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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Конкуренція є рушійною силою будь�якої еконо�

міки та сфери бізнесу. Особливо масштабною та вис�

нажливою є конкуренція в сфері банківського бізне�
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COMPETITIVENESS OF THE BANK: CONTENT, FACTORS AND PERSPECTIVE EVALUATION
METHODS

У статті розглянуто відомі підходи до визначення сутності конкурентоспроможності банку та

надано авторське визначення. Запропоновано визначати конкурентоспроможність банку як

відносний динамічний показник, що дозволяє оцінити співвідношення його якісних та вартіс"

них характеристик у порівнянні з конкурентами та обчислити на цій основі інтегральний рівень

конкурентоспроможності. Виділено параметри конкурентоспроможності та найбільш вагомі

фактори, які справляють вирішальний вплив на ефективність роботи і конкурентоспроможність

банку в умовах економічної нестабільності. Наведено головні проблеми, які породжують не"

конкурентоспроможність вітчизняних банків. Систематизовано методи оцінювання конкурен"

тоспроможності банків та виділено найбільш перспективні з них. Конкретизовано елементи

процесу оцінювання конкурентоспроможності банку.

In the article known approaches to defining the essence of competitiveness bank considered and

author's definition are provided. It is proposed to determine the competitiveness of the bank as a

dynamic indicator to assess the value of its quality and cost characteristics compared to competitors

and on this basis to calculate the integral of competitiveness. Competitiveness's parameters and

the most important factors that have a decisive impact on the efficiency and competitiveness of the

bank in terms of economic instability are highlighted. The main problems that give rise to lack of

competitiveness of domestic banks are showed. Methods for evaluation the competitiveness of banks

are systematized and the most promising of them are identified. Elements of process of

competitiveness's evaluation methods are concretized.
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су. Адже не можна заперечити той факт, що ринок

банківських послуг є найбільш динамічним сегмен�

том фінансового ринку, де кількість суб'єктів і спектр

продуктів, рівень сервісу та технологій постійно
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змінюється. Тому тільки своєчасне врахування цих

змін дасть змогу конкретному банку отримати виг�

рашні та пріоритетні можливості перед конкурента�

ми та досягти високого рівня конкурентоспромож�

ності.

У свою чергу, оцінювання рівня конкурентоспро�

можності банку — це систематизований аналіз, який

включає в себе не лише дослідження конкурентних

позицій банку за певний момент часу, а й протягом

усього життєвого циклу надання ним послуг. Слід на�

голосити, що оцінювання конкурентоспроможності

банківської установи та її продуктів є необхідним, в

першу чергу, для обгрунтування рішень щодо виз�

начення перспектив продажу вже існуючих банківсь�

ких послуг, коригування тарифної політики, оптимі�

зації продуктового ряду, модифікації конкурентної

стратегії, з'ясування доцільності витрат на розроб�

ку і впровадження банківських інновацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Вагомий внесок у розвиток методології оціню�

вання конкурентоспроможності банку та його послуг

зробили такі зарубіжні дослідники, зокрема: А. Сміт,

М. Портер, Д. Рікардо, Ф. Котлер, К. Сімпсон, Ж. Лам�

бен, Р. Фатхудінов та ін., а також українські вчені:

С.М. Козьменко, О.В. Дзюблюк, А.С. Гальчинський,

О.І. Лаврушин,

У той же час, незважаючи на значну кількість на�

укових розробок у зазначеній сфері, ця проблема�

тика розглядається дещо поверхово. Залишається

дещо дискусійним визначення категорії "конкурен�

тоспроможність банку". Внаслідок постійної зміни

умов функціонування банків, існує потреба в уточ�

ненні й систематизації факторів впливу на конкурен�

тоспроможність банківської установи в умовах еко�

номічної нестабільності. Подальшого дослідження

вимагає комплекс питань, пов'язаних із конкретиза�

цією методів та процесу або алгоритму оцінювання

конкурентоспроможності банку.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Головною метою даної статті є вивчення підходів

до визначення поняття конкурентоспроможності

банку та уточнення його змісту, деталізація факторів

впливу на її рівень, дослідження перспективних ме�

тодів оцінки конкурентоспроможності банківської

установи та можливостей застосування їх у вітчиз�

няній практиці.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

На нашу думку, для того ж, щоб прискорити реа�

лізацію інноваційних трансформацій в діяльності ко�

мерційних банків, необхідно забезпечити, перш за

все, певний рівень його конкурентоспроможності,

що, відповідно, полегшить залучення нових джерел

фінансування розробки інновацій, які надалі, в свою

чергу, сприятимуть її зміцненню. Крім того, конку�

рентоспроможній банківській установі легше швид�

ко впровадити інновації та отримати від них відда�

чу.

