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ВСТУП 

 

 
У боротьбі за клієнтів та прагненні залучити більше ресурсів фінансові 

установи стажать за фінансовою стійкістю та надійністю, розробляючи 

стратегію свого розвитку, що в кінцевому рахунку призводить до збільшення 

конкурентоспроможності. Підвищення конкурентоспроможності – це 

найвірніший спосіб досягнення головної мети існування будь-якої фінансової 

установи, в даному випадку, розглянуто таку фінансову уствнову, як банк. 

У сучасних наукових дослідженнях, незважаючи на той факт, що 

конкурентоспроможність є важливим аспектом розвитку фінансової 

установи, – даній характеристиці послуг приділяється мало уваги. Проблема 

ефективної стратегії розвитку конкурентоспроможності має місце бути як на 

рівні окремої фінансової установи, так і на рівні економіки країни. 

Обрана тема є актуальною для економічного розвитку в Україні та 

важливою для кожної фінасової установи, яка бажає досягти успіху, 

наприклад, - банку, який розвивається в сучасних, нестабільних умовах 

зовнішнього середовища, необхідний аналіз його діяльності та можливість 

передбачити зміни зовнішнього середовища – це невід’ємна умова для 

подальшої розробки послідовного плану дій з постановки цілей та їх 

реалізації. 

Мета роботи полягає в узагальненні теоретико-методичних основ та 

розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення підходів до 

управління конкурентоспроможністю послуг фінансових установ. 

Мета дослідження призводить за собою необхідність вирішення в даній 

роботі наступних завдань: 

- проаналізувати проблеми та перспективи розвитку послуг фінансових 

установ загалом та банківських послуг зокрема; 

- дослідити методичний інструментарій оцінювання 

конкурентоспроможності банківських послуг; 
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- провести комплексну оцінку рівня конкурентоспроможності 

банківських послуг. 

Об’єктом дослідження є процес управління конкурентоспроможністю 

фінансових установ та зокрема - банківських послуг. 

Предмет дослідження – теоретичні засади та методичне забезпечення 

процесу управління конкурентоспроможністю фінансових установ. 

Інформаційну основу та теоретичну базу дослідження становили: 

законодавчі та нормативні акти, монографічні дослідження, наукові праці 

вітчизняних та зарубіжних вчених, періодична економічна література, 

офіційні матеріали Національного банку України, фінансова звітність          

ПАТ КБ «Приватбанк», індукція та дедукція, аналіз та синтез. 

Для обробки кількісної інформації та аналізу інформації, що були 

отримані в процесі дослідження, була застосована комп’ютерна програма 

Microsoft Excel. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТЮ 

ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ 

 
 

На ринку фінансових послуг існують особи, що надають послуги – 

фінансові установи та особи, що цими послугами користуються – клієнти. До 

перших відносять не лише фінансові установи, а й фізичних осіб — суб'єктів 

підприємницької діяльності. Відповідно до чинного законодавства, а саме  

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» (п. 1 ч. 1 ст. 1) [37], фінансова установа — юридична 

особа, яка надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги 

(операції), пов’язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо 

визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому 

законом порядку.  

До фінансових установ відносять банки, страхові компанії, кредитні 

спілки, лізингові компанії, ломбарди, довірчі товариства, фінансові 

компанії та інші юридичні особи, видом діяльності яких є надання 

фінансових послуг та інших операцій, що пов'язані з наданням 

фінансових послуг.  

На теперішній час, активи банківських установ (не зважаючи на їх 

кількість в порівнянні з небанківським установами, станом на кінець 2017 

рок – 92 банки та 1993 небанківські фінансові установи) перевищують активи 

небанківських фінансових установ і складають 1128 млрд. грн. Активи 

небанківських фінансових установ загалом склали 185,8 млрд. грн. (станом 

на кінець 2017 року) [28]. Логічно припустити, що саме банки надають 

більше фінансових послуг на ринку за інших представників, що здійснює 

певний вплив на розвиток  ринку фінасових послуг загалом. Банки є 

законодавцями трендів серед фінансових установ, а значить саме вони мають 

певні приоритети на ринку фінансових послуг. Тому далі розглянуто 

банківські фінансові послуги як найбільш чисельні продукти на ринку, а отже 

і впливовіші. 
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За останні роки банки України зазнають впливу значної кількості змін на 

ринку фінансових послуг, що характеризується збільшенням асортименту 

банківських продуктів, впровадженням сучасних інформаційних технологій в 

управління банками, консолідацією або скороченням кількості банків та ін. 

Розширення напрямів діяльності банків у сфері банківських послуг, зокрема 

послуг населенню, та впровадження нових послуг – один з шляхів вирішення 

завдання з адаптації банків до мінливих умов ринку, розробки пріоритетних 

ринкових ніш і сегментів. 

