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Реалізація товарів та послуг —
найважливіший етап діяльності
будь$якого підприємства, що працює
в умовах ринку. Банківська діяль$
ність як вид підприємницької діяль$
ності не виняток. Метою політики
керівництва банку і роботи всіх його
служб є залучення клієнтів, розши$
рення сфери послуг, завоювання
ринку і збільшення прибутку. Звідси
значення маркетингової діяльності
банку, зміст і цілі якої постійно
змінюються під впливом зростаючої
конкуренції на фінансовому ринку.
"Будь$який банківський менеджер
скаже вам, — пише М. Доуні, — що
одна з його головних ролей — бути
експертом з маркетингу. Конкурен$
ція на фінансовому ринку зросла на$
стільки, що для того, щоб вижити,
банки повинні навчитися продавати
повний набір банківських продуктів.
Мета полягає в тому, щоб створити
свого роду банківський універмаг з
обслуговуванням клієнта з одного
прилавка... Що стосується маркетин$
гу, то найбільш важливою для банку
є розробка нових продуктів з гарним
дизайном і зручною доставкою спо$
живачу. Використання маркетинго$
вої стратегії і техніки продажів стає
невід'ємною частиною організацій$
ної структури банку. Банки разом з
тим відмовляються від примусового
нав'язування послуг і акцентують
увагу на максимальному задоволенні
потреб клієнтів як на основі своєї
політики" [6].

Прискорений розвиток банківсь$
кого сектору виражається, насампе$
ред, у збільшенні обсягів його опе$
рацій, загальної ліквідності банківсь$
кої системи та популярності її по$
слуг. Так, з початку року обсяг опе$
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рацій з рефінансування банків стано$
вив 52,9 млрд грн. (з них 42,6 млрд
грн. — кредити овернайт, 4,3 млрд
грн. — кредити, надані на тендерах з
підтримання ліквідності банків, 4,1
млрд грн. — операції прямого репо з
державними облігаціями України,
1,9 млрд грн. — операції своп). Об$
сяг обов'язкових резервів, сформо$
ваних банками у липні, становив 11,7
млрд грн. В умовах збільшення
ліквідності банків у липні відбулося
певне зменшення вартості кредитів
та депозитів. Одночасно триває на$
рощування кредитування економіки
і населення, хоча і дещо меншими,
ніж торік, темпами, загальний обсяг
депозитів у липні збільшився з по$
чатку року на 18,6% (торік на 22,5%),
в тому числі за липень на 3,3% (торік
на 4,6%) до 332,1 млрд грн.

Ще одною ознакою стрімкого
росту банківського сектору є збіль$
шення рекламної активності банків.
За даними Gfk Ukraine (Monitoring
SMI UKRAINE 2006—2007, UMM
2007) рекламні бюджети банків за
2007 р. збільшились у тричі.

Серед основних причин стрімко$
го розвитку банківського сектору
можна виділити стабільний зріст до$
ходів населення та появу на ринку
України міжнародних банків. За ос$
танні сім років в Україні спостері$
гається збільшення реальних доходів
населення: річні темпи росту у даний
період складали від 10 % до 24 %.
Максимальний показник був зафік$
сований у 2005 році — 24 %. Темпи
росту заробітної плати складали від
15 % до 24 % за рік (рис. 1).

Стабільне зростання доходів на$
селення призвело до збільшення се$

реднього класу, представники якого
вже задовольнили свої базові мате$
ріальні потреби та мають впевненість
у майбутніх доходах, що сприяло
збільшенню попиту на кредити на
більш дорогі товари. Найбільш по$
мітно ця тенденція проявляється у
сфері продажу автомобілів. Продаж
авто у 2007 році в Україні збільшив$
ся на 31 % у порівнянні з аналогіч$
ним періодом 2006 року.

Як вже зазначалось вище, при$
сутність іноземного капіталу на рин$
ку також пожвавила розвиток бан$
ківського сектору. За останні п'ять
років частка іноземного капіталу у
статутному фонді вітчизняних
банків збільшилась з 10 % майже до
половини (рис. 2).

Дешