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КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦІЯ БАНКУ НА КРЕДИТНОМУ РИНКУ:  
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ

У статті проаналізовано різні підходи до оцінки конкурентної позиції банку на кредитному ринку. На прикладі групи банків на-
ведено результати оцінки конкурентної позиції банків на кредитному ринку різними методами. Метод оцінки конкурентної позиції 
банку на ринках банківських послуг рекомендується обирати відповідно до подальших цілей використання результатів та харак-
теристики можливих груп користувачів: власників, менеджерів, конкурентів або клієнтів банку.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ

В статье проанализированы разные подходы к оценке конкурентной позиции банка на кредитном рынке. На примере груп-
пы банков приведены результаты оценки конкурентной позиции банков на кредитном рынке разными методами. Метод оценки 
конкурентной позиции банка на рынках банковских услуг рекомендуется выбирать в соответствии с дальнейшими целями ис-
пользования результатов и характеристикой возможных групп пользователей: собственников, менеджеров, конкурентов или 
клиентов банка.
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Shevtsova O.Y., Sydorchuk N.O. COMPETITIVE POSITION OF THE BANK ON THE CREDIT MARKET: METHODOLOGICAL 
APPOACHES TO ASSESSMENT

The article analyzes various approaches to assessing the competitive position of the bank, in particular, on the credit market. 
An example of a group of banks is the results of assessing the competitive position of banks in the credit market by various methods. 
The method of assessing the bank’s competitive position in the banking services markets is recommended to be chosen accordingly for 
the further purposes of using and characterizing users: owners, managers, competitors or clients of the bank.
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Постановка проблеми. Протягом останніх трьох 
років банківська система України перебуває в стані 
активної структурної трансформації: скорочується 
кількість банків, підвищуються вимоги до прозорості 
діяльності та капіталу банку, частка проблемних кре-
дитів у портфелях банків зростає, а привабливість 
банківських послуг і довіра до банківського сектору 
зменшуються. У таких умовах банківський менедж-
мент має оперативно реагувати на негативний вплив 
факторів зовнішнього середовища, формувати та реа-
лізовувати стратегії підвищення своїх конкурентних 
переваг, які здатні позитивно виокремити їх у кон-
курентному середовищі. Ефективне управління кон-
курентною позицією банку може забезпечити стійкий 
фінансовий стан банку та слугувати основою форму-
вання його конкурентної стратегії. Саме оцінка бан-
ком своїх конкурентних позицій у конкурентному 
середовищі та можливість зробити прогноз щодо їх 
змін в майбутньому є однією з актуальних проблем 
діяльності на ринках різних банківських послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні аспекти конкуренції у банківській сфері за різ-
ними напрямами та методичні основи оцінки конку-
рентної позиції банків на ринках банківських послуг 
досліджували Н. Андрушків, А. Бачалов, А. Васю-
ренко, В. Вовк, І. Волощук, Т. Гірченко, О. Добро-
венко, В. Коваленко, А. Махота, О. Колодізєв, О. Роз-
кошна та інші науковці. Багато публікацій з оцінки 
конкурентних позицій представлено фахівцями щодо 
оцінки конкурентних позицій підприємств на товар-

них ринках. Цікавими є праці Т. Бєлової, Л. Квят-
ковської, П. Кулінічева, О. Масляєвої та ін. Автори 
не тільки розглядають різні підходи до кількісної 
оцінки конкурентної позиції, але й визначають різні 
напрями використання значення конкурентної пози-
ції у подальшій діяльності суб’єктів господарювання. 
Для одних це можливість здійснити вибір партнера 
для організації спільного випуску продукції, залу-
чити кошти інвестора в перспективне виробництво, 
скласти програму виходу підприємства на нові ринки 
збуту [1]. Інші автори пропонують визначати класи-
фікацію позиції конкурентів, як то абсолютна відсут-
ність позиції, критична позиція, нестійка позиція, 
досить стійка позиція, перспективно стійка позиція 
та абсолютно стійка позиція [2]; класифікацію під-
приємств за типом наявних переваг: спеціалізований 
лідер, універсальний лідер, спеціалізований послідов-
ник, універсальний послідовник, спеціалізований аут-
сайдер, універсальний аутсайдер [3, с. 8]. Інтегральну 
оцінку індикатора ринкової позиції пропонують вико-
ристовувати для відстеження стійкості банківської 
установи в умовах інфляції [4]. Водночас актуальним 
залишається питання вибору методу оцінки конку-
рентної позиції банку щодо використання різними 
споживачами для різних видів діяльності.

Постановка завдання. Метою статті є проведення 
порівняльного аналізу наявних методичних підходів 
до оцінки конкурентної позиції банку та визначення 
можливих особливостей їх використання для окре-
мих напрямів діяльності.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Ана-
ліз розвитку економічних процесів останніх років 
свідчить, що конкуренція у банківському секторі 
є домінуючим чинником розвитку. Одна з причин – 
конкурентний відбір на ринках банківських послуг. 
Банки, що залишаються на ринку внаслідок жор-
сткої конкуренції, – це банки, які більш ефективно 
використовують свій капітал, швидше адаптуються 
до ринкових нововведень, мають гнучку і стратегічно 
виважену політику, якісний менеджмент та сучасні 
інформаційні системи. Інша причина полягає в тому, 
що конкурентна боротьба за споживача банківських 
послуг та фінансові ресурси приводить до необхід-
ності постійного розширення асортименту послуг 
та продуктів, підвищення їх якості.

Щодо поняття «конкурента позиція», то зараз 
єдиного його трактування немає. Проте незмінною 
серед авторів залишається сконцентрованість уваги 
на стані, позиції, місці у конкурентному середовищі. 
Формування стійкої конкурентної позиції досяга-
ється внаслідок реалізації можливостей підтриму-
вати стратегічно визначену конкурентну позицію 
на ринку протягом тривалого часу, забезпечувати 
стабільно високий рівень конкурентоспроможності 
та конкурентних переваг.

Конкурентна позиція – це порівняльна характерис-
тика основних параметрів фірми щодо лідируючого 
конкурента. Конкурентну позицію можна розглядати 
і як місце корпорації на ринку товарів і послуг, які 
вона виробляє [1], місце на відповідному сегменті або 
секторі ринку щодо її конкурентів [5].

За іншим визначенням, це – комплексна харак-
теристика стану підприємства у конкурентному 
середовищі, яка формується внаслідок діалектичної 
форми існування конкурентних відносин [2]. Також 
конкурентне позиціювання науковці розглядають як 
характеристику можливого напряму розвитку кон-
курентоспроможності [3].

Різні погляди на сутність конкурентної позиції 
є однією з причин використання різних методичних 
підходів до її оцінки.

Для прогнозування конкурентної позиції пропо-
нується використовувати методи моделювання. Так, 
оцінка конкурентної позиції Л.А. Квятковською про-
водиться з використанням економіко-математичних 
методів на засадах чисельного оцінювання ринко-
вих позицій, які акумулюють у собі експертні вагові 
оцінки та нормативні оцінки факторів [2, с. 183].

Проводити оцінку конкурентних позицій суб’єктів 
господарювання на основі моделювання факторної 
системи шляхом розроблення динамічної мультиплі-
кативної моделі прямого детермінованого факторного 
аналізу результуючих показників пропонує П.К. Кулі-
нічев. Методичною основою визначення автор обирає 
факторну систему показників зміни: обсягів продук-
ції, відпускних цін, собівартості, структури бізнесу, 
трансакційних витрат тощо [6, с. 70].

Конкурентну позицію банків пропонується визна-
чати за рахунок: 1) рівня концентрації банківського 
ринку; 2) порівняльної характеристики основних 
показників конкурентів; 3) визначення конкуренто-
спроможності банку [7].

Розгляд конкурентної позиції за часткою капі-
талу в загальному рівні капіталізації ринку банків-
ських послуг та за динамікою основних показників 
діяльності здійснюють О. Циганов та І. Веселий [8].

Для визначення позиції щодо основних конкурен-
тів на ринку науковці пропонують використовувати 
матричні методи. Так, О.А. Добровенко [7] пропонує 
побудову «гіперповерхні ефективності генерування 

чистого прибутку власним капіталом». Автор реалі-
зує цей підхід на основі графічного представлення 
позицій банків двох варіантів: у межах двомірного 
представлення абсолютних значень чистого прибутку 
та власного капіталу окремих банків, а також абсо-
лютних значень доходів та загальних активів бан-
ків. Але такий підхід не дає однозначного бачення 
конкурентних позицій банків. Характеристики роз-
міщення окремих банківських установ за різними 
графічними варіантами на двомірній «поверхні» 
переважно не збігаються. Викликає сумнів також 
використання терміна «гіперповерхня» для пред-
ставлення лише двох абсолютних показників. Термін 
«гіперповерхня» має відображати n-мірний простір, 
де n має бути більше 2.

Також матричний метод у конкурентному аналізі 
застосовує Н.С. Меда. Двовимірні матриці на основі 
моделі Boston Consulting Group, General Electric/
McKinsey, Artur de Little обрано критеріями оцінки 
конкурентоспроможного рівня саме ринкових показ-
ників – частки банку на ринку кредитів та депозитів. 
Рівень цих показників визначає місце банку у сис-
темі відповідних координат [9]. Місце та динаміка 
конкурентних позицій окремих банків за допомо-
гою матриці «частка ринку / рівень рентабельності» 
автором розглядається як основа формування стра-
тегії банку.

Різновид матричного методу – визначення векто-
рів конкурентної позиції у системі координат матриці 
SРАСЕ, в якій відображено фактори зовнішнього 
середовища (привабливість галузі – IS і стабільність 
навколишнього середовища – ЕS) та внутрішнього 
середовища (фінансовий стан організації – FS і кон-
курентні переваги – СА). Через побудову системи 
координат менеджери визначають положення органі-
зації на ринку, стратегічні альтернативи її розвитку 
та методи їх реалізації. Кожному квадранту матриці 
відповідає визначений тип поведінки організації 
на ринку: агресивний, консервативний, захисний 
та конкурентний [10].

Побудова структури та розрахунок інтегральних 
показників – ще один напрям визначення конкурент-
ної позиції банку. Для формування такого показника 
Ю.І. Соцька [11, с. 618] використовує питому вагу 
позичок банку в загальному обсязі кредитної забор-
гованості в регіоні, частку активів банку у ВРП регі-
ону; рівень концентрації банківського капіталу.

А.В. Махота вказує на те, що рівень позиціювання 
банку на ринку забезпечують його конкурентні пере-
ваги [12].

Проведення конкурентного аналізу методом рей-
тингування, оцінки позиції одного банку щодо інших 
за абсолютними значеннями показників діяльності 
слугує основою підтримки конкурентоспроможності 
у розробках Т.Г. Іванової [13].

Дослідження вказують на те, що визначення кон-
курентної позиції банку на ринку банківських послуг 
за різновидом методів оцінки збігається з оцінкою 
позиції конкурентної позиції банку на ринку окре-
мих видів діяльності. Для оцінки конкурентної пози-
ції банку на кредитному ринку країни науковцями 
пропонуються такі методи, як:

– аналіз динаміки складу та структури кредит-
ного портфеля банку у розрізі декількох критеріїв;

– SWOT-аналіз з урахуванням оцінки власного 
потенціалу та ринкової ситуації [14];

– PEST-аналіз для виявлення політичних, соці-
альних, економічних, технологічних факторів 
зовнішнього середовища, що мають вплив на функ-
ціонування та перспективу розвитку [15];
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– аналіз п’яти сил Портера, що розкриває зміст 

загроз і можливостей для подальшого формування 
відповідних стратегій [6];

– рейтинговий метод [13];
– матричний метод для презентації конкурентної 

позиції банку щодо інших банків-конкурентів [14, 15];
– метод конкурентних переваг, що базується на 

визначенні основних конкурентних переваг банку, їх 
ранжируванні й отриманні інтегрального показника 
[16, 17, 18].

Кожен із представлених методів характери-
зує різні чинники, що впливають на конкурентну 
позицію, є інструментом стратегічного аналізу 
та у подальшому слугує базою для формування необ-
хідної кредитної стратегії.

Рейтинговий метод дає можливість розрахувати 
конкурентну позицію банку на кредитному ринку 
у вигляді кількісного значення результативного пара-
метру. Використовують різний набір основних показ-
ників банку (від 1 до 10 в інтегральних коефіцієнтах) 
та його кредитної діяльності. Це дає можливість упо-
рядкувати банківські установи одна щодо іншої.

Матричний метод оцінки конкурентної пози-
ції банку базується на побудові матриці за раху-
нок 2-4 показників. Цей метод дає змогу порівняти 
конкурентів за різними критеріями оцінки позиції 
банку на кредитному ринку.