Посиленняхбанківської конкуренції відбувається в умовах фінансової 

нестабільності, а також значногохзниження рівняхдовіри клієнтів до 

банківських установ. Саме конкуренціяху банківському секторіхспонукає до 

розширення спектру банківських продуктів тахпослуг вищої якості та за 

доступними цінами. Без підвищення рівня конкурентоспроможності банку та 

його послуг (продуктів) неможливохдосягнути ефективної діяльність банку, що 

дозволяє отримати прибуток та утримувати стійке положення на ринку. 

Конкуренти - це фізичні і юридичні5особи-суперники, 5які  

виробляють продукти-аналоги,5продукти-замінники5або здійснюють свою 

діяльність на одному і тому ж ринку, що й інші виробники.  Іншими 

словами, банки5єхконкурентами, коли надають5однаковий5набір 

банківських продуктів на одному і тому ж ринку на схожих умовах [18]. 

Звідси банківська конкуренція – динамічний процес5суперництва банків та 

інших кредитних інститутів, в рамках5якого вони прагнуть забезпечити собі 

міцне становище на ринку банківських послуг. 

Аналізуючи визначення5змісту даного поняття, слід відзначити, що 

вчені надають значну кількість визначень даного поняття. Тому доцільно 

проаналізувати основні з них. 

Американський економіст Майкл Портер вважає, що 

конкурентоспроможністьх– це властивість суб’єкту ринкових відносин 

виступати на ринку нарівні з присутніми там конкуруючими суб'єктами [32]. 

Заслужений діяч науки Р. Фатхутдіновхнадає наступне визначення 

конкурентоспроможності – це здатність до досягнення власних цілей 
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організації в умовах протидії конкурентів і задоволення потреб споживачів 

через пропозицію на ринку товарів, кращих, ніж у конкурентів [40]. 

Дане поняття, також, розглядається як сукупність трьох аспектів: уміння 

пропонувати інновації і отримувати прибуток до того, як загострюється 

конкурентна боротьба; можливість перехоплювати ініціативу, знаходити вже 

існуючі інновації й за рахунок якості, низьких операційних витрат, розвиненого 

маркетингу захоплювати більшу частку ринку; здатність утримувати перемогу, 

можливість диктувати свої правила гри на даному ринку [45]. 

У економічній літературі окрема увага приділяється дослідженню 

конкурентоспроможності банківських установ. Тому на наступному етапі 

дослідження  розглянуто  позиції  вчених х щодох визначення х змісту 

цього поняття. 

На думку І. Лютого, 5конкурентоспроможність банку – це рівень його 

готовності ефективно надавати конкурентні банківські послуги, 

забезпечувати5високу5фінансову5стійкість,враховуючи5загальноекономічне5і

соціальне-політичне становище держави та протидіючи різноманітним 

зовнішнім і внутрішнім ризикам [23]. 

Солодка О. О. [23] розглядає конкурентоспроможність банківських 

послуг як сукупність певних параметрів, які можуть бутихвиокремленні 

клієнтом, вигідно відрізняти його відханалогічних послуг ухзаданий 

проміжок часу. Конкурентоспроможність банківських хпослугвизначається 

такими агрегованими групами факторів, як: споживчі властивості послуг 

даного банку; споживчіхвластивості послуг банків-конкурентів; 

маркетингова стратегія5даного банку; маркетингові стратегії банків-

конкурентів та ін.. 

Ю. Заруба вважає, що конкурентоспроможність банкухвідображає 

успішність йогохфункціонування5в процесі набуття, утримання та 

розширення ринкових позицій, що передбачає здатність банківської установи 

забезпечувати відповідністьхвласних послуг запитам споживачів та 

протистояти негативному впливухзовнішнього середовища [17]. 

І. Фомін відзначає, що визначення даногохпоняття є таким: ступінь 

привабливості банкухдля реальних і потенційних клієнтів, хякий дає змогу 
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отримати певні переваги у формуванні впливу на ринкову ситуацію у 

власних інтересах [43]. 

Л. Федулова вбачає5у понятті конкурентоспроможності банку здатність 

витримувати конкуренцію з іншими банківськими5установами та суб'єктами 

господарювання, 5якіхзадовольняють5наявні потреби на споживчому 

цільовому ринку [41]. 

С. Козьменко5визначає дане поняття, як можливість здійснення 

ефективної господарської діяльності та досягнення практичної довідкової 

реалізації своїх послуг в умоваххконкурентного ринку [19]. Також, існує 

наступне визначення конкурентоспроможності банку: потенційні і реальні 

можливості кредитної організації створювати і просувати на ринок 

конкурентоспроможні продукти тахпослуги, формувати позитивний імідж 

надійного і сучасного банку, що відповідає усім вимогам клієнта [19]. 

