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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЮ ПОЗИЦІЄЮ БАНКІВ

Aнотація. Стаття присвячена вирішенню проблем розробки методичного 
підходу до управління конкурентною позицією банку. Зазначено, що в сучасних 
умовах розвитку банківського бізнесу забезпечення ефективного функціонування 
вітчизняних банків вимагає розробки та практичної реалізації заходів щодо підви-
щення конкурентоспроможності, створення конкурентних переваг, зайняття кон-
курентних позицій банку на ринку в цілому або в найбільш привабливих його 
сегментах. Доведено, що управління конкурентною позицією банку – це плано-
мірна сукупність дій суб’єктів управління стосовно забезпечення місця банку 
у неконкретному середовищі, у напрямку опрацювання механізму управління нею 
з формуванням необхідного забезпечення. Узагальнено підходи до управління 
конкурентною позицією банку. Аналіз сучасного стану розвитку банківської сис-
теми дає можливість визначити проблеми, що стримують її розвиток. Проведено 
аналіз конкурентних позицій провідних банків України. Акцентовано увагу, що 
конкурентна позиція є предметом досягнення конкурентоспроможності в марке-
тинговій та фінансовій сферах діяльності банку. Визначено, що для завоювання 
конкурентної позиції банку на ринку банківських послуг, за доцільне є глибоке 
вивчення процесів формування динамічних конкурентних переваг банку, їх фак-
тичного рівня та можливості розвитку у майбутньому за допомогою проведення 
комплексної оцінки конкурентних переваг банку. Запропоновано науково-методич-
ний підхід до комплексної оцінки конкурентних переваг банку, який передбачає: 
аналіз передумов формування конкурентних переваг банку; оцінку рівня наявних 
конкурентних переваг банку; оцінку здатності банку до підтримки існуючих та 
формування інноваційних конкурентних переваг.

Kлючові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентна позиція, 
банки, конкурентні переваги.
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MANAGING THE BANK’S COMPETITIVE POSITION

Abstract. The article is devoted to solving problems of developing a methodological 
approach to managing a bank’s competitive position. Under these conditions, ensuring 
the effective functioning of domestic banks in the modern competitive environment of 
the national banking market requires the development and practical implementation of 
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measures to enhance the competitive advantages of the bank, able to distinguish it 
positively against competitors, to secure leading competitive positions in the market or 
in its most attractive segments competitiveness of banks as a whole. It has been 
implemented that manages a bank’s competitive position and is a systematic set of 
management entities’ actions to secure a place of the bank in a non-specific environment 
by developing a mechanism to manage it with the formation of necessary security. The 
analysis of the competitive positions of the leading banks of Ukraine has been 
substantiated. It has been determined that in order to gain a competitive position of the 
bank in the banking services market, it is advisable to study thoroughly the processes of 
formation of dynamic competitive advantages of the bank, their actual level and the 
possibility of future development by carrying out a comprehensive assessment of the 
competitive advantages of the bank. The scientific and methodological approach to the 
complex assessment of the competitive advantages of the bank including: an analysis of 
the prerequisites of forming the competitive advantages of the bank; assessing the level 
of competitive advantage of the bank; assessing the bank’s ability to support existing 
and developing innovative competitive advantages has been proposed.

Keywords: competition, competitiveness, competitive position, banks, competitive 
advantages.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИЕЙ БАНКОВ

Aннотация. Статья посвящена решению проблем разработки методического 
подхода к управлению конкурентной позицией банка. Отмечено, что в современных 
условиях развития банковского бизнеса обеспечение эффективного функциониро-
вания отечественных банков требует разработки и практической реализации мер 
по повышению конкурентоспособности, создание конкурентных преимуществ, 
занятия конкурентных позиций банка на рынке в целом или в наиболее привлека-
тельных его сегментах. Доказано, что управление конкурентной позицией банка – 
это планомерная совокупность действий субъектов управления по обеспечению 
места банка в неконкретной среде, в направлени проработки механизма управления 
ею с формированием необходимого обеспечения. Обобщены подходы к управле-
нию конкурентной позицией банка. Анализ современного состояния развития 
банковской системы дает возможность определить проблемы, сдерживающие ее 
развитие. Проведен анализ конкурентных позиций ведущих банков Украины. 
Акцентировано внимание на том, что конкурентная позиция является предметом 
достижения конкурентоспособности в маркетинговой и финансовой сферах дея-
тельности банка. Определено, что для завоевания конкурентной позиции банка на 
рынке банковских услуг, целесообразным является глубокое изучение процессов 
формирования динамических конкурентных преимуществ банка, их фактического 
уровня и возможности развития в будущем посредством проведения комплексной 
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оценки конкурентных преимуществ банка. Предложен научно-методический под-
ход к комплексной оценке конкурентных преимуществ банка, который предпола-
гает: анализ предпосылок формирования конкурентных преимуществ банка; 
оценку уровня имеющихся конкурентных преимуществ банка; оценку способности 
банка к поддержке существующих и формирования инновационных конкурентных 
преимуществ.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентная пози-
ция, банки, конкурентные преимущества.