Визначення конкурентних переваг банку вико-
ристовують для формування стратегічних цілей, роз-
витку за рахунок виявлення власних резервів або 
слабких позицій банків-конкурентів.

Остаточні висновки можливі після практичного 
використання рейтингового методу, методу конкурент-
них переваг та матричного методу. Для цього обрано 
групу банків: «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Приват-
банк», «Сбербанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Про-
мінвестбанк», «Альфа-Банк» та «ОТП Банк».

Результати використання рейтингового методу за 
загальним обсягом наданих кредитів у 2014-2016 рр. 
у таблиці 1.

В 2014-2016 роках відбувалося скорочення 
загальної величини наданих кредитів усього по бан-
ківській системі на 307 099 217 тис. грн. Окремим 
фактором скорочення стало зниження обсягів креди-
тування ПАТ «ПриватБанк», що займав першу пози-
цію за обсягом наданих кредитів у 2014-2015 рр, 
а в 2016 р. опинився на третій позиції рейтингу. 
Понад 90% корпоративного портфеля банку станом 
на 01.01.15 р. становили кредити, надані компаніям, 
пов’язаним з акціонерами. Списання банком частини 
кредитів пов’язаним особам було причиною такого 
різкого зменшення наданих кредитів «ПриватБан-
ком» [20]. Це вплинуло і на зміну конкурентних 
позицій інших банків.

Для визначення конкурентної позиції за матрич-
ним методом було обрано такі показники, як частка 
банку на кредитному рику, рентабельність активів 
та відносний темп зростання обох показників. Коду-
вання матриці здійснюється у такий спосіб: якщо 
відповідний показник перевищує середнє значення 
по групі банків, то встановлюється код 1, якщо зна-
чення буде нижче середнього – то 0 (таблиця 2).

Згідно з матричним методом, станом на 
01.01.2017 р. лідерами також стали «Укрексімбанк» 
та «Ощадбанк» – банки, що не лише мають велику 
частку за обсягами кредитного портфеля на ринку, але 
й характеризуються високою рентабельністю активів 
щодо інших конкурентів. «Сбербанк», згідно з цим 
методом, також займає одну з провідних позицій, 
банк отримав «0» лише за показником темпу зрос-
тання рентабельності активів, що є меншим за середнє 
значення по групі. На восьмій сходинці, згідно з цим 
методом, розташований «Промінвестбанк».

Оцінка конкурентної позиції конкретного банку 
методом конкурентних переваг та розрахунку інте-
грального показника проведена на основі параме-
трів, представлених у таблиці 3. Кожному показ-
нику спочатку присвоєно бал від 1 до 4. Бали 
залежать від діапазону, в який потрапляє значення 
показника, що відображає кількісний вміст фак-

Таблиця 1
Конкурентна позиція банків України за обсягом наданих кредитів, 2014-2016 рр. (рейтинговий метод)

Банк 01.01. 2015 р. 
Питома вага, % Позиція 01.01. 2016 р. 

Питома вага, % Позиція Станом на 
01.01.17, тис. грн.

01.01. 2017 р. 
Питома вага, % Позиція

ПриватБанк 18,47 1 24,9 1 54 691 631 9,65 3

Ощадбанк 7,93 2 9,2 2 66 194 494 11,68 1

Укрексімбанк 5,96 3 7,71 3 58 426 564 10,31 2

Промінвест-банк 4,41 4 4,46 5 27 155 978 4,79 6

Сбербанк 4,31 5 6,31 4 40 393 785 7,13 4

Райффайзен 
Банк Аваль 3,40 6 3,54 7 28 003 966 4,94 5

Альфа-Банк 2,93 7 3,85 6 25 629 498 4,52 7

ОТП Банк 1,83 8 1,88 8 15 211 493 2,69 8

Усього по бан-
ківській системі 100,00 100,00 566 511 619 100,00

Джерело: побудовано авторами на основі [19]

Таблиця 2
Матриця для оцінки конкурентної позиції банків станом на 01.01.2017 р.

Частка на кредитному ринку

Рентабельність 
активів

Код 00 01 10 11

00 ПриватБанк

01 Промінвестбанк Альфа-Банк

10

11 Райффайзен Банк Аваль
ОТП Банк Сбербанк Укрексімбанк

Ощадбанк

Джерело: побудовано авторами на основі [1, 2, 19]
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тора. Потім отриманий бал множиться на відповід-
ний ранг показника.

Інтегральний показник для банку розраховується 
шляхом додавання чисел, отриманих від множення 
балів на вагу кожного фактора. Чим більшим є зна-
чення інтегрального показника, тим кращою є його 
конкурентна позиція на кредитному ринку. Побуду-
ємо рейтингову таблицю в порядку зниження вели-
чини конкурентної позиції.

За результатами розрахунку інтегрального 
показника (таблиця 3) лідируючі позиції станом 
на 01.01.2017 р. за методом конкурентних переваг 
займають «Райффайзен Банк Аваль», «Альфа-Банк» 
та «ОТП Банк». За останній рік «ОТП Банк» про-
демонстрував покращення фінансових показників, 
станом на 01.01.2016 р. збиток банку після оподат-
кування становив 2 847 716 тис. грн., а станом на 
01.01.2017 р. прибуток банку після оподаткування 
становив 962 010 тис. грн. Це дало змогу банку покра-
щити свою конкурентну позицію на ринку. Держав-
ним банкам «Ощадбанк» та «Укрексімбанк», незва-
жаючи на підтримку з боку Міністерства фінансів 
і досить високу ліквідність, необхідно розв’язати про-
блеми з якістю кредитних портфелів і знаходженням 
внутрішніх джерел докапіталізації. Найменший інте-
гральний показник, а отже, і найнижчу конкурентну 
позицію займають «Сбербанк» та «Промінвестбанк».
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Рис. 1. Порівняння конкурентної позиції банків, 
які отримано за рейтинговим методом, матричним 

методом та методом конкурентних переваг  
станом на 01.01.2017

Конкурентна позиція банків за методом конку-
рентних переваг значно відрізняється від конку-
рентної позиції банків за рейтинговим та матрич-

ним методами. Це пояснюється тим, що цей метод 
під час розрахунку інтегрального показника включає 
8 показників, що дає змогу оцінити конкуренту пози-
цію кожного з аналізованих банків більш об’єктивно.

Висновки з проведеного дослідження. Оцінка кон-
курентної позиції банківської установи має велике 
значення, оскільки спрямована на виявлення пере-
ваг і недоліків у діяльності банківської установи, 
порівняння її діяльності з реальними та потенцій-
ними конкурентами, визначення важливих чин-
ників зміцнення конкурентних переваг для розро-
блення стратегічного плану та дає змогу визначити, 
яку зміну конкурентної позиції можна очікувати за 
використання сьогоднішньої стратегії.

Вибір методу залежить від того, з якою метою 
оцінюється конкурентна позиція банку. Потенційні 
клієнти банку зазвичай під час вибору банку задля 
отримання кредиту керуються рейтинговим мето-
дом оцінки, що є широко доступним у мережі Інтер-
нет. Проте більш комплексними та об’єктивними 
є матричний метод та метод конкурентних переваг, 
якими керуються експерти під час аналізу поточ-
ного стану ситуації на кредитному ринку, керівники 
банків під час обґрунтування управлінських рішень, 
вибору стратегії. Їхньою перевагою є те, що ці методи 
відображають не лише кількісну сторону діяльності 
банківської установи, але і якісні характеристики.

Наявність кількісної та якісної характеристики 
щодо діяльності банку на ринку кредитних послуг, 
а також оцінка його конкурентної позиції на кредит-
ному ринку за допомогою різних методів дасть змогу 
зрозуміти стратегічні орієнтири подальшого розви-
тку та обґрунтувати конкурентну стратегію з метою 
утримання або покращення конкурентної позиції.
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Банк Аваль 3 2 1 4 4 4 4 3 3,55 1

Альфа-Банк 2 2 2 3 4 1 4 3 3,33 2

ОТП Банк 2 2 2 3 4 4 3 2 3,05 3

Ощадбанк 1 4 1 4 4 3 3,5 4 2,85 4

Укрексімбанк 1 4 1 4 4 1 2 4 2,80 5

ПриватБанк 2 3 3 1 4 1 3 4 2,50 6

Сбербанк 1 3 1 1 4 1 1,5 3 1,98 7

Промінвестбанк 4 2 1 1 2 1 1,5 3 1,83 8

Джерело: побудовано авторами на основі [16, 17, 18, 19]
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