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Продовж. табл. 1
А
Чиста процентна маржа
Чиста комісійна маржа
Чистий спред
Фінансовий
важіль
(відношення
зобов’язань до власного капіталу)
Джерело: складено за матеріалами [5]

1
7,7
5,7
19,6

2
8,8
3,8
19,9

3
8,0
3,6
16,6

4
3,5
1,6
11,3

5
3,8
1,9
16,8

6
4,1
2,0
16,6

7,2

4,6

5,6

12,2

9,2

7,4

Як видно з табл. 2 доходність активів банку є вища, ніж доходність БСУ та станом на
01.01.2018 року становила 15,9 %, тобто на 1 грн активів припадає майже 16 копійок доходу.
Прибутковість активів банку у 2016 – 2017 роках відповідала рекомендованим
значенням (≥ 1 %), а в 2015 році діяльність банку була збитковою. Натомість діяльність
БСУ є збитковою, тому показники не відповідають рекомендованим значенням.
Вартість пасивів у БСУ є більшою, ніж у банку та станом на 01.01.2018 року на 1 грн
пасивів припадає 15 копійок витрат, в той час у банку – 8 копійок.
Рентабельність капіталу банку має тенденцію до зростання та показники значно
перевищують рекомендоване значення (≥ 5 %) у 2016 – 2017 роках, натомість показники
БСУ є негативними, так як діяльність БСУ є збитковою.
Чистий спред як і банку, так і БСУ відповідає рекомендованому значенню (≥ 4 %),
проте за 2015 – 2016 роки чистий спред банку перевищує чистий спред БСУ.
Отже, проаналізувавши діяльність ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та порівнявши його
з БСУ, можна сказати, що діяльність цього банку в цілому є ефективною, так як за 2016 –
2017 роки чистий прибуток банку має тенденцію до зростання. Банк є рентабельним,
ліквідним, платоспроможним та надійним. У ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» і в БСУ
кредитування клієнтів є головним напрямом активної діяльності банку та БСУ, але обсяг
чистого кредитного портфеля банку має тенденцію до збільшення на відміну від стрімкого
зменшення об’єму кредитного портфелю БСУ.
Проаналізувавши показники ефективності БСУ та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
можемо сказати, що діяльність банку є ефективнішою.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
За умов сучасного економічного простору одним із постійно діючих чинників
прогресивних поступів суспільства вперед є конкуренція. Конкуренція є певним драйвером
для суб’єктів підприємницької діяльності, гасло якого – не зупинятися на досягнутому, а
постійно самовдосконалюватися, знижати витрати на виробництво, покращувати якість
продукції (надання послуг), що пропонуються сучасному ринку, підвищувати свою
конкурентоспроможність.
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Конкуренція між товаровиробниками є постійною боротьбою між ними задля
задоволення власних інтересів, якими є: вигідні умови виробництва та збуту товарів,
одержання високих прибутків, домінування на певному ринку. Конкуренції властива така
якість, як динамічність, примусовість, єдність конкурентних і монополістичних засад,
зв’язок з інноваційними процесами. Із цього випливає, що конкуренція – це сукупність
об’єктивних відносин, перш за все, економічних, між господарюючими суб’єктами в умовах
ринку, що носять динамічний характер постійного суперництва товаровиробників за
прихильність споживачів на основі певних переваг своєї продукції (надання послуг).
В умовах конкуренції і через її «активність» знаходить свій прояв
конкурентоспроможність. Конкурентоспроможність галузі визначається наявністю в ній
технічних, економічних та організаційних умов для створення, виробництва й збуту (з
витратами не вищими, ніж інтернаціональні) продукції високої якості, що задовольняє
вимогам конкретних груп споживачів. Конкурентоспроможність галузі – здатність
підприємств (фірм) входити до складу галузі, швидко реагуючи на зміну в її структурі,
брати до уваги тенденції до зміни, відновлювати свої соціально-економічні системи і
зберігати та підвищувати досягнутий рівень ефективності виробництва й управління.
Конкурентоспроможність підприємства – здатність виробляти й реалізовувати свою
продукцію швидко, дешево, якісно, продавати її в достатній кількості, при високому
технологічному рівні обслуговування. Конкурентоспроможність підприємства – це
можливість ефективно розпоряджатися власними й позиковими ресурсами в умовах
конкурентного ринку [1].
Конкурентоспроможність продукції – ступінь її відповідності на певний момент
вимогам цільових груп споживачів або обраного ринку за найважливішими
характеристиками: технічними, економічними, екологічними тощо» [1, с. 59].
Можна
константувати,
що
конкурентоспроможність
продукції
й
конкурентоспроможність підприємства співвідносяться між собою як частина й ціле.
Можливість підприємства конкурувати на певному товарному ринку безпосередньо залежить
від конкурентоспроможності її товарів (послуг), а також сукупності економічних методів
управління господарською діяльністю, що впливають на результати конкурентної боротьби.
Конкурентоспроможність об’єкту будь-якого рівня не є сталою характеристикою. Вона
нерозривно пов’язана з мінливістю конкуренції. Підтримуємо думку М. Портера, який
відзначає, що конкуренція – є динамічною і базується на оновленні та пошуку стратегічних
відмінностей, та дійшов висновку, що конкурентна перевага як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках залежить від наявності й ефективності використання ресурсів, які
перебувають у розпорядженні господарюючого суб’єкта. Причому комбінація ключових
факторів успіху не є постійною та універсальною для всіх суб’єктів господарювання. Кожна
окрема галузь має свої специфічні вимоги до такої комбінації [2, с. 39].
З теорії конкурентних переваг М. Портера випливає ряд принципових положень,
сутнісно важливими серед яких є:
1) конкурентоспроможність характеризується ефективністю використанням ресурсів,
що перебувають у розпорядженні підприємства, і може бути виміряна показником
рентабельності виробництва;
2) показник конкурентоздатності може визначатися лише відносно інших
підприємств-конкурентів;
3) існує два головних шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства –
зниження собівартості продукції (зростання прибутків, рентабельності виробництва, ріст
частки ринку) і диференціація товарів (пошук нових, незайманих ніш на ринках збуту).
Створення нових конкурентних переваг та утримання вже існуючих передбачає
виникнення та вплив зовнішніх чинників, що пов’язані із умовами зовнішнього середовища
підприємства, та внутрішніх, що впливають на можливості та здатності суб’єкта
господарювання забезпечувати конкурентоспроможність підприємств й конкурувати на
внутрішніх і зовнішніх ринках.
На
нашу
думку,
вкрай
важливою
особливістю
при
формуванні
конкурентоспроможності з урахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників, є можливість
корегування ними. Зокрема, дія на зовнішні фактори з боку підприємства неможлива або
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дуже обмежена, на відміну від внутрішніх. У системі конкурентних переваг підприємства
важливо виділяти конкурентні переваги продукції, які є фундаментом переваг суб’єкта
господарювання у цілому. Але, окрім наявних переваг окремих видів продукції,
конкурентоспроможність підприємства залежить від того, чи здатне воно забезпечити
максимально можливу за наявних ресурсів ефективність. Конкурентні переваги (фактори
прямого впливу) є результатом взаємодії ресурсів підприємства, без яких воно не може
формувати конкурентоспроможність. Саме тому процесу формування конкурентних
переваг сільськогосподарської продукції має передувати обґрунтування галузевої структури
підприємства, бажаних якісних та вартісних характеристик виготовленої продукції, а також
організації господарської діяльності. Лише у такий спосіб можна забезпечити
максимальний результат та стійкі конкурентні ринкові позиції протягом тривалого часу.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ
ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Питання фінансового забезпечення є невід’ємною складовою будь-якого суб’єкта
підприємництва, так як характеризує рівень стабільності грошових надходжень і
прибутковості, формування фінансових ресурсів, ведення поточної операційної, фінансової
та інвестиційної діяльності, забезпечує виконання фінансових зобов’язань перед діловими
партнерами, бюджетом і цільовими фондами [1].
Фінансове забезпечення є одним із складових елементів фінансового механізму поряд з
управлінням фінансовою діяльністю, фінансовим регулюванням, фінансовим планування і
прогнозуванням та іншими й виступає частиною фінансового механізму, яке спрямоване на
вирішення таких основних завдань:
– фінансування поточної виробничо-господарської діяльності;
– пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та
платоспроможності;
– виконання фінансових зобов’язань перед іншими суб’єктами підприємництва,
бюджетом, банками;
– мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування виробничого
розвитку, збільшення власного капіталу;
– контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових
ресурсів [2; 3].
Основними напрямками фінансового забезпечення господарської діяльності
підприємства є: фінансове прогнозування та планування; аналіз та контроль виробничогосподарської діяльності; оперативна, поточна фінансово-економічна робота [4, с. 245].
Структура джерел фінансування господарської діяльності підприємства залежить
від багатьох факторів, зокрема: від оподаткування доходів підприємства; темпів зростання
реалізації товарної продукції та їхньої стабільності; структури активів підприємства;
стану ринку капіталу; відсоткової політики комерційних банків; рівня управління
фінансовими ресурсами підприємства; суті стратегічних цільових фінансових рішень
підприємства тощо [5, с. 19].
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