DOI: 10.32680/2409-9260-2019-9-10-272-273-38-53

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важ-
ливими науковими або практичними завданнями. В сучасних 
умовах розвитку банківського бізнесу, кожен із банків намагається 
зайняти найбільшу вагу в певному сегменті ринку банківських послуг. 

Активізація глобалізаційних процесів обумовлює загострення про-
блем підвищення конкурентоспроможності національної економіки як 
головного чинника забезпечення економічної безпеки держави, інте-
грованої у світових господарський простір. В умовах ринкової еконо-
міки, виконуючи функцію перерозподілу тимчасово вільних коштів 
між суб’єктами економічної діяльності, банківська система відіграє 
провідну роль в процесах соціально-економічного розвитку держави, 
підвищенні конкурентоспроможності національної економіки та зміц-
нення економічної безпеки України у цілому. 

За цих умов забезпечення ефективного функціонування вітчизня-
них банків у сучасному конкурентному середовищі національного 
ринку банківських послуг вимагає розробки та практичної реалізації 
заходів щодо підвищення конкурентних переваг банку, здатних пози-
тивно виокремити його на фоні конкурентів, забезпечити провідні 
конкурентні позиції на ринку чи в його найбільш привабливих сегмен-
тах та підвищити конкурентоспроможність банків у цілому. Вирішен-
ня цього завдання можливе шляхом формування ефективного інстру-
ментарію управління конкурентною позицією банків, результати якого 
є основою подальшої розробки дієвих заходів в системі управління 
конкурентними перевагами банків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений по-
чаток вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Аналіз 
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наукових публікацій, які присвячені проблемі забезпечення конкурентних 
позицій банків присвячено наукові праці багатьох зарубіжних та вітчиз-
няних вчених та практиків. Питання загального розуміння конкуренції 
розглядаються у наукових працях Т. Осовської, О. Юшкевич [1], О. Ду-
бовик [2]. Підходи до трактування поняття конкурентоспроможності за 
поглядами науковців є досить різноманітними. Так, М. Портер [3], С. По-
зняк [4], розглядають його з позиції характеристики переваг над конку-
рентами; С. Мочерний [5] – як характеристику ефективності функціо-
нування ринкових суб’єктів; Т. Гончарук [6]; П. Бєлєнький [7], Г. Аза-
ренкова [8] – як характеристику ефективності функціонування ринкових 
суб’єктів. Особливостям банківської конкуренції присвячено наукові 
праці Е. Неізвєстної [9], І. Лютого [10], Н. Гладинця [11] та багатьох 
інших. Сутнісні ознаки конкурентної позиції розглядаються у наукових 
працях Д. Резніченко [12], В. Матвєєва [13], Л. Єріс [14].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується стаття. Основною метою для кожного банку 
є забезпечення сталої конкурентної позиції, а саме можливість підтри-
мувати досягнуту конкурентну позицію у конкурентному середовищі, 
забезпечувати стабільний рівень конкурентоспроможності та ефективно 
адаптуватися до змін факторів зовнішнього середовища, на які банк не 
може впливати. Систематична оцінка конкурентної позиції порівняно 
з основними конкурентами – важливий етап в аналізі стану банку. Саме 
тому визначення підходів до управління конкурентною позицією банків 
має особливу актуальність та потребує окремого опрацювання.

Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою до-
слідження є обґрунтування методичних підходів і розроблення прак-
тичних рекомендацій щодо удосконалення методів та інструментів 
управління конкурентною позицією банків.

Викладення основного матеріалу дослідження з повним об-
ґрунтуванням отриманих наукових результатів. Для завоювання 
конкурентних позицій банків за доцільне є безперервне модернізуван-
ня існуючих підходів до управління власної діяльності. Управління 
конкурентною позицією банку – це планомірна сукупність дій суб’єктів 
управління стосовно забезпечення місця банку у неконкретному серед-
овищі у напрямку опрацювання механізму управління нею з форму-
ванням необхідного забезпечення [15, с. 78; 16].



42

Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2019.  9–10 (272–273).  
ISSN 2409-9260 (Print) ISSN 2415-3869 (Online)

Оцінка конкурентної позиції банку необхідна для того, щоб роз-
робити заходи щодо підвищення конкурентоспроможності, здійснити 
вибір партнера, залучити кошти інвестора в перспективну діяльність, 
скласти програму виходу банку на нові сегменти ринку банківських 
послуг. 

У більшості наукових джерел виділяються такі підходи щодо управ-
ління конкурентною позицією банку: системний, процесний та ситуа-
ційний (рис. 1).
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Джерело: складено авторами

Підходи до визначення управління конкурентною позицією банку 
варто розглядати: як сукупність пов’язаних елементів, орієнтованих на 
досягнення різноманітних цілей в умовах мінливого зовнішнього серед-
овища; управління як безперервна серія пов’язаних управлінських 
функцій, за яким вибір методів впливу визначається впливом чинників 
зовнішнього та внутрішнього середовища організації; стратегії, які 
розробляються корпоративним управлінням банку для забезпечення 
конкурентного потенціалу.

У наукових працях В. Я. Вовк класифіковано методологічні основи 
організації управління конкурентною позицією банку, а саме [16]:

− поєднання учень системного, ситуаційного, процесного, цільо-
вого, екологічного, потокового, нормативного та синергетичного під-
ходів, що допускають визначити зміст і значення стратегічного управ-
ління конкурентною позицією банку;
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− збір, аналіз, інтерпретація та використання інформації стосовно 
стану конкурентного оточення, існуючу конкурентну поведінку, кон-
курентні привілеї та конкурентну здібність банку для аудієнції та мо-
тивації стратегічних, тактичних та ефективних рішень;

− виробництво достеменних порядків стратегічного управління 
конкурентоспроможністю на базі використовування сучасних засобів, 
методів, макетів та механізмів опрацювання і виконання конкурентних 
стратегій, технологій затвердження стратегічних рішень.

В сучасних умовах розвитку банківського бізнесу, управління кон-
курентною позицією банків повинно базуватися на інноваційному 
підході.

Світовий досвід доводить, що побудова інноваційного банківсько-
го бізнесу є викликом сьогодення. Основними закономірностями транс-
формацій конкурентного ландшафту є такі: зростання значущості ча-
сового фактору, розширення просторових меж бізнес-системи; збіль-
шення кількості конкурентів та підвищення трансакційних витрат; 
підвищення рівня фінансової обізнаності споживачів банківських по-
слуг та, відповідно, певна втрата точності прогнозів їхньої поведінки; 
фокусування інформаційної технології зміщується від забезпечення 
ефективної діяльності управляючої системи в бік розвитку взаємодії 
зі споживачами тощо [17, с. 162].

Аналіз сучасного стану розвитку банківської системи дає можли-
вість виокремити наступні проблеми, що стримують її розвиток: 
банки все ще мають суттєві частки проблемних активів на балансі, 
що потребує системного рішення проблеми якості активів; банківська 
система не має фундаменту для сталого розвитку, має замалу базу 
заощаджень, кредитування призупинилось, джерела капіталу обме-
жені, ринок надзвичайно фрагментований, довіра до банківської 
системи знизилася; банківський нагляд не в змозі проводити макро-
пруденційний нагляд на необхідному рівні та виявляти ризики на 
ранній стадії; розвиток фінансової інфраструктури не відповідає 
потребам банківського сектору та економіки в цілому [18, с. 7–8; 19, 
с. 293].

У табл. 1 наведено динаміку щодо кількості зареєстрованих банків, 
в тому числі і тих, що мають іноземний капітал.
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Таблиця 1
Динаміка основних показників щодо кількості зареєстрованих  

банків в Україні за 2010–2018 рр.

