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Діяльність сучасної банківської установи відбувається за умов неста-
більності фінансових ринків, коливання валюто-обмінного курсу та від-
повідного падіння платоспроможного попиту з боку клієнтів, що супрово-
джується підвищенням конкуренції на ринку банківських послуг, спричиняє 
додаткові ризики банківської діяльності, зумовлює необхідність постійного 
відстеження тенденцій зміни зовнішнього середовища і трендів конкурент-
них переваг банку та його прямих і потенційних конкурентів.  

Діяльність	 сучасної	 банківської	 устано-
ви	відбувається	за	умов	негативного	впливу	
кризових	 явищ,	 нестабільності	 фінансових	
ринків,	 коливання	 валюто-обмінного	 курсу	
та	 відповідного	 падіння	 платоспроможно-
го	попиту	з	боку	клієнтів.	Це	зумовлює	під-
вищення	 конкуренції	 на	 ринку	 банківських	
послуг.	 Невизначеність	 умов	 зовнішнього	
середовища	спричиняє	додаткові	ризики	бан-
ківської	діяльності,	що	можуть	виступати	як	
стимулятори,	так	і	дестимулятори	зміни	кон-
курентних	 переваг	 банку.	 За	 таких	 умов	 ке-
рівники	банку	не	можуть	передбачити,	напев-
но,	як	зміняться	їх	конкурентні	переваги	під	
дією	факторів	зовнішнього	середовища.	Така	
ситуація	 зумовлює	 необхідність	 постійного	
відстеження	тенденцій	зміни	зовнішнього	се-
редовища	і,	як	наслідок,	зміни	конкурентних	
переваг	банку	та	його	прямих	 і	потенційних	
конкурентів.	

Для	вирішення	цього	завдання	може	бути	
використана	 система	 моніторингу	 конку-
рентних	 переваг	 банку,	 основним	 завданням	
якої	 є	 відстеження	 зміни	 умов	 зовнішнього	
середовища	функціонування,	сприяння	своє-	
часній	 адаптації	 банківської	 установи	 до	
них,	 коригування	 поточних	 показників	 його	
діяльності.	 Це	 дасть	 можливість	 приймати	

обґрунтовані	 управлінські	 рішення,	 спря-
мовані	 на	 підтримку	 та	 посилення	 наявних	
конкурентних	 переваг	 банківської	 установи,	
формування	 їх	 інноваційних	 видів	 та	 забез-
печення	їх	стійкості	у	довгостроковому	періо-	
ді,	а	також	збереження	набутої	конкурентної	
позиції	 банківської	 установи	 на	 ринку	 бан-
ківських	 послуг.	 У	 цьому	 контексті	 слід	 за-
значити,	 що	 “швидке	 і	 якісне	 реагування	 на	
зміни	зовнішнього	середовища	є	одним	з	кон-
курентних	переваг	у	сучасному	бізнесі”	[2].

Створення	 ефективної	 системи	 моніто-
рингу	 конкурентних	 переваг	 банку	 дасть	
змогу	 підвищити	 ефективність	 їх	 оцінки	 за	
рахунок	 відстеження	 даних	 про	 зміни	 кон-
курентних	 переваг	 банку	 та	 його	 конкурен-
тів	внаслідок	зміни	зовнішніх	та	внутрішніх	
умов	 функціонування.	 Це	 також	 дасть	 мож-
ливість	 створити	 повну	 та	 адекватну	 інфор-
маційну	базу,	що	підвищить	обґрунтованість	
заходів	управлінського	впливу,	спрямованих	
на	адаптацію	до	умов	функціонування,	а	та-
кож	дасть	змогу	встановити	систему	зворот-
ного	зв’язку	ухвалення	управлінських	рішень	
та	їх	результатів	у	процесі	розробки	нової	або	
коригування	існуючої	конкурентної	стратегії.	

Розглядаючи	 моніторинг	 як	 функцію	
управління	 [4],	 слід	 зазначити,	 що	 його	 ре-
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зультати	підвищують	обґрунтованість	управ-
лінських	 рішень,	 спрямованих	 на	 підтримку	
відповідного	 рівня	 існуючих	 конкурентних	
переваг	та	формування	їх	інноваційних	видів	
у	 процесі	 формування	 портфеля	 конкурент-
них	переваг	банківської	установи,	адекватно-
го	 потребам	 зовнішнього	 середовища	 функ-
ціонування	 та	 узгодженого	 з	 конкурентним	
потенціалом	банку.	

При	 розробці	 системи	 моніторингу	 кон-
курентних	 переваг	 банку	 слід	 зазначити,	
що	 вона	 буде	 ефективною	 за	 умов	 чіткого	
визначення	 інформаційного	 поля	 та	 опти-
мальної	 періодичності	 його	 проведення.	 Пе-
ріодичність	моніторингу	конкурентних	пере-
ваг	 банку	 визначається	 динамічністю	 зміни	
факторів	 його	 об’єкта	 та	 інтенсивністю	 кон-
курентної	 боротьби	 на	 ринку	 банківських	
послуг.	Основними	завданнями	системи	мо-
ніторингу	 є	 забезпечення	 своєчасності	 при-
йняття	 управлінських	 рішень,	 стабільного	
розвитку	об’єкта	моніторингу,	попередження	
несприятливих	подій	та	усунення	(локаліза-
ції)	їх	негативних	наслідків.	

Дотримання	 зазначених	 умов	 у	 процесі	
формування	 програми	 моніторингу	 конку-
рентних	 переваг	 банку	 дасть	 змогу	 опера-
тивно	відстежувати	зміну	їх	рівня,	своєчасно	
визначити	 динаміку	 змін	 потреб	 зовнішньо-
го	 середовища	 функціонування	 банківської	
установи,	 оцінити	 агресивність	 поведінки	
конкурентів	та	вжити	заходів	щодо	підтрим-
ки	існуючих	і	створення	інноваційних	конку-
рентних	переваг	банку	в	системі	формування	
їх	ефективного	портфеля.	

При	 розробці	 послідовності	 етапів	 моні-
торингу	 конкурентних	 переваг	 банку	 слід	
враховувати	той	факт,	що	для	кожного	окре-
мого	 банку	 характерні	 індивідуальний	 тип	
корпоративної	 культури,	 організаційної	
структури	та	 ієрархії	управління	 і,	 відповід-
но,	 специфічна	 інформаційна	 система,	 яка	
входить	 до	 складу	 системи	 моніторингу	 та	
визначає	 рівень	 його	 ефективності.	 Таким	
чином,	з	метою	вирішення	основних	завдань	
моніторингу	 —	 формування	 оперативної	 та	
об’єктивності	 інформації	 щодо	 фактичного	
стану	об’єкта	моніторингу,	в	процесі	розроб-
ки	 системи	 моніторингу	 конкурентних	 пе-

реваг	 банку	 особливої	 уваги	 слід	 приділити	
процесу	його	організації	з	урахуванням	наве-
дених	положень.

Можна	 запропонувати	 наступну	 послі-
довність	 етапів	 процесу	 моніторингу	 кон-
курентних	 переваг	 банку,	 спрямованого	 на	
підвищення	ефективності	їх	оцінки	в	умовах	
невизначеності	 зовнішніх	 умов	 функціону-
вання:

1.	 Визначення	 мети,	 завдань,	 об’єкта	 та	
суб’єктів	моніторингу.	Ключовою	складовою	
даного	 етапу	 моніторингу	 конкурентних	 пе-
реваг	банку	є	конкретизація	його	мети	і	зав-	
дань.	

Метою	моніторингу	конкурентних	переваг	
банку	є	формування	системи	інформаційного	
забезпечення	 ухвалення	 топ-менеджментом	
банку	 оперативних	 управлінських	 рішень	 у	
процесі	 формування	 ефективного	 портфеля	
конкурентних	переваг	банку	як	основи	його	
конкурентоспроможності.

До	 ключових	 завдань	 моніторингу	 нале-
жать:	

•	 систематичне	 спостереження	 та	 нагро-
мадження	 інформації	 про	 стан	 конку-
рентних	переваг	банку	в	динаміці;

•	 оцінка	фактичного	рівня	існуючих	кон-
курентних	переваг	банку	у	порівнянні	з	
прямими	та	потенційними	конкурента-
ми;

•	 ідентифікація	 потреб	 зовнішнього	 се-
редовища	функціонування	банку;

•	 виявлення	факторів	змін	конкурентних	
переваг	банку;

•	 прогнозування	 рівня	 конкурентних	 пе-
реваг	банку	з	урахуванням	впливу	змін	
їх	факторів;

•	 розробка	системи	інформаційного	забез-
печення	 обґрунтування	 управлінських	
рішень	 щодо	 формування	 ефективного	
портфеля	конкурентних	переваг	банку.	

В	економічній	літературі	під	об’єктом	мо-
ніторингу	 розуміють	 явище,	 процес,	 стан,	
основними	 характеристиками	 яких	 є	 мінли-
вість,	динамічність,	які	вимагають	керованос-
ті	з	боку	суб’єкта	моніторингу	[1].	На	підста-
ві	 такого	 визначення,	 об’єктом	 моніторингу	
конкурентних	переваг	банку	будемо	вважати	
систему	 пов’язаних	 причинно-наслідкови-
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ми	 зв’язками	 конкурентних	 переваг	 банку,	
їх	 факторів,	 а	 також	 інструментарію	 форму-
вання	 ефективного	 портфеля	 конкурентних	
переваг	банку	та	забезпечення	 їх	стійкості	в	
динаміці.

В	 якості	 суб’єктів	 моніторингу,	 на	 думку	
К.	П.	Аветісян	 і	Г.	В.	Толкачева,	виступають	
люди,	 члени	 однієї	 команди,	 які	 в	 загально-
му	 плані	 являють	 собою	 або	 підприємство,	
або	 державну	 організацію	 залежно	 від	 рівня	
і	 об’єкта	 моніторингу.	 Розглядаючи	 особли-
вості	 застосування	 методики	 моніторингу	
на	мікрорівні,	а	саме	у	системі	забезпечення	
конкурентоспроможності	банку,	процес	моні-
торингу	його	конкурентних	переваг	має	здій-
снюватись	 спеціально	 сформованими	 робо-
чими	групами,	в	яких	задіяні	фахівці	усіх	його	
структурних	підрозділів,	задля	забезпечення	
системності	дослідження	сукупності	аспектів	
функціонування	 установи	 та	 обґрунтування	
чітких	 об’єктивних	 управлінських	 рішень	 у	
сфері	 управління	 конкурентними	 перевага-
ми	банку.	Необхідність	залучення	до	робочих	
груп	 представників	 усіх	 підрозділів	 банку	
пояснюється	 тим	 фактом,	 що	 кожен	 підроз-
діл	 організації	 вносить	 свій	 вклад	 у	 форму-
вання	конкурентних	переваг	суб’єкта	конку-
рентної	 боротьби	 [4].	 Крім	 того,	 до	 процесу	
моніторингу	 можуть	 бути	 залучені	 зовнішні	
експерти,	які	мають	досвід	аналізу	конкурен-
тоспроможності	банківських	установ	у	сучас-
них	умовах,	що	на	практиці	визначається	як	
“аутсорсинг”	 (при	 цьому	 слід	 враховувати	
порівняно	 високу	 вартість	 послуг	 зовнішніх	
експертів).	

2.	 Підготовчий	 етап.	 На	 даному	 етапі	 ви-
значають	 організаційні	 засади	 проведення	
моніторингу	 конкурентних	 переваг	 банку,	
розподіляють	функціональні	обов’язки	учас-
ників	робочої	групи,	формують	систему	моні-
торингових	індикаторів,	окреслюють	перелік	
конкурентів,	 визначають	 джерела	 інформа-
ційного	 забезпечення	 та	 напрями	 інформа-
ційних	потоків,	а	також	здійснюють	вибір	та	
обґрунтування	методів	дослідження	і	техніч-
ного	забезпечення	процесу	моніторингу	кон-
курентних	переваг	банку.	

Даний	етап	відіграє	важливу	роль	та	його	
чітка	 організація	 є	 основою	 досягнення	 за-

планованих	результатів	—	формування	ефек-
тивного	 портфеля	 конкурентних	 переваг	
банку	 та	 забезпечення	 їх	 стійкості	 у	 довго-
строковій	перспективі.	

Ключовою	 складовою	 підготовчого	 етапу	
процесу	 моніторингу	 конкурентних	 переваг	
банку	є	формування	системи	показників,	які	
найточніше	та	об’єктивно	характеризують	рі-
вень	конкурентних	переваг	банківської	уста-
нови	 на	 ринку	 банківських	 послуг	 у	 цілому	
чи	в	його	окремих	сегментах	та	дають	змогу	
відстежити	їх	зміну	в	динаміці	—	системи	мо-
ніторингових	індикаторів	[3],	які	“формують-
ся	 за	 критеріями	 комплексності,	 інтегратив-
ності	відбиття	результуючого	стану	основних	
причинних	взаємодій	у	їх	кількісних	і	якісних	
взаємозв’язках”	[5].	При	розробці	моніторин-
гових	індикаторів	слід	виокремлювати	опти-
мальні	показники	з	точки	зору	тривалості	та	
вартості	їх	виміру	в	процесі	спостережень	за	
об’єктом	 моніторингу.	 Застосування	 у	 про-
цесі	 моніторингу	 показників,	 вимірювання	
яких	обходиться	занадто	дорого	чи	дозволяє	
відстежити	 зміни	 об’єкта	 моніторингу	 лише	
протягом	певного	періоду,	може	спричинити	
неточності	 трактовки	 результатів	 та	 викри-
вити	 реальну	 картину	 стану	 конкурентних	
переваг	банку	і	перспектив	їх	розвитку.	Набір	
моніторингових	 індикаторів	 дає	 можливість	
оперативно	 збирати	 інформацію	 щодо	 фак-
тичного	 рівня	 конкурентних	 переваг	 банку,	
факторів	 їх	 зміни,	 стану	 зовнішнього	 сере-	
довища	 функціонування,	 а	 також	 на	 основі	
систематизації	цих	даних	обґрунтовувати	до-
бір	 інструментів	 оперативного	 коригування	
рівня	 пріоритетних	 конкурентних	 переваг	
банку	на	певному	етапі	реалізації	його	конку-
рентної	стратегії.	

У	 системі	 інформаційних	 потоків	 банку,	
як	 будь-якої	 організації	 з	 багаторівневою		
ієрархією	управління,	інформація	поділяєть-
ся	 на	 первинну	 та	 аналітичну	 (узагальню-
ючу).	 З	 позиції	 системності	 дослідження	 та	
досягнення	 об’єктивності	 результатів	 моні-
торингу	 конкурентних	 переваг	 банку	 в	 сис-
темі	 моніторингових	 індикаторів	 необхідно	
враховувати	 первинну	 інформацію	 його	 фі-
нансового	обліку	та	на	основі	оперативної	 її	
обробки	 та	 систематизації	 формувати	 аналі-
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рингу,	 що	 дасть	 змогу	 максимально	 точно	 і	
оперативно	 обробляти	 вхідну	 інформацію,	
агрегувати	 її	 та	 на	 виході	 отримувати	 чіткі	
показники	як	базу	ухвалення	управлінських	
рішень	на	основі	глибоких	знань	щодо	пере-
бігу	 процесів	 на	 всіх	 рівнях	 ієрархії	 управ-
ління	банком.	

Також	на	даному	етапі	слід	визначити	на-
прями	інформаційних	потоків	у	рамках	моні-
торингу	таким	чином,	щоб	вони	охоплювали	
ключові	 показники	 діяльності	 кожного	 під-
розділу	банку,	бо	система	конкурентних	пере-
ваг	установи	у	цілому	генерується	на	різних	
рівнях	 його	 управління	 —	 як	 на	 рівні	 діяль-
ності	 окремих	 фахівців	 структурних	 підроз-
ділів	 банку,	 так	 і	 на	 рівні	 самих	 підрозділів,	
а	 також	на	 рівні	 топ-менеджменту	банку	 за-
галом.	

3.	 Спостереження,	 збирання,	 системати-
зація	 та	 обробка	 інформації.	 На	 цьому	 етапі	
здійснюється	 спостереження	 за	 вибраними	
первинними	 моніторинговими	 індикатора-
ми	 у	 динаміці;	 формуються	 числові	 ряди	
даних,	які	описують	стан	та	динаміку	їх	змі-
ни;	 первинні	 показники	 узагальнюються	 та	
обчислюються	 в	 аналітичні	 моніторингові	
індикатори;	 збирається	 інформація	 щодо	
конкурентів	 та	 їх	 діяльності	 на	 ринку	 чи	 в	
окремих	його	сегментах,	конкурентне	середо-	
вище	 банку	 сегментується	 за	 рівнем	 набли-
ження	конкурентних	переваг	конкурентів	до	
рівня	 його	 конкурентних	 переваг,	 визнача-
ються	 прямі	 та	 потенційні	 конкуренти,	 ана-
лізуються	 їх	 конкурентна	 позиція	 та	 рівень	
конкурентних	переваг.

Джерелами	первинної	інформації	у	проце-
сі	 моніторингу	 конкурентних	 переваг	 банку	
є	оперативні	дані,	що	надходять	від	окремих	
підрозділів	 банку.	 У	 процесі	 обробки	 робо-
чою	групою	ця	інформація	систематизується	
з	 метою	 виключення	 з	 вихідного	 масиву	 да-
них	 аномальних	 значень,	 консолідується	 та	
на	 виході	 представляє	 систему	 аналітичних	
моніторингових	 індикаторів	 конкурентної	
позиції	банку	на	ринку	банківських	послуг	чи	
в	його	окремих	сегментах,	рівня	його	існую-
чих	конкурентних	переваг	та	потенціалу	бан-
ку	щодо	посилення	існуючих	та	формування	
їх	інноваційних	видів.	

тичні	показники	як	базу	прийняття	ефектив-
них	 управлінських	 рішень	 у	 системі	 форму-
вання	портфеля	конкурентних	переваг	банку,	
адекватного	умовам	зовнішнього	середовища	
банку	 та	 узгодженого	 з	 його	 конкурентним	
потенціалом.	

Таким	чином,	система	моніторингових	ін-
дикаторів	 у	 процесі	 здійснення	 моніторингу	
конкурентних	 переваг	 банку	 включає	 пер-
винні	 індикатори,	 що	 генеруються	 кожним	
підрозділом	 банку	 в	 процесі	 його	 діяльності	
та	узагальнені	аналітичні	 індикатори	конку-
рентних	переваг	банку	загалом.

До	 первинних	 індикаторів	 моніторингу	
конкурентних	переваг	банку	належать:	

•	 фінансові	 показники	 банку	 як	 такі,	 що	
характеризують	 результати	 його	 ді-
яльності	 та,	 відповідно,	 відображають	
рівень	його	конкурентних	переваг	у	по-
рівнянні	з	конкурентами	та	його	конку-
рентну	 позицію	 на	 ринку	 банківських	
послуг	загалом	чи	в	його	пріоритетних	
сегментах;	

•	 нефінансові	 показники	 діяльності	 бан-
ку,	 які	 відображають	 його	 здатність	 до	
розвитку	 і	 посилення	 існуючих	 конку-
рентних	переваг	та	формування	їх	інно-
ваційних	видів	у	майбутньому.