Систематизація науково-методичних підходів до розуміння сутності 

конкурентоспроможності послуги, дозволяє стверджувати, що найбільш 

часто вона розглядається як [22]: здатність до збуту на певному ринку, яку 

можна визначити тільки шляхомхпорівняння конкурентних послуг між 

собою; якісна та цінова характеристика, що забезпечує задоволення 

конкретних потреб покупця;сукупність показників, які надають оцінку 

різним характеристикам послуги. 

Конкурентоспроможність5банківської послуги не можна розглядати як 

характеристику окремих напрямків діяльності банку, оскільки дане поняття є  

комплексним поняттям. Цей комплекс несе в собі набір відмінних 

характеристик, які і можуть надати послузі здатність конкурувати з іншими 

на ринку. Основними факторами впливу на конкурентоспроможність 

банківської послуги також можна вважати ціну та якість послуг, які банк 

пропонує своїм клієнтам. 

Складові елементів конкурентоспроможності банківської послуги 

зображено на рис. 1.1 [40]. 
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Рис. 1.1 - Складові елементи конкурентоспроможності банківської 

послуги 

 

На рис. 1.1 визначено ключові елементи конкурентоспроможності 

банківських послуг, що визначено з понять наведених авторів. Всі 

представлені елементи взаємоповʼязані між собою. Так, можна прослідкувати 

зв'язок між ціною послуги та її якістю, що загалом впливає на 

конкурентоспроможність банківської послуги. Тому дуже важливо визначити 

критерії якості банківського продукту. Для покращення якісного 

обслуговування у ПАТ КБ «Приватбанк» розроблено та введено в 

експлуатацію системи віддаленого банкінгу «Приват24», що дозволило 

клієнтам банку здійснювати необхідні операції в режимі онлайн у будь-який 

час доби [29]. 

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що результати проведеного 

дослідження показали, що поняття «конкурентоспроможність банківських 

послуг» є різноаспектним, оскільки включає в себе не лише якісні та цінові 

характеристики, а й здатність до збуту, тобто сукупність показників, які 

надають оцінку різним характеристикам самої послуги. Особливий науковий 

інтерес становить дослідження методичних підходів до оцінювання та 

управління окремими складовими конкурентоспроможності банківських 

послуг, що і буде зроблено у наступних розділах даної роботи.

Якість послуги Конкурентоспроможність 

банку 

Ціна послуги 

Конкурентоспроможність 

банківської послуги 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 

 
 

Оцінювання5рівня конкурентоспроможності – це надскладна5робота, 

оскільки в конкурентоспроможності5фіксуються усі показники якості та 

ресурсомісткості5послуги на всіх стадіях5життєвого циклу5продукта [22]. 

Аналіз5літературних джерел5дозволяє згрупувати всі5підходи до 

конкурентоспроможності в межах двох груп: 

У залежності від5рівня дослідження: макрорівень (країна, група країн), 

мезорівень (галузь, регіон), мікрорівень5 (суб’єкт господарювання, товар, 

послуга, технологія, працівник). 

У залежності від предмету5дослідження: методи на основі матричного 

аналізу; методи, які ґрунтуються на теорії «ефективної конкуренції»; методи, 

які засновані на теорії фірми і галузі; методи, які ґрунтуються на оцінюванні 

якості послуги; методи,  які  засновані 5на  дослідженні  порівняльних  

переваг товару [38]. 

Всесвітній економічний форум в роботі 

«Global Competitiveness Report» [1] представляє5два основних зведених 

показника конкурентоспроможності: індекс конкурентоспроможності 

зростання (GCI – Growth Competitiveness Index) та індекс 

конкурентоспроможності5бізнесу (BCI – Business Competitiveness Index). За 

допомогою даних5показників проводиться оцінювання5рівня глобальності 

конкурентоспроможності країн з метою5отримання результатів  щодо 

можливості економічного зростання країни в середньостроковій перспекти. 

 Поряд з5цим, слід зазначити  ряд  недоліків, які 

ускладнюють використання рейтингових підходів для створення універсальної 

моделі оцінювання конкурентоспроможності країни, 5зокрема: 

суб’єктивність у використанні5вагових5коефіцієнтів для розрахунку 

узагальнюючого результату (наприклад, використання зведеного індексу); 

слабкі кореляційні зв’язки між індексом конкурентоспроможності та 

фактичними5показниками5економічного5зростання5[2].
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Оцінювання конкурентоспроможності на мезорівні, як і на макрорівні, 

базується5на формуванні рейтингових або5інтегральних показників. Згідно 

роботи [45] одним із способів оцінювання5конкурентоспроможності галузі є 

оцінювання наступних5показників (або їх сукупності): продуктивність 

виробничої діяльності працівників, питома вага прямих витрат на оплату 

праці, співвідношення вартості основних засобів до вартості продукції, 

рівень наукової забезпеченості у виробничих5процесах, якісні параметри 

товару, динаміка експортних операцій. В цілому даний5підхід до оцінювання 

конкурентоспроможності банківських послуг можна використати з метою 

пошуку нових5ринків збуту, виокремлення конкурентних переваг на ринку 

фінансових послуг та ін. 

Оскільки об’єкт нашого дослідження – банківська послуга знаходиться 

на мікрорівні, то зробимо узагальнюючий аналіз науково-методичних 

підходів, розроблених для суб’єктів господарювання, товарів, послуг тощо. 

Сучасні5методи5оцінювання конкурентоспроможності можна 

диференціювати   в   залежності    від    різних    класифікаційних    ознак 

(рис. 2.1) [40]. 

Поряд з цим слiд відзначити, що дані методи оцінювання 

конкурентоспроможності5суб’єкта5господарювання5можливо5використовув

ати i для оцінювання конкурентоспроможності банківських послуг, оскільки 

основний5принцип5виявлення потенціалу5суб’єкта господарювання 

можливо5застосовувати i для послуги – визначення5прiоритетностi (на 

вiдмiну від інших5товарiв-аналогiв) 5дає5змогу отримати конкурентні 

переваги5на ринку банківських послуг, оскільки не потребує збирання повної 

iнформацiї про5конкурентів, так як базується на думці5досвідчених фахiвцiв. 

Поряд з цим, 5зауважимо що5дана група методів базується на суб’єктивному 

(експертному) оцінювані, що може призвести до викривленнярезультів. 

Графiчнi методи5дозволяють5отримати достатньо5високий рівень 

загальних висновків в динаміці за допомогою графічних об’єктів (наприклад, 

діаграми, гафіки чи рисунки). 
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Підходи до оцінювання конкурентоспроможності 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

За способом формування інформаційної бази: 

Критеріальні: 

теорія конкурентоспроможних переваг 

М. Портера; аналіз конкурентоспроможності 

фірм Ж.-Ж.Ламбена; SPACE-аналіз, GAP-

аналіз, LOTS-аналіз, PIMS-аналіз; методика 

Градова щодо детермінантів «національного 

ромба»; метод інтегрального критерію; метод 

використання таксономічного показника 

Експертні: 

STEP-аналіз; SWOT- 

аналіз; аналіз 

конкурентоспроможності 

за системою 111-555; 

метод американської 

асоціації управління; метод 

порівнянь; метод рангів 

За фактором часу: 

Статичні: 

аналіз конкурентоспроможності за 

системою 111-555; методика Градова 

щодо детермінантів «національного 

ромба»; метод американської асоціації 

управління; метод порівнянь; метод інте- 

грального критерію; метод таксономі- 

чного показника; метод вивчення 

профілю об'єкта таксономічного 

показника 

Динамічні: 

теорія конкурентоспроможних 

переваг М. Портера; аналіз 

конкурентоспроможності фірм 

Ж.-Ж. Ламбена; STEP-аналіз, 

SWOT-аналіз, SPACEаналіз, 

GAP-аналіз; модель аналізу Мак- 

Кінсі 7S; формалізований метод 

Іванова; метод рангів 

За формою оцінювання: 

Матричні: 

Теоріяконкурентоспромо

- жних переваг М. 

Портера; 

аналізконкурентоспромо- 

жностіфірм Ж.-Ж. 

Ламбена; SWOT-аналіз; 

модель аналізу Мак-Кінсі 

7S 

Індикаторні: 

STEP-аналіз, SPACE-аналіз, GAP-аналіз, LOTS- 

аналіз, PIMS-аналіз; формалізований метод 

Іванова; методика Ансоффа щодо КСФ; мето- 

дика Градова щодо де термінантів «національ- 

ного ромба»; метод американської асоціації 

управління; метод порівнянь; метод інтеграль- 

ного критерію; метод таксономічного показника 

За способом відображеннярезультатів: 

Математичні: 

аналіз конкурентоспроможності за 

системою 111-555; формалізований метод 

Іванова; методика Ансоффа щодо КСФ; 

методика Градова щодо детермінантів 

«національного ромба»; метод 

американської асоціації управління; метод 

порівнянь; метод рангів; метод 

інтегрального критерію; метод 

таксономічного показника 

Графічні: 

теорія конкурентних переваг М. 

Портера; аналіз конкурентоспро- 

можності фірм Ж.- Ж. Ламбена; 

SWOT-аналіз; модель аналізу 

Мак-Кінсі 7S; метод вивчення 

профілю об'єкта 

Логістичні: 

SPACE-,GAP-,TOTS-, PIMS-, 

STEP-аналіз 

 

Рис. 2.1 - Систематизація підходів до оцінювання конкурентоспроможності  
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Використання математичних методів дозволяє здійснювати 

оцінювання за допомогою5використання факторних моделей, що базується на 

обчисленні5інтегральних показників. В5порівняні і графічними та 

логістичними, дані методи5є більш точними, хоча потребують 

значного5обсягу статистичних даних в динаміці, що не завжди можливо 

отримати. 

Логiстичнi методи оцінювання базуються на логічних припущеннях та 

побудові алгоритмів вирішення заздалегідь поставлених задач. 

Статичні методи дають змогу здійснювати оцінювання5лише 

поточний стан поставлених завдань, при чому не даючи інформації щодо 

побудови прогнозів в аналізованому напрямку [9]. 

Специфікою5оцінювання5конкурентоспроможності послуг є 

порівняння, в першу чергу, – за якісними показниками. На території України 

даний процес більш-менш5спрощено, оскільки існує стандартизація та 

сертифікація продукції саме за якісними характеристиками. 

Інша група авторів [45] стверджує, що оцінювання 

конкурентоспроможності послуг повинна проводитись самостійно і показник 

конкурентоспроможності5суб’єкта5господарювання розраховується5без 

врахування конкурентоспроможності5послуги. На нашу думку, даний підхід 

до процесу5оцінювання не враховує певні особливості, зокрема: послуга є 

результатом діяльності5суб’єкта господарювання, за5допомогою якої він 

намагається отримати вигоду. Використовуючи даний підхід до оцінювання 

конкурентоспроможності5послуги, 5слід враховувати комбінацію даних 

методів. 5Визначення рівня конкурентних переваг5послуги на певному 

сегменті ринку5повинно враховувати (а не5бути елементом) оцінку 

конкурентоспроможності суб’єкта господарювання, яка в свою чергу 

повинна давати додаткову інформацію5для оцінки послуги, а не 

використовувати даний показник. 

Дослідження наукових праць у сфері оцінювання 

конкурентоспроможності послуг дозволяє5стверджувати, що сукупність всіх 

методів оцінювання можна об'єднати в три групи (рис. 2.2) [44]. 
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Рис. 2.2 - Підходи до оцінювання конкурентоспроможності послуг 

 

Диференціальний метод оцінювання5конкурентоспроможності 

заснований на використанні5одиничних (якісних і економічних) параметрів з 

одного боку аналізованої послуги, з іншого – потреб, а також на подальшому 

їх зіставленні. Комплексний5метод оцінювання конкурентоспроможності 

послуги заснований на вживанні комплексу показників. Змішаний метод 

оцінювання конкурентоспроможності послуги5базується на одночасному 

використанні як одиничних, так і інтегральних показників [20]. 

Отже, слід зауважити, що існуючі методики оцінювання 

конкурентоспроможності5банківських послуг носять фрагментарний 

характер досліджень, що не зачіпає багатьох важливих аспектів 

конкурентоспроможності банківських послуг. 

У цьому випадку актуальним є пошук та розробка методики 

оцінювання5конкурентоспроможності5банківських послуг, яка включала б 

аналіз найважливіших характеристик і була б5універсальною для 

зацікавлених суб'єктів фінансового ринку. Цим питанням і будуть присвячені 

подальші дослідження у5наступних розділах даної роботи. 

Змішаний 

Проведення аналізу 

комплексу показників та 

виокремлення з них найва- 

жливіших одиничних 

показників, які підлягають 

повторному аналізу щодо 

визначення рівня 

конкурентоспроможності 

Комплексний 

(маркетинговий) 

Проведення аналізу 

комплексу показників 

(групових, узагальнених, 

інтегральних) та 

порівняння їх з 

існуючими 

Диференціальний 

(конструкторський)  

Проведення аналізу на 

основні порівняння 

планових з 

фактичними 

параметрами 

            Підходи до оцінювання конкурентоспроможностіпослуг 
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РОЗДІЛ 3 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ 

 

Для досягнення і збереження конкурентоспроможності банків 

необхідний механізм управління, що включає організацію та проведення 

комплексу заходів щодо збереження конкурентного положення. Одним з 

елементів такого механізму є оцінка конкурентоспроможності, що 

спрямована  на  виявлення  факторів,   які   сприяють   оптимізації   

діяльності банків [18]. 

Дана методика оцінки конкурентоспроможності банківських послуг 

враховує як якісні, так і вартісні показники якості банківських послуг та 

дозволяє визначити оцінку привабливості банку для потенційних клієнтів- 

фізичних осіб. 

Методика передбачає шість етапів для визначення інтегрального 

показника конкурентоспроможності банківських послуг. Перевагою 

методики є те, що вона дозволяє порівнювати банки як за загальним рівнем 

конкурентоспроможності на даваних банківських послуг, так і за окремими 

показниками. На основі отриманих оцінок можна будувати карту 

конкурентних переваг для наочного позиціювання банків конкурентів 

Етап 1. Формування вибірки банків-конкурентів. 

Рейтинг українських банків згідно Міністерства фінансів України 

представлено в табл. 3.1 [42]. 

ПАТ КБ «Приватбанк» займає 12 місце в рейтингу банків України та 

поступово втрачає власні позиції. Станом на початок 2018 року Банк має 30 

філій і 2 213  функціонуючих  відділень  в  Україні  та  філію  на  Кіпрі  (на  

31 грудня 2016 року: 30 філій і 2213 функціонуючих відділень в Україні та 

філію на Кіпрі) [29]. 

Приватбанк займає 9 місце серед 50 банків за динамікою депозитного 

портфеля з коефіцієнтом 47,9 зі 100 можливих [43]. 
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Таблиця 3.1 

Рейтинг банків України за 3 квартал 2018 року 

 

№п/п Банк 

1 Укрсіббанк 

2 Райффайзен Банк Аваль 

3 ОТП Банк 

4 КредіАгріколь Банк 

5 Укргазбанк 

6 Кредобанк 

7 Прокредит Банк 

8 Ощадбанк 

9 Альфа-Банк 

10 Ідея Банк 

11 Укрексімбанк 

12 Приватбанк 

13 Правекс Банк 

14 ПУМБ 

15 Таксомбанк 

 

Банк є лідером на ринку України за приростом гривневих коштів 

фізичних осіб протягом кризи –5,3 млрд. грн. або 8,75 %. Протягом 2017 року 

Приватбанк почав відновлювати довіру вкладників збільшивши обсяг 

залучених депозитів до 49 млрд. грн. Загальна кількість залучених коштів за 

три квартали 2018 року становила 103,2 млрд. грн. 

По строкових депозитах в іноземній валюті Приватбанк став 

абсолютним аутсайдером на ринку, втративши протягом кризи 2,56 млрд. 

дол. США коштів фізичних осіб (-47,5 %). Тенденція зменшення вкладів в 

доларах США та євро продовжилась і протягом 2018 року. 

Всього станом на 30.09.2018 року Приватбанк видав 43.6 млрд. грн. 

кредитів фізичним особам. Станом на 22.10.2018 Приватбанк пропонує 
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фізичним особам лише кредитні картки Універсальна та Універсальна Gold. 

Однією з ключових переваг є наявність пільгового періоду при знятті коштів 

готівкою. А недолік – високі штрафні санкції за найменші порушення 

термінів погашення заборгованості. 

Етап 2. Вибір показників, які характеризують якість банківських 

послуг. Всі показники банківських послуг можна поділити на якісні та 

вартісні. 

До якісних показників банківських послуг відносять (2а) [39]: 

1) надійність та репутація банку – цей показник включає такі 

характеристики: 

гарантія виплат; 

досвід роботина ринку банківських послуг; 

положення в рейтингах; 

відгуки клієнтів банку; 

підтримка ЗМІ (позитивні чи негативні відгуки); 

2) якість та зручність обслуговування; цей комплексний показник 

включає наступні характеристики: 

режим роботи банку: дні та години роботи (зручні для клієнтів); 

кількість відділень у місті; 

3) інформаційна підтримка банківських; 

4) Вибір вартісних показників банківських послуг (2б). 

Етап 3а. Розрахунок коефіцієнтів значущості для якісних показників. 

Коефіцієнти значущості wi – це числові коефіцієнти, параметри, що 

відображають значущість, відносну важливість, «вагу» даного чинника, 

показника у порівнянні з іншими чинниками, що впливають на 

конкурентоспроможність банківських послуг. 

Сума коефіцієнтів значущості дорівнює 1: 

 

∑ 𝑤𝑖  = 1 (3.1)
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Для розрахунку коефіцієнтів значущості можна використовувати 

матрицю попарних порівнянь. Так, для якісних показників вона може набути 

наступного вигляду (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Матриця попарних порівнянь якісних показників 

 

 

Показники 

Надійність 

та     

репутація 

банку 

Якість та 

зручність 

обслуговування 

Набір 

банківських 

продуктів 

та послуг 

Інформа- 

ційна 

підтримка 

 

Сума 

Надійність та 

репутація банку 

 
1 1 2 4 

Якість та зручність 

обслуговування 
1 

 
1 2 4 

Набір банківських 

продуктів та послуг 
1 1 

 
1 3 

Інформаційна 

підтримка 
0 0 1 

 
1 

 

В табл. 1 на перетині рядків та стовпців відповідних показників 

виставляємо оцінки за принципом: 

показник 1 < показник 2 ≥ 0; 

показник 1 = показник 2 ≥ 1; 

показник 1 > показник 2 ≥ 2. 

Позначення означають, відповідно, «менш важливий», 

«рівноважливий» та «більш важливий». 

Таким чином, можна отримати оцінки для показників: 

надійність та репутація – 4, 

якість обслуговування – 4, 

набір банківських продуктів та послуг – 3, 

інформаційна підтримка – 1. 

Отримані оцінки переводяться у частки від 1, що є стандартним 

значенням для визначення значущості критерію у загальному процесі: 

надійність та репутація 𝑤1 = 4/12 = 0,33; 

якість обслуговування 𝑤2 = 4/12 = 0,33; 
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набір банківських продуктів та послуг 𝑤3 = 3/12 = 0,25; 

інформаційна підтримка 𝑤4 = 1/12 = 0,09. 

Етап 3б. Розрахунок коефіцієнтів значущості для вартісних показників. 

Для розрахунку коефіцієнтів значущості можна використовувати матрицю 

попарних порівнянь. Так, для вартісних показників вона може набути 

наступного вигляду (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Матриця попарних порівнянь якісних показників 

 
Показники 

відсоткова ставка 

по депозитам 

відсоткова ставка 

по кредитам 

 
комісії 

 
Сума 

відсоткова ставка 

по депозитам 

  
2 

 
1 

 
3 

відсоткова ставка 

по кредитам 

 
0 

  
2 

 
2 

комісії 1 0  1 

 

Таким чином, можна отримати оцінки для показників: 

відсоткова ставка по депозитам – 3, 

відсоткова ставка по кредитам – 2, 

комісії – 1. 

Отримані оцінки переводяться у частки від 1, що є стандартним 

значенням для визначення значущості критерію у загальному процесі: 

відсоткова ставка по депозитам𝑤1 = 3/6 = 0,5; 

відсоткова ставка по кредитам𝑤2 = 2/6 = 0,33; 

комісії𝑤3 = 1/6 = 0,17. 

Етап 4а. Визначення індексу якісних показників. Індекс якісних 

показників визначається за формулою [7]: 

Іякісн.показників  = ∑ 𝑤𝑖  · 𝑄𝑖, (3.2) 

де 𝑤𝑖 – відповідні коефіцієнти значущості якісних показників; 

𝑄𝑖 – відповідне середнє значення якісного 

показника 
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Для розрахунку середніх значень відповідних якісних показників на 

попередніх етапах можна використовувати стандартні оцінки на шкалі 

бажаності (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3. 

Оцінки якості та відповідні їм стандартні оцінки на шкалі бажаності 

 

Оцінка якості 

Відмітки на шкалі бажаності 

Діапазон Середнє значення 

Відмінно Більше 0,950 0,975 

Дуже добре 0,875–0,950 0,913 

Добре 0,690–0,875 0,782 

Задовільно 0,367–0,690 0,53 

Погано 0,066–0,367 0,285 

Дуже погано 0,0007–0,066 0,033 

 

Використання функції бажаності дозволяє перевести експертні оцінки 

якісних показників у кількісні в інтервалі від 0 до 1. Таким чином, середні 

значення якісних показників наступні: 

надійність та репутація – 0,285; 

якість обслуговування – 0,285; 

набір банківських продуктів та послуг – 0,285; 

інформаційна підтримка – 0,285. 

Індекс якісних показників відповідно становить: 

 

Іякісн.показників = 0,33 ∙ 0,285 + 0,33 ∙ 0,285 + 0,25 ∙ 0,285 + 0,09 ∙ 0,285 

= 0,285 

Етап 4б. Визначення індексу вартісних показників. Індекс вартісних 

показників визначається за формулою [7]: 

Іварт.показників  = ∑ 𝑤′𝑖   · 𝑄′𝑖, (3.3) 

де 𝑤′𝑖 – відповідні коефіцієнти значущості якісних показників; 

𝑄′𝑖 – відповідне середнє значення якісного показника. 
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Відповідно, індекс вартісних показників становить: 

Іварт.показників = 0,5 ∙ 0,13 + 0,33 ∙ 0,18 + 0,17 ∙ 0,2 = 0,1584 

 

Етап 5. Побудова картиконкурентних переваг. Отримана під час 

попередніх кроків згрупована інформація про конкурентів дає можливість 

побудувати конкурентну карту ринку. По осі x відзначаються індекси 

вартісних показників, по осі y – індекси якісних. Карта 

дозволяєвизначитипозицію для кожного банку за показниками 

«якість/вартість» та побачити, які переваги мають конкуруючі банки. 

Етап 6. Визначення інтегрального показника конкурентоспроможності 

банківських послуг за формулою [7]: 

 

І = Іякісн.показників  ∙ 𝛼1  + Іварт.показників ∙ 𝛼2 (3.4) 

 

В формулі параметри 𝛼1 і 𝛼2 є коефіцієнтами значущості якісних та 

вартісних показників відповідно. Оскільки експертним шляхом було 

визначено, що для українських  споживачів більш важливою є ціна  на  дання 

послуг, то коефіцієнт значущості для якісних показників становить 0,4; а для 

вартісних – 0,6. Таким чином, формула набуває вигляду: 

 

І = Іякісн.показників ∙ 0,4 + Іварт.показників ∙ 0,6 І = 

0,285 ∙ 0,4 + 0,1584 ∙ 0,6 = 0,209 

Розрахувавши за формулою (4) інтегральні показники для всіх банків- 

конкурентів, можна визначити найбільш конкурентоспроможний банк з 

погляду фізичних осіб (Κ → max). 