Показник
Станом на 01.01.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Кількість банків за 
реєстром 176 176 176 180 163 117 96 82 77

Із них: з іноземним 
капіталом 55 53 53 49 51 41 38 38 37

У т.ч. зі 100 % 
іноземним 
капіталом

20 22 22 19 19 17 17 18 23

Частка іноземного 
капіталу 
у статутному 
капіталі банків, %

40,6 41,9 39,5 34 32,5 43,3 37,8 29,15 28,18

Джерело: розраховано авторами за матеріалами [20; 21]

За показниками, які наведені в табл. 1, можна зробити висновки, 
що загальна кількість діючих банків скоротилася за період, який до-
сліджується на 99 установ. Що стосується банків з іноземним капіта-
лом, то їх кількість за період змінювалася, так максимальна кількість 
банків з іноземним капіталом була у 2011–2012 рр. – 53 банки, а міні-
мальна у 2016–2017 рр. та 2018 р. – 38 та 37 банків відповідно. Отже 
можна зазначити, що присутність банків з іноземним капіталом теж 
здійснює вагомий вплив на розвиток конкуренції в банківській системі. 
Варто також зазначити, що станом на 01.08.2019 р. кількість банків, 
діючих в Україні скоротилася на 1 банк.

За даними сайту НБУ станом на 01.07.2019 року в Україні налічу-
ється 8260 структурних підрозділи банків на території. Із них найвищу 
кількість мають [22]: АТ «Ощадбанк» – 2487 од., ПАТ КБ «Приват-
банк» – 1987 од., АТ «Райффайзен Банк Аваль» – 502 од.; ПАТ «Ук-
рсиббанк» – 298 од., ПАТ «Альфа-банк» – 250 од. та АТ «Укргазбанк» – 
249 од. В розрізі дослідження конкурентних позицій банків доцільно 
розглянути концентрацію банківських відділень у регіональному ас-
пекті. Так, за даними НБУ, найбільша кількість відділень банків пред-



45

Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2019.  9–10 (272–273). 
ISSN 2409-9260 (Print) ISSN 2415-3869 (Online)

ставлена у місті Київ у кількості 1100 одиниць, далі у Дніпропетров-
ській – 745 відділення, Харківській – 619, Одеській – 615, Львівській – 
566 та в Київській області – 348 відділення. Відповідно регіональний 
розподіл відділень станом на 01.07.2019 року мав наступну структуру. 
Найбільша часка відділень банків зосереджена саме у Київській об-
ласті. Так, станом на 01.07.2019 року Київська область має 17, 5 % 
відділень банків від загальної кількості. У Дніпропетровській області 
розміщено 9 % від загального обсягу відділень банків України. Далі 
майже 7,5 % відділень банків розміщені у Харківській, Одеській та 
Львівській областях. Також, станом на 01.07.2019 р. у Запоріжській 
області розміщено 4,5 % відділень банків, а у Донецькій – 4,8 %, Пол-
тавській – 4,2 % та у Вінницькій – 3,3 %. Отже, розглянувши регіональ-
ну концентрацію банків, можна дійти висновку, що основна частина 
відділень банків знаходиться у столиці країни – місті Києві.

Оцінка конкурентної позиції банку базується на аналізі його кон-
курентоспроможності, характеру конкурентної стратегії та ефектив-
ності використання досягнутої конкурентоспроможності. У контексті 
визначення конкурентної позиції банку головним предметом уваги має 
бути досягнута конкурентоспроможність, відповідно виражена в мар-
кетинговій і фінансових сферах.

Станом на жовтень 2019 р., найбільш платоспроможними банками 
визнано: АТ «Райффайзен банк Аваль» (Raiffeisen Bank, Австрія), ПАТ 
«Креди Агриколь Банк» (Credit Agricole, Франція), ПАТ «Укрсиббанк» 
(BNP Paribas Group, Франція), АТ «Ощадбанк» (державний), АТ 
«Укрэксимбанк» (державний); АТ «Укргазбанк» (державний); ПАТ «Про-
Кредит Банк» (ProCredit Bank, Німеччина); ПАТ «Кредобанк» (PKO Bank 
Polskа, Польща); ПАТ «ОТП Банк» (OTP Bank, Угорщина); ПАТ «При-
ватбанк» (державний); ПАТ «ПУМБ» (СКМ Фінанс, Україна); ПАТ 
«Правэкс-банк (Intesa Sanpaolo, Італія); ПАТ «Альфа-Банк» (ABH 
Holdings, Люксембург); ПАТ «Ідея-Банк (Getin Holding SA, Польща), 
ПАТ «Таскомбанк» (Сергій Тигипко, Україна) [23]. Як видно з переліку 
банків, які визнані як найбільш надійні, в основному вони представлені 
групою банків з іноземним капіталом та державними банками. Тільки 
два банки з вітчизняним приватним капіталом увійшли до цієї групи.

ТОП-10 рейтинг великих банків за депозитами домашніх домогос-
подарств та корпоративного бізнесу в 2019 р. представлено в табл. 2.
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Таблиця 2
ТОП-10 рейтинг великих банків за депозитами домашніх 

домогосподарств та корпоративного бізнесу у 2019 р., тис. грн.

Банк

Депозити домашнім 
домогосподарствам

Банк

Депозити 
корпоративному 

бізнесу

усього
у тому 

числі на 
вимогу

усього
у тому 

числі на 
вимогу

Прива тбанк 159 561 569 40 457 303 Ощадба нк 73 932 281 29 167 207

Ощадба нк 74 603 999 17 452 423 Укрексімбанк 64 568 757 54 224 573

Укрексімбанк 23 833 267 6 785 572 Укрга збанк 42 301 361 23 044 684

Райффа йзен 
Банк Аваль 18 342 288 12 188 004 Прива тбанк 39 875 434 19 827 482

Альфа -Банк 17 642 822 3 156 410 Райффа йзен 
Банк Аваль 29 214 610 25 317 936

Укрга збанк 15 603 119 3 688 050 УкрСи ббанк 22 096 360 19 662 901

Укрсо цбанк 15 315 647 4 481 489 СітіБа нк 19 071 553 18 537 378

ПУМБ 14 341 302 3 815 535 ПУМБ 18 460 769 12 578 811

УкрСи ббанк 11 849 687 10 170 287 Креді Агріколь 
Банк 18 294 697 10 380 482

ОТП Банк 9 142 769 6 789 443 Альфа -Банк 13 573 756 5 998 015

Джерело: складено авторами за матеріалами [21; 23]

Варто відмітити, що рівень проблемних кредитів в банківській 
системі перевищив 50 %. Банки зіткнулися з курсовою проблемою – 
вони змушені повертати термінові валютні депозити, в той час як 
платоспроможність клієнтів за валютними кредитами стрімко знижу-
ється. У підсумку, банки змушені піднімати ставки по валютних кре-
дитах, звертатися на міжбанківський ринок або залучати кошти в ма-
теринських структур. ТОП-10 рейтинг великих банків за кредитами 
домашніх домогосподарств та корпоративного бізнесу в 2019 р. пред-
ставлено в табл. 3.
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Таблиця 3
ТОП-10 рейтинг великих банків за кредитами домашніх 
домогосподарств та корпоративного бізнесу в 2019 р.

Банк

Кредити домашнім 
домогосподарствам

Банк

Кредити 
корпоративному 

бізнесу

Усього, 
тис. грн.

у тому 
числі 

у валюті

Усього, 
тис. грн.

у тому 
числі 

у валюті
Прива тбанк 25 099 122 3 008 535 Ощадба нк 63 205 832 26 026 487
Укрсоцбанк 10 061 711 7 052 311 Укрексімбанк 56 845 050 43 334 641
Альфа-Банк 5 642 902 746 602 Сбербанк 38 636 560 34 469 081
ОТП Банк 5 441 036 2 158 604 Прива тбанк 32 076 259 2 090 622

УкрСи ббанк 4 049 774 1 641 076 Райффа йзен 
Банк Аваль 25 551 887 4 649 202

ПУМБ 3 650 530 158 053 Альфа -Банк 20 790 981 16 705 786
Райффа йзен 
Банк Аваль 3 558 492 179 112 Промінвестбанк 19 804 134 16 536 090

Ощадбанк 3 347 560 85 157 Укргазбанк 19 776 396 7 965 110
А-Банк 2 371 889 66 834 ПУМБ 19 723 435 11 954 704

КредоБанк 2 357 538 89 602 УкрСи ббанк 15 144 228 2 644 708

Джерело: складено авторами за матеріалами [21; 23]

Серед 20 великих надійних банків, варто відмітити, що лідером 
четвертий рік поспіль є АТ «Райффайзен Банк Аваль». Банк отримав 
найвищий бал в номінаціях Підтримка акціонерів, Якість активів і Най-
більший серед комерційних банків держатель депозитів. Чистий при-
буток АТ «Райффайзен Банк Аваль» в минулому році досяг 5,1 млрд. 
грн., а це майже чверть від усієї банківської системи України. У ПАТ 
КБ «Приватбанк» 11,7 млрд. грн. прибутку, при цьому, наявність 83 % 
непрацюючих кредитів, а в АТ «Райффайзен Банк Аваль» – 10 %. 

Найбільш привабливий рейтинг надійності у ПАТ «Правекс Банк». 
Коефіцієнт покриття ліквідністю по всіх валютах – 801 %, по іноземній 
валюті – 686 %. І це при 80 % необхідного мінімуму [24]. Усього в Топ-
20 потрапили 14 банків з іноземними власниками – по два французьких, 
польських, нідерландських, по одному американському, австрійському, 
угорському, німецькому, італійському, російському, грецькому і швей-
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царському. Поряд з ними чотири державні банки та два комерційних 
українських. 

Для завоювання конкурентної позиції банку на ринку банківських 
послуг, за доцільне є глибоке вивчення процесів формування динаміч-
них конкурентних переваг банку, їх фактичного рівня та можливості 
розвитку у майбутньому за допомогою проведення комплексної оцінки 
конкурентних переваг банку [25, с. 165]. Схема проведення комплексної 
оцінки конкурентних переваг банку представлено на рис. 2.
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2. 

 

 
 

І етап Аналіз 
передумов 
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Конкурентна позиція в 
сегменті корпоративного 

кредитування; 
Конкурентна позиція в 
сегменті споживчого 

кредитування; 
Конкурентна позиція в 
сегменті банківських 

інвестицій 
 

Конкурентна позиція в 
сегменті залучення коштів 

юридичних осіб; 
 Конкурентна позиція в 

сегменті залучення коштів 
фізичних осіб; 

Конкурентна позиція в 
сегменті залучення 

строкових  коштів та на 
вимогу 

ІІ етап Оцінка 
рівня наявних 
конкурентних 
переваг банку 

Оцінка фінансових показників конкурентних переваг 
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конкурентних банку 
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конкурентних переваг банку 
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ІІІ етап Оцінка 
здатності банку до 

підтримки 
існуючих та 
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інноваційних 
конкурентних 

переваг  

Оцінка якісних 
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показників 
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рівень надійності банку 

Оцінка кількісних 
нефінансових показників 
конкурентних переваг, які 

характеризують рівень 
інформаційно-технічного 

забезпечення банку 

Рис. 2. Етапи проведення комплексної оцінки конкурентних  
переваг банку

Джерело: складено авторами за матеріалами [25]
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Рівень конкурентної позиції банку в певному сегменті ринку бан-
ківських послуг визначається за розміром його ринкової частки, чим 
вищою є частка, тим вищої вважається конкурентна позиція банку. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших роз-
робок за даним напрямом. Таким чином, для управління конкурентною 
позицією є доцільним використання комплексної оцінки конкурентної 
позиції банків на ринку банківських послуг, яке передбачає: аналіз пе-
редумов формування конкурентних переваг банку; оцінку рівня наявних 
конкурентних переваг банку; оцінку здатності банку до підтримки іс-
нуючих та формування інноваційних конкурентних переваг.

Розвиток інноваційної складової забезпечення конкурентної по-
зиції національних банків в умовах експансії транснаціонального 
банківського капіталу, повинна базуватися на аналізу бізнес-процесів, 
ідентифікації причинно-наслідкових зв’язків між елементами окремих 
систем і процесів та ресурсами, виявленні трендів і моделей поведінки, 
що дозволить сформувати інноваційність окремих складових. Тому, 
типологія конкурентних стратегій, повинна бути заснована на оцінці 
ступеня інноваційності технології/продукту (модифікація, модерніза-
ція, принципово нові), стійкості конкурентних переваг, що визначають-
ся інтелектуальним капіталом і використанням ринкових можливостей 
(низька, середня, висока). 

Представлена методика проведення комплексної оцінки дозволить 
розробити комплекс управлінських заходів щодо посилення конкурент-
них переваг банку та забезпечення його конкурентоспроможності 
в стратегічній перспективі.
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