як критерій оцінки саме реалізації цього 
потенціалу за певний період, що є попереднім відносно моменту оцінки [2]. 

Пошук критерію оцінки, на нашу думку, слід здійснювати, виходячи з 
ринкової складової поняття “конкурентоспроможність”. Саме ринок (клієнт) 
може вирішити, яка з банківських установ є на даний момент часу, і в 
майбутньому залишиться більш ефективною і конкурентоспроможною. 
Відносини між продавцем і покупцем банківських послуг носять 
довгостроковий характер, споживачі на довгостроковій основі співпрацюють 
з банківською установою, де об’єктом даного співробітництва виступають 
фінансові кошти, що є причиною серйозного аналізу під час вибору банку-
контрагента. Основним критерієм оцінки конкурентоспроможності банку є 
сукупна суб’єктивна думка клієнтів [4].  

Одним із критеріїв оцінки конкурентоспроможності банку, на нашу 
думку, може слугувати частка ринку депозитів, і меншою мірою кредитів, 
якими володіє банківська установа в даний момент часу, а також темпи росту 
цих показників у майбутньому. Критерій оцінки конкурентоспроможності 
банку повинен містити в собі різноманітні показники: як абсолютні, так і 
ліквідні; як динамічні, так і статичні; як об’єктивні, так і суб’єктивні. 
Очевидно, що первинним критерієм вибору банків повинні стати абсолютні 
показники, такі як обсяг капіталу та частка ринку (у першу чергу обсяг 
депозитів банку) [2].  

Перевага над конкурентами за перерахованими та іншими параметрами 
дозволяє банківській установі пропонувати на ринку послуги більш високої 
якості і/або за нижчими цінами, що у свою чергу зміцнює ринкові позиції, 
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дозволяє отримувати прибуток, позитивно впливає на фактори, що 
визначають переваги у конкуренції (рис. 1) 
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Рисунок 1 – Критерії оцінки конкурентоспроможності комерційних 
банків 

Джерело: побудовано автором на основі [3] 

 
Виділяють наступні критерії оцінки конкурентоспроможності в 

залежності від різних складових діяльності банківських установ, серед яких: 
організаційно-структурні, ресурсні, технічні та технологічні, управлінські, 
ринкові, кожна з яких розкриває конкурентні переваги банківської установи. 

Показник конкурентоспроможності для будь якої банківської установи 
являє собою підсумок роботи її служб і підрозділів, а також її реакцію на 
зміну зовнішніх факторів впливу. При цьому особливо важливою є здатність 
банківської установи оперативно й адекватно реагувати на зміни в поведінці 
клієнтів, в їхніх смаках і перевагах. Критерій оцінки 
конкурентоспроможності банку повинен містити в собі різноманітні 
показники: як абсолютні, так і ліквідні; як динамічні, так і статичні; як 
об’єктивні, так і суб’єктивні.  
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