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Питання конкурентоспроможності є одним з найак-
туальніших у процесі діяльності банків. Загострення
конкурентної боротьби на внутрішньому і зовнішньому
ринках спонукають керівників вітчизняних компаній ос-
воювати нові, сучасні методи та інструменти управлін-
ня. За таких умов якість продукції більше не є конку-
рентною перевагою, вона стає необхідною умовою ви-
живання. Конкуренція ж переходить з рівня продукції
(ціни, характеристик) на рівень репутації (довіри, виго-
ди, очікувань, підходів до роботи). Соціально-позитив-
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Метою статті є дослідження взаємозв'язку між рівнем репутаційного капіталу банку та його
конкурентоспроможності. Проведене дослідження дало змогу виявити прямий вплив репутац-
ійного капіталу на створення стійких конкурентних переваг, що в свою чергу сприятиме висо-
кому рівню конкурентоспроможності банків. Одночасно низький рівень репутаційного капіталу
чи негативна ділова репутація банківських установ призводять до підвищення репутаційного
ризику, що може спричинити цілу загроз, які негативно впливатимуть на діяльність банку в ціло-
му, а також знизять рівень його конкурентоспроможності. Відповідно існує необхідність ство-
рення інтегрального показника рівня репутаційного капіталу для банків, що дасть змогу підви-
щити якість управління конкурентоспроможністю банківських установ та знизить ряд ризиків,
що виникають під час функціонування банків.

The aim of this paper is to study the relationship between the level of reputational capital of the
bank and its competitiveness. The study made it possible to identify the direct impact of reputational
capital to create sustainable competitive advantage, which in turn contribute to the high level of
competitiveness of banks. At the same time low reputational capital or negative goodwill of banks
lead to increased reputational risk that may cause a threat that adversely affect the performance of
the bank as a whole, as well as reduce the level of competitiveness. Accordingly, there is a need to
establish an integrated indicator of reputation capital for banks that will help improve the quality of
governance competitiveness of banks and reduce a number of risks that arise during the operation
of banks.

Ключові слова: репутаційний капітал, ділова репутація, репутаційний ризик, конкурентоспроможність
банків.

Key words: repuatational capital, corporate reputation, reputational risk, competitiveness of banks.

ний імідж і репутація банківської установи сьогодні ста-
ли так само важливі, як і його фінансовий стан, що яск-
раво проявилось під дією процесів викликаних світовою
фінансовою кризою.

Таким чином, як в науковому, так і в практичному
відношенні існує неперервна необхідність комплексно-
го дослідження теоретичних і методологічних проблем,
пов'язаних з конкуренцією в банківському секторі.

Питаннями взаємозалежності конкурентоспромож-
ності та репутаційного капіталу суб'єктів господарюван-
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ня займались Г. Девіс, Г. Даулінг, Ч. Дж. Фомбрун, І. Ре-
шетнікова, В. Астреліна та інші.

Детальний аналіз досліджуваної тематики дозволяє
заключити, що позитивна ділова репутація суб'єкта гос-
подарювання здатна сприяти нарощенню репутаційно-
го капіталу, який в свою чергу сприятиме підвищенню
його конкурентоспроможності за рахунок створення
стійких конкурентних переваг.

Серед основних конкурентних переваг, що отримують
банки з високим рівнем репутаційного капіталу будуть:

— можливість стабільного ведення бізнесу;
— оповіщення клієнтів про "якість" продуктів і по-

слуг банку;

— можливість встановлювати ціни на товари та по-
слуги;

— залучення кращих трудових ресурсів; поліпшен-
ня доступу до ринків капіталу;

— залучення інвесторів, створення бар'єру для вхо-
ду на ринок банківських послуг для конкурентів [2].

У той же час низький рівень репутаційного капіта-
лу банку чи його негативна ділова репутація призво-
дять до виникнення репутаційного ризику, що є дуже
небезпечним для діяльності банків, оскільки може при-
звести до настання інших видів ризиків, зокрема це
ризик ліквідності, який є одним з найнебезпечніших
для банків.

Рис. 1. Можливості впливу репутаційного капіталу
на конкурентоздатність банку

Джерело: [1].

№ 

п/п 
Назва банку 

WACC, 

% 

1 ПРИВАТБАНК 16,79 

2 ОЩАДБАНК 16,97 

3 УКРЕКСІМБАНК 17,12 

4 ДЕЛЬТА БАНК 18,31 

5 ПРОМІНВЕСТБАНК 17,53 

Таблиця 1. Середньозважена вартість капіталу банків, що діють в Україні станом
на 01.07.2014 р.

Розраховано на основі статистичних даних НБУ та даних з офіційних сайтів банків.
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Проте головною особливістю високого рівня репу-
таційного капіталу є його здатність впливати на рівень
капіталізації банку, що на думку багатьох дослідників,
є головним для забезпечення стійкості вітчизнах банкі-
вських установ [3].

З точки зору необхідності додаткової капіталі-
зації, основною конкурентною перевагою, що забез-
печує високий рівень репутаційного капіталу, буде
можливість встановлювати бажаний рівень цін, що
відповідно для банків означатиме здешевлення капі-
талу.

У міжнародній практиці фінансової діяльності, вар-
тість капіталу банку рекомендується розраховувати на
основі використання так званої моделі середньозваже-
ної вартості капіталу (Weighted Average Cost of Capital
= WACC) (1):

 (1),

де К
вк

 — очікувана ставка вартості власного капіта-
лу;

ВК — сума власного капіталу;
К — сукупний капітал;
S — ставка податку на прибуток;
К

пк
 — очікувана ставка вартості залученого і пози-

ченого капіталу;
ПК — сума залученого і позиченого капіталу.
Середньозважена вартість капіталу характеризує

середню дохідність, яку очікують власники чи учасни-
ки, вкладаючи кошти в банк. Вона залежить від струк-
тури капіталу, а також ціни залучення капіталу від влас-
ників і кредиторів. Головна проблема, з якою стикають-
ся фінансисти при застосуванні моделі WACC, полягає
у визначенні ціни залучення власного капіталу, зокре-
ма значення очікуваної ставки вартості власного капі-
талу [4].

Незважаючи на складність обрахунку моделі через
неточність у визначеннях очікуваної ставки вартості
власного капіталу, вона є яскравим прикладом того, як
репутаційний капітал банку впливає на вартість капіта-
лу.

Зокрема, розрахувавши даний показник для
найбільших банків за рейтингом Національного
банку України (табл. 1), можна побачити, що се-
редньозважена вартість капіталу для ДЕЛЬТАБАН-
КУ є значно вищою, ніж у інших банків, що можна
пояснити суспільно-політичною ситуацією в країні
та негативними настроями населення у зв'язку з
цим.

Таким чином, існує необхідність створення інтег-
рального показника рівня репутаційного капіталу для
банків, що дасть змогу підвищити якість управління кон-
курентоспроможністю банківських установ та знизить
ряд ризиків, що виникають під час функціонування
банків, а також продовження досліджень у даному на-
прямі.
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