Звертаючись до визначення змісту конкурентос�

проможності (от лат. сoncuro — зіткнення, змаган�

ня), слід відмітити, що викликають інтерес наступні

трактування цього поняття:

— здатність конкурувати на ринках певних то�

варів і послуг, забезпечуючи комбінацію їх ціни і

якості [1, c. 225];

— здатність витримувати конкуренцію й протис�

тояти конкурентам [1, c. 525];

— сукупність трьох аспектів: уміння пропонува�

ти інновації і отримувати прибуток до того, як заго�

стрюється конкурентна боротьба; можливість пере�

хоплювати ініціативу, знаходити вже існуючі інно�

вації й за рахунок якості, низьких операційних вит�

рат, розвиненого маркетингу захоплювати більшу

частку ринку; здатність утримувати перемогу, мож�

ливість диктувати свої правила гри на даному ринку

[3, c. 221];

— здатність до досягнення власних цілей орган�

ізації в умовах протидії конкурентів і задоволення

потреб споживачів через пропозицію на ринку то�

варів, кращих, ніж у конкурентів [4, c. 304];

— здатність використовувати свої сильні сторо�

ни й концентрувати свої зусилля в тій сфері прове�

дення товарів або послуг, де можна зайняти позиції

лідера на внутрішніх і зовнішніх ринках [5, c. 62];

— можливість і динаміка пристосування до умов

ринкової конкуренції [6, c. 72];

— комплексна характеристика, яка визначаєть�

ся рівнем і ступенем використання своїх конкурент�

них переваг і можливістю адаптуватися до мінливих

умов зовнішнього й внутрішнього середовища, збе�

рігаючи при цьому в будь�який момент часу прибут�

ковість [7, c. 335];

— інтегральна рейтингова оцінка, яка припускає

економічно найбільш доцільне й комплексне вико�

ристання всіх видів потенціалів, кожний з яких має

узагальнену числову оцінку [8, c. 11];

— показник успішності функціонування банку в

процесі набуття, утримання та розширення ринкових

позицій, що передбачає здатність банківської уста�

нови забезпечувати відповідність власних послуг за�

питам споживачів та протистояти негативному впли�

ву зовнішнього середовища, а в загальному вигляді

є ключовим показником у визначенні рівня ефектив�

ності діяльності банку [9 c. 11];

— єдність "конкурентних позицій" та "конкурен�

тного потенціалу", які формують "конкурентні пере�

ваги" банківської установи [10, c. 11].

Очевидно, що конкурентоспроможність у всіх ви�

падках є категорією динамічної. Її зміна в часі обу�

мовлена як зовнішніми, так і внутрішніми фактора�

ми, значна частина яких може розглядатися в якості

керованих параметрів. Крім того, конкурентоспро�

можність відображає ефективність використання

економічного потенціалу організації й по суті фор�

мує комплексну рейтингову оцінку її позиції на да�

ному ринку.

Отже, конкурентоспроможність банківської ус�

танови — це і здатність дивитися в перспективу, це і

перехід до оцінки банку за ринковою, справедливою

вартістю. Тобто досягнення конкурентоспромож�
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ності — це перехід на кращі лекала управління й

функціонування, оцінки бізнесу банку та рівня його

ризиків [11, c. 280].

Головними параметрами конкурентоспромож�

ності банку, на нашу думку, слід вважати наступні:

імідж банку; величина статутного капіталу та активів;

стійка клієнтура; спектр і якість послуг; наявність

філіальної мережі, її розташування і перспективи її

розширення; дієва реклама; кваліфікація праців�

ників, грамотний менеджмент, накопичений досвід

роботи; фінансовий стан банку; розмір статутного

та акціонерного капіталу; рівень автоматизації;

вартість послуг; біографічні дані директорів і керів�

ного персоналу.

Проблем, які породжують неконкурентоспро�

можність вітчизняних банків, багато: невеликі розміри

власних капіталів порівняно із зарубіжними банками;

наявність значної питомої ваги проблемних активів; не�

достатня ліквідність активів; відставання від міжнарод�

них стандартів якості обслуговування клієнтів; вузький

спектр операцій у порівнянні з їх іноземними аналогами;

брак дешевих і довгострокових пасивів; слабкий ризик�

менеджмент; відсутність акцій переважної більшості

банків на відкритому ринку; недостатня за міжнародни�

ми нормами прозорість операцій; відсутність мотивації

до виходу на міжнародні ринки і ряд інших. Всі разом

вони підкреслюють системну слабкість і схильність до

криз українських банків. Відсутність запасу міцності у

банківської системи, її низька капіталізація підкреслю�

ють її неконкурентоспроможність у цілому.

Детальний аналіз банківської діяльності дозволяє

виділити наступні фактори, що справляють вирішальний

вплив на ефективність роботи і конкурентоспромож�

ність банку, і, передусім, в умовах економічної нестаб�

ільності:

— диференціація діяльності, яка передбачає

пристосування послуг до потреб певних груп спожи�

вачів та клієнтів банку, створення в клієнта відчуття

унікальності наданої йому послуги;

— достатність капіталу, оскільки внаслідок зро�

стання числа банків з фіктивними балансами органи

нагляду надають дедалі більшого значення дотри�

манню стандартів Банку міжнародних розрахунків за

власним капіталом банку (відношення капіталу I

рівня до капіталу II рівня);

— економія, обумовлена широким профілем по�

слуг;

— репутація, яка визначається кількістю, розмі�

рами і якістю укладених угод, а також позицією в

рейтинговій таблиці;

— запозичення на міжнародному ринку капіталу;

— стратегічні цілі банку, для досягнення яких

можливі три альтернативи дій: реорганізація; дез�

інвестицій (відступ), і розвиток, або нарощування

інтенсивності присутності за обраними напрямками

діяльності;

— інтернаціоналізація (участь у міжнародній

торгівлі та інвестиціях);

— людські ресурси (доступність і кваліфікація) і

менеджмент (якість управління, поєднання економі�

чних і соціальних цілей);

— політика Центрального банку (НБУ);

— інфраструктура фінансового ринку(спро�

можність обслуговувати бізнес);

— фінансовий потенціал.

Торкаючись теми конкурентоспроможності бан�

ку неможливо обійти підбір методів оцінки конку�

рентоспроможності.

У сучасній економічній літературі існує велика

кількість методів оцінювання конкурентоспромож�

ності банку, які відрізняються залежно від підходів

до розумінні об'єкта дослідження. Основними підхо�

дами до оцінки конкурентоспроможності послуг є:

— диференціальний метод — проводиться з ме�

тою оцінювання впливу одиничного параметра, що

визнається заздалегідь, на загальний рівень конку�

рентоспроможності банку;

— комплексний метод — відрізняється від по�

переднього використанням методики оцінювання

впливу групи показників (кількох параметрів) на

рівень конкурентоспроможності банківської устано�

ви;

— змішаний метод оцінювання — заснований на

поєднанні двох попередніх методів, але пріоритет�

ним для використання є комплексний метод, оскіль�

ки за його допомогою виявляються потенційні про�

блеми в процесі аналізу.

Найбільш поширеними у світовій практиці мето�

дами оцінки конкурентоспроможності банку є на�

ступні:

— методика RATE — являє собою рейтингову оц�

інку банків і дозволяє ранжувати їх та виявляти

найбільш конкурентоспроможний банк. Щодо мето�

дики CAMELS, то методика такого аналізу являє со�

бою перевірку на відповідність стандартизованим

вимогам до банків і є доволі ефективним методом.

Однак він має і певні недоліки, а саме: низький рівень

формалізації, й сильну залежність від об'єктивності

та компетенції аналітиків;

— метод "інформаційного спостереження" — та�

кож формує рейтинг банків, оскільки виступає сис�

темою оцінки їх діяльності, яка заснована на агре�

гованих показниках і характеристиках. Такий метод

допомагає ранжувати банки за їх місцем серед інших

кредитних інститутів;

— метод банківського скорингу — передбачає

побудову скорингових систем базуючись на показ�

никах.

Отже, кожен із зазначених методів має як свої

переваги, так і недоліки. Саме тому для найбільш

точних результатів доцільно все�таки комбінувати

декілька методик [11, с. 322; 12, с. 205].

Українські вчені також намагаються не відстава�

ти від світу та пропонують ряд різних методів, ос�

новні з яких передбачають проведення інтегрально�

го оцінювання конкурентоспроможності банку. Так,

наприклад, метод Коломієць І.В. базується на аналізі

активів, капіталу та фінансовому результаті банків

та загальна або ж інтегральна оцінка рівня конку�

рентоспроможності банку здійснюється з урахуван�

ням впливу наступних факторів: рівень надійності

банку; розмір активів банку; розмір капіталу банку;

фінансовий результат діяльності [13, с. 52]. Цей ме�

тод є достатньо результативним та, як ми вбачаємо,
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може активно застосовуватися в банківській прак�

тиці.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, слід зазначити, що, на нашу дум�

ку, конкурентоспроможність банку доцільно визна�

чати як відносний динамічний показник, що дозво�

ляє оцінити співвідношення його якісних та вартіс�

них характеристик у порівнянні з конкурентами та

обчислити на цій основі інтегральний рівень конку�

рентоспроможності.

Процес оцінювання конкурентоспроможності

банку повинен включати такі елементи: 1) ідентиф�

ікація потреб клієнтів та спектру банківських по�

слуг, які повинні їх задовольняти; 2) аналіз еле�

ментів  послуги ( її  життєвого циклу, основних

кількісних та якісних характеристик, які необхідно

адаптувати до змінених потреб клієнтів); 3) систем�

ний аналіз ринку банківських послуг та обчислення

рівня конкурентоспроможності банку (який, нага�

даємо, прямо впливає на репутацію банку та про�

даж продуктів); 4) визначення системи контролю за

цим процесом.

Необхідним є обгрунтований вибір адекватно�

го методу її оцінювання та періодичний моніторинг

даного показника з метою своєчасного впровад�

ження, у випадку його зменшення, певних заходів,

націлених на підвищення ефективності роботи бан�

ку. Однією з найбільш актуальних задач на сучас�

ному етапі розвитку банківської системи України є

розробка концептуального механізму забезпечен�

ня конкурентоспроможності банків та їх продуктів,

в тому числі, через активне впровадження інновацій

в цій сфері.
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