Таким чином, ПАТ КБ «Приватбанк» є банком з низьким значенням 

показника конкурентоспроможності банківських послуг, так як він втрачає 

позиції щодо власної надійності, банк на 78,3% залежний від вкладів 

фізичних осіб, прибутковість складає 1,91%, а депозитний портфель має 
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тенденції до зменшення. 

Але,    як    позитивний    момент,    варто    відзначити    те,    що     

ПАТ КБ «Приватбанк» має певні конкурентні переваги серед інших банків, 

що дає йому змогу продовжувати розвиватися та не втрачати довіру серед 

клієнтів. Та оскільки, на даний момент, фінансова установа перейшла у 

державну власність, банк на певний час втратив частку своєї репутації, на  

цей період більшість клієнтів бажали забрати свої кошти, оскільки вважали, 

що у будь-який момент могли їх втратити. 

Тому ПАТ КБ «Приватбанк» доцільно удосконалити  процес 

управління конкурентоспроможності банківських послуг та визначити заходи 

щодо їх збільшення. 
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ВИСНОВКИ 

 

Конкурентоспроможність фінансових установ залежить від багатьох 

факторів – переліку фінансових послуг, їх цін та якості, задоволеності 

клієнтів та ін. У роботі представлено комплексний аналіз теоретичних 

аспектів конкурентоспроможності фінансових установ та послуг, що вони 

надають на прикладі найбільш чисельних представників ринку фінансових 

послуг – банків. Посилення конкуренції відбувається в умовах фінансової 

нестабільності, а також значного зниження рівня довіри клієнтів до 

банківських установ. Саме конкуренція у банківському секторі спонукає до 

розширення спектру продуктів та послуг вищої якості та за доступними 

цінами. 

Конкурентоспроможність банківських послуг в роботі запропоновано 

розуміти як можливість забезпечити: 

для клієнта – корисність (в координатах «потреба – ціна – якість»); 

для банку – заплановану результативність діяльності (в координатах 

«витрати – доходи – ринковий потенціал з урахуванням фактору часу»); 

для конкурента – інформаційну базу для співставлення (в координатах 

«ціна – частка ринку – ринковий потенціал з урахуванням фактору часу»). 

Таким чином, для різних учасників ринку конкурентоспроможність 

однієї і тієї ж банківської послуги може кардинально відрізнятися, оскільки 

кожен з них (банк, клієнт, конкурент) висувають власні вимоги до критеріїв її 

визначення.  

Постійна кількісна та якісна зміна конкуруючих між  собою 

банківських послуг на ринку спонукає банки до управління їх 

конкурентоспроможністю із застосуванням не лише політики активного (ціна 

виступає одночасно як об’єктом управління, так і її інструментом) чи 

пасивного (використання ціни для оцінки результатів діяльності банку) 

ціноутворення, але й політики управління якістю надання банківських 

послуг. 
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З цих позицій управління конкурентоспроможністю банківських  

послуг запропоновано розуміти як взаємоузгоджену сукупність 

заходівпланування, організації, мотивації та контролю, спрямованих на 

формування та підтримання конкурентних переваг банківських послуг через 

задоволення економічних та неекономічних потреб клієнта з урахуванням 

специфіки об’єктів управління: ціна та якість банківських послуг в 

залежності від виду послуги та типу споживача. Даний підхід відрізняється 

від існуючих наступним: 

охопленням повного циклу управління (планування, організація, 

мотивація та контроль); 

орієнтацією не тільки на формування, а й на  підтримання 

конкурентних переваг банківських послуг; 

врахуванням різних цільових орієнтирів (ціна та/або якість) для різних 

видів послуг (кредитні, депозитні, інвестиційні тощо) та споживачів (фізичні 

та юридичні особи). 

Такий підхід послужив основою для обґрунтування концептуальних 

засад формування системи управління конкурентоспроможністю банківських 

послуг. 

У роботі запропоновано методику визначення 

конкурентоспроможності банківських послуг з погляду клієнтів-фізичних 

осіб на основі розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності 

банківських послуг. 

Методика визначення конкурентоспроможності банківських послуг дає 

можливість отримувати значення інтегрального показника 

конкурентоспроможності банківських послуг, варіюючи значення вхідних 

якісних та вартісних показників. 

За допомогою запропонованої методики визначено конкурентні 

переваги й недоліки ПАТ КБ «Приватбанк» у наданні банківських послуг 

фізичним особам. 
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