Аналітичні	 моніторингові	 індикатори	
формуються	на	основі	систематизації	та	ана-
лізу	 первинних	 індикаторів	 конкурентних	
переваг	 банку.	 Вони	 є	 основою	 розробки	 і	
обґрунтування	 оперативних	 управлінських	
рішень	щодо	формування	ефективного	порт-
феля	конкурентних	переваг	банку	та	забезпе-
чення	їх	стійкості	у	довгостроковому	періоді.	
До	 аналітичних	 індикаторів	 конкурентних	
переваг	банку	належать	такі:	

1)	показники	конкурентних	переваг	банку;	
2)	показники	конкурентної	позиції	банку;
3)	показники	потенціалу	банку	щодо	поси-

лення	існуючих	та	формування	іннова-
ційних	конкурентних	переваг.

Формування	 вторинних	 (аналітичних)	
індикаторів	 у	 процесі	 моніторингу	 конку-
рентних	 переваг	 банку	 вимагає	 обробки	 ве-
ликого	масиву	даних	та	кропітких	розрахун-
ків,	що	зумовлює	необхідність	застосування	
технічного	 забезпечення	 процесу	 моніто-
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здійснюється	оцінка	існуючих	конкурентних	
переваг	 досліджуваного	 банку,	 проводиться	
оцінка	його	конкурентної	позиції	як	переду-
мови	формування	інноваційних	форм	та	ви-
дів	конкурентних	переваг	банку.	

Експрес-оцінка	динамічних	конкурентних	
переваг	 банку	 здійснюється	 шляхом	 визна-
чення	темпів	приросту	за	окремими	показни-
ками	 його	 конкурентних	 переваг	 станом	 на	
відповідний	момент,	визначення	рівня	дина-
мічності	 розвитку	 окремих	 бізнес-напрямів	
банку	 та	 наступного	 обчислення	 інтеграль-
них	показників	конкурентних	переваг,	які	ха-
рактеризують	 загальний	 їх	 рівень	 станом	 на	
відповідну	дату.	Такий	підхід	дає	можливість	
ранжувати	банки	за	рівнем	розвитку	 їх	кон-
курентних	 переваг	 у	 короткостроковому	 пе-
ріоді,	виділити	лідерів	на	ринку	банківських	
послуг	 і	 на	 основі	 отриманих	 результатів	
сформувати	тактичні	заходи	щодо	формуван-
ня	портфеля	конкурентних	переваг,	здатного	
забезпечити	сталий	розвиток	банків	в	умовах	
мінливості	 зовнішнього	 та	 внутрішнього	 се-
редовища.

Оцінка	 динамічних	 конкурентних	 пере-
ваг	 банку	 з	 урахуванням	 їх	 стійкості	 у	 дов-
гостроковому	періоді	характеризує	стійкість	
конкурентних	 переваг	 під	 впливом	 дестабі-
лізуючих	 факторів	 зовнішнього	 середовища	
та	мінливості	умов	конкурентної	боротьби	на	
ринку	банківських	послуг.	Така	оцінка	також	
базується	 на	 розрахунках	 темпів	 приросту	
окремих	 показників	 динамічних	 конкурент-
них	 переваг	 банку	 за	 відповідний	 період	 з	
подальшим	 обчисленням	 коефіцієнта	 варі-
ації	як	критерію	варіативності	змін	 їх	рівня;	
встановленні	вагових	коефіцієнтів	для	окре-
мих	 показників	 та	 обчисленні	 інтегрального	
показника	 динамічних	 конкурентних	 пере-
ваг	банку	і,	на	його	основі,	побудові	рейтингу	
банків	 за	 рівнем	 їх	 конкурентних	 переваг	 з	
урахуванням	їх	стійкості	протягом	досліджу-
ваного	 періоду.	 Така	 оцінка	 дає	 можливість	
виділити	банківські	установи,	що	динамічно	
розвиваються	 в	 умовах	 постійної	 зміни	 зов-	
нішнього	та	внутрішнього	середовища,	мають	
високий	рівень	надійності	та	фінансової	стій-
кості,	 користуються	 довірою	 клієнтів,	 і,	 від-
повідно,	утримують	стабільно	високий	рівень	

Конкуренція,	 по	 суті,	 представляє	 собою	
явище	суперництва	суб’єктів	ринку	в	бороть-
бі	за	певні	блага.	Саме	тому,	невід’ємною	скла-
довою	 об’єктивної	 оцінки	 фактичного	 рівня	
конкурентних	переваг	досліджуваного	банку	
є	відстеження	стану	зовнішнього	середовища	
його	функціонування,	аналіз	рівня	та	динамі-
ки	змін	конкурентних	переваг	його	конкурен-
тів.	 В	 якості	 інформаційного	 забезпечення	
моніторингу	 зовнішнього	 середовища	 банку,	
який	представляє	собою	аналіз	конкурентних	
переваг	прямих	та	потенційних	конкурентів,	
виступають	 дані	 транспорентної	 фінансової	
звітності	 банків-конкурентів,	 аудиторські		
висновки	 та	 матеріали	 спостереження	 за	
окремими	сегментами	ринку	банківських	по-
слуг.	 Задля	 забезпечення	 порівнянності	 по-
казників	конкурентних	переваг	банків	у	про-
цесі	їх	аналізу	та	оцінки	збір	інформації	про	
стан	і	динаміку	конкурентних	переваг	конку-
рентів	здійснюється	у	розрізі	визначених	мо-
ніторингових	індикаторів.	

З	 метою	 виявлення	 у	 банків	 передумов	
формування	 конкурентних	 переваг	 здійс-	
нюється	 аналіз	 їх	 конкурентних	 позицій	 на	
ринку	банківських	послуг	у	цілому	чи	в	його	
пріоритетних	 сегментах.	 Конкурентна	 по-
зиція	 банку	 відбиває	 частку	 ринку	 банків-
ських	послуг,	тобто	його	положення	відносно	
конкурентів	 за	 відповідними	 напрямами	 ді-
яльності.	Аналіз	конкурентної	позиції	банку	
проводиться	шляхом	визначення	частки,	яку	
утримує	 досліджуваний	 банк	 на	 ринку	 бан-
ківських	послуг	у	цілому	чи	в	його	окремих	
сегментах,	та	порівнянні	її	з	частками	конку-
рентів	і,	на	основі	отриманих	результатів,	ви-
окремленні	з	їх	числа	прямих	та	потенційних.	
Аналіз	конкурентної	позиції	банку	є	основою	
для	 наступної	 розробки	 певних	 тактичних	
та	стратегічних	заходів	у	процесі	управління	
конкурентними	перевагами	банку.	

Отже,	 результатом	 реалізації	 цього	 етапу	
моніторингу	 конкурентних	 переваг	 банку	 є	
система	 аналітичних	 моніторингових	 інди-
каторів,	які	є	основою	для	подальших	дослі-
джень	у	процесі	моніторингу.	

4.	 Оцінка	 конкурентних	 переваг	 банку	 та	
передумов	 їх	 формування.	 На	 даному	 ета-
пі	 моніторингу	 конкурентних	 переваг	 банку	
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динамічних	 конкурентних	 переваг	 відносно	
конкурентів	 у	 довгостроковому	 періоді.	 Ре-
зультати	 оцінки	 динамічних	 конкурентних	
переваг	 банку	 з	 урахуванням	 їх	 стійкості	 у	
довгостроковому	 періоді	 дають	 можливість		
визначити	 ключові	 тенденції	 розвитку	 кон-
курентних	переваг	банку	протягом	тривалого	
періоду	 та	 встановити	 стратегічні	 орієнтири	
їх	підтримки	та	посилення	у	майбутньому.

Таким	чином,	залежно	від	мети	здійснення	
моніторингу	та	його	тривалості,	вибирається	
оптимальний	 підхід	 до	 оцінки	 рівня	 конку-
рентних	 переваг	 банку.	 Запропоновані	 ме-
тодичні	 підходи	 дають	 змогу	 оцінити	 рівень	
існуючих	конкурентних	переваг	банку	та	роз-
робити	ряд	тактичних	і	стратегічних	заходів	
щодо	їх	посилення	у	майбутньому.	

Інтерпретація	 результатів	 оцінки	 полягає	
у	 формуванні	 чітких	 висновків	 щодо	 кон-
курентної	 позиції	 банку	 відносно	 прямих	 та	
потенційних	 конкурентів,	 фактичного	 рівня	
наявних	конкурентних	переваг	та	потенціалу	
щодо	 їх	 посилення	 і	 формування	 інновацій-
них	видів	конкурентних	переваг	у	системі	за-
безпечення	конкурентоспроможності	банку.

Деталізація	 та	 періодичність	 проведення	
оцінки	конкурентних	переваг	банку	має	бути	
закріплена	 у	 відповідних	 документах,	 що	
містять	загальні	принципи	і	цілі	проведення	
оцінки,	терміни	її	проведення	та	відповідаль-
них	осіб.	

5.	Прогнозування	рівня	конкурентних	пе-
реваг	банку.	Даний	етап	включає	проведення	
багатомірного	 аналізу	 даних	 з	 метою	 вияв-
лення	якісного	і	кількісного	зв’язку	показни-
ків	 конкурентних	 переваг	 банку	 з	 їх	 факто-
рами	 та	 прогнозування	 рівня	 конкурентних	
переваг	банку	у	майбутньому	з	метою	вияв-
лення	тенденцій	їх	розвитку	у	сучасних	умо-
вах	ведення	банківського	бізнесу.

Розглядаючи	в	системі	показників	конку-
рентних	 переваг	 банку	 не	 тільки	 абсолютні	
показники	 його	 діяльності,	 а	 й	 відносні	 ха-
рактеристики	якості	управління	банком,	слід	
зазначити,	 що	 цільовою	 групою	 показників	
його	конкурентних	переваг	в	умовах	невизна-
ченості	 перспектив	 розвитку	 є	 коефіцієнти	
ділової	 активності	 банківської	 установи.	 Ці	
показники	 характеризують	 активність	 бан-

ку	 щодо	 залучення	 коштів	 та	 інтенсивності	
використання	 його	 ресурсного	 потенціалу	 в	
активних	 операціях,	 що	 сьогодні	 є	 основою	
забезпечення	 високого	 рівня	 конкурентних	
переваг	 банку	 та	 його	 конкурентоспромож-
ності	загалом.	

Побудова	 економіко-математичних	 мо-
делей,	 що	 описують	 тісний	 зв’язок	 цільової	
функції	 —	 показників	 ділової	 активності	 у	
системі	 характеристик	 конкурентних	 пере-
ваг	 банку	 з	 показниками	 якості	 управлян-
ня	 банком,	 дає	 змогу	 виявити	 найвагоміші	
фактори	 та	 параметри	 їх	 впливу	 на	 рівень	
конкурентних	переваг	банку,	що	дає	можли-
вість	 з	 високою	 вірогідністю	 спрогнозувати	
їх	рівень	у	майбутньому	та	розробити	заходи	
щодо	його	підвищення.	У	свою	чергу,	оцінка	
ступеня	 впливу	 факторів	 конкурентних	 пе-
реваг	 банку	 дає	 можливість	 встановити	 прі-
оритети	управлінського	впливу	на	 їх	рівень.	
Результати	прогнозування	конкурентних	пе-
реваг	банку	дають	змогу	виявити	тенденції	їх	
розвитку	 у	 майбутньому	 та	 роблять	 можли-
вим	оперативний	вплив	на	їх	перспективний	
рівень	 шляхом	 поточного	 коригування	 фак-
торів	конкурентних	переваг	банку.	Результа-
том	 реалізації	 цього	 етапу	 моніторингу	 кон-
курентних	переваг	є	формування	суб’єктами	
моніторингу	уявлення	про	очікуваний	рівень	
конкурентних	переваг	банку	у	майбутньому,	
що	дає	можливість	перевірити	їх	на	адекват-
ність	 умовам	 зовнішнього	 середовища	 і	 по-
тенціалу	банку	та	розробити	заходи	їх	опера-
тивного	коригування.

6.	 Обґрунтування	 управлінських	 рішень	
в	 рамках	 реалізації	 конкурентної	 стратегії	
банку.	 На	 даному	 етапі	 здійснюється	 інтер-
претація	 отриманих	 результатів	 реалізації	
попередніх	етапів	моніторингу	конкурентних	
переваг	 банку	 та	 розробка	 і	 обґрунтування	
управлінських	 рішень	 у	 рамках	 його	 конку-
рентної	стратегії.

Отже,	на	підставі	проведеного	досліджен-
ня	 можна	 запропонувати	 наступні	 положен-
ня	організації	моніторингу	конкурентних	пе-
реваг	банку:	

1.	Моніторинг	конкурентних	переваг	банку	
представляє	собою	процес	цілеспрямованого	
систематичного	 спостереження	 та	 контролю	
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за	рівнем	конкурентних	переваг	банку,	який	
реалізується	шляхом	відстеження	зміни	існу-
ючих	конкурентних	переваг	банку,	ідентифі-
кація	потенціалу	банку	щодо	їх	посилення	у	
майбутньому,	визначення	факторів	їх	форму-
вання,	прогнозування	конкурентних	переваг	
банку	 та	 обґрунтування	 управлінських	 рі-
шень	щодо	формування	ефективного	їх	порт-
феля	у	стратегічній	перспективі.

2.	 Основною	 метою	 реалізації	 моніто-
рингу	 конкурентних	 переваг	 на	 практиці	
банківської	 діяльності	 є	 забезпечення	 топ-
менеджменту	 банківської	 установи	 точною	 і	
оперативною	 інформацією	 щодо	 фактично-
го	 рівня	 конкурентних	 переваг	 у	 порівнянні	
з	 прямими	 та	 потенційними	 конкурентами,	
наявності	 потенціалу	 щодо	 їх	 посилення	 та	
формування	 інноваційних	 видів	 у	 майбут-
ньому,	а	також	альтернативних	 інструментів	
управління	 конкурентними	 перевагами	 у	
рамках	реалізації	конкурентної	стратегії	бан-
ку	та	ризиків	їх	застосування.	

3.	Об’єктивність	застосування	моніторин-
гу	 конкурентних	 переваг	 банку	 визначена	
необхідністю	 поточного	 спостереження	 та	
контролю	за	їх	рівнем	у	порівнянні	з	конку-
рентами,	 встановлення	 закономірностей	 їх	
змін	 та,	 на	 основі	 виявлених	 даних,	 обґрун-
тування	управлінських	заходів,	спрямованих	
на	 формування	 ефективного	 портфеля	 кон-
курентних	переваг	банківської	установи.	

4.	 Наявність	 у	 банку	 ефективного	 порт-
феля	 конкурентних	 переваг,	 узгодженого	 з	
його	 потенціалом	 та	 адекватного	 потребам	
зовнішнього	середовища,	дасть	змогу	банків-
ській	установі	успішно	конкурувати	на	ринку	
банківських	 послуг	 та	 забезпечить	 стабіль-
ний	розвиток	в	умовах	постійної	зміни	умов	
конкурентного	середовища.	

5.	 Програма	 моніторингу	 конкурентних	
переваг	 банку	 передбачає	 певну	 послідов-
ність	реалізації	його	етапів,	основними	з	яких	
є	 чітке	 визначення	 інформаційного	 поля	 та	
періодичності	 його	 здійснення;	 формування	
системи	моніторингових	індикаторів,	які	ха-
рактеризують	 динамічність	 розвитку	 конку-
рентних	 переваг	 банку	 та	 дають	 можливість	
визначити	 причини	 їх	 змін;	 оцінка;	 прогно-
зування	рівня	конкурентних	переваг	банку	у	

майбутньому;	 обґрунтування	 управлінських	
заходів	щодо	формування	ефективного	порт-
феля	 конкурентних	 переваг	 банку	 в	 рамках	
реалізації	його	конкурентної	стратегії.

6.	 Моніторинг	 конкурентних	 переваг	
банку	не	є	принципово	новим	напрямом	до-
слідження	 результативності	 функціонуван-
ня	 банку.	 Так,	 у	 своїй	 діяльності	 банківські	
установи	 відстежують	 рівень	 кредитних,	
процентних	 та	 інших	 видів	 ризиків,	 дотри-
мання	нормативів,	встановлених	Національ-
них	 банком	 України	 тощо.	 Крім	 того,	 згід-
но	 Закону	 України	 від	 28	 листопада	 2002	 р.		
№	249-IV	“Про	запобігання	та	протидію	лега-
лізації	(відмиванню)	доходів,	одержаних	зло-
чинним	 шляхом	 або	 фінансуванню	 терориз-
му”	в	процесі	обслуговування	клієнтів	банки,	
як	суб’єкти	первинного	фінансового	моніто-
рингу,	 зобов’язані	 здійснювати	 перевірку	 їх	
операцій	 на	 предмет	 легалізації	 незаконних	
коштів	 та	 фінансування	 тероризму	 [6].	 Ви-
ходячи	 з	 цього,	 для	 реалізації	 моніторингу	
конкурентних	переваг	банку	доцільним	є	ви-
окремлення	у	структурі	департаменту	аналі-
тики	та	розвитку	банківської	установи	спеці-
алістів	 з	 моніторингу	 конкурентних	 переваг	
та	 розробки	 оперативних	 заходів	 у	 системі	
управління	 його	 конкурентоспроможністю.	
Чітко	 визначити	 структурний	 підрозділ,	 до	
компетенції	 якого	 необхідно	 інтегрувати	 за-
значені	 повноваження,	 неможливо,	 тому	 що	
організаційні	 структури	 сучасних	 банків	 є	
специфічними	і	визначаються	рівнем	їх	кор-
поративної	культури.	

7.		Ефективність	системи	моніторингу	кон-
курентних	 переваг	 банку	 певною	 мірою	 за-
лежить	від	рівня	кваліфікації	його	суб’єктів.	
Рівень	 підготовки	 фахівців,	 які	 здійснюють	
моніторинг	 конкурентних	 переваг	 банку,	
визначає	 об’єктивність	 його	 результатів	 та	
впливає	 на	 вибір	 інструментарію	 їх	 кори-
гування	 у	 рамках	 реалізації	 конкурентної	
стратегії	банку.	Це	говорить	про	необхідність	
постійної	 підготовки	 і	 перепідготовки	 всіх	
співробітників,	які	реалізують	функції	моні-
торингу,	або	залучення	необхідних	для	підви-
щення	 ефективності	 моніторингу	 зовнішніх	
фахівців.	 За	 умов	 залучення	 зовнішніх	 екс-
пертів	для	реалізації	моніторингу	конкурент-
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них	переваг	банку	слід	враховувати	порівня-
но	високу	вартість	послуг	аутсорсингу.

8.	Проведення	моніторингу	має	бути	еко-
номічно	обґрунтованим.	Реалізація	програми	
моніторингу	конкурентних	переваг	банку	по-
винна	 спиратися	 на	 власні	 кошти,	 тому	 ос-	
новними	 критеріями	 його	 організації	 мають	
бути:	 максимальна	 оперативність,	 мінімум	
витрат	і	максимум	ефекту.
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Визначено основні положення організації та послідовність етапів про-

цесу моніторингу конкурентних переваг банку, спрямованого на підвищен-
ня ефективності їх оцінки в умовах невизначеності зовнішніх умов функ-
ціонування. 

The main provisions of the organization and sequence of the process of moni-
toring the competitive advantages of the bank aimed at improving the efficiency 
of their evaluation under uncertainty external operating conditions are deter-
mined.

Определены основные положения организации и последовательность 
этапов процесса мониторинга конкурентных преимуществ банка, направ-
ленного на повышение эффективности их оценки в условиях неопределен-
ности внешних условий функционирования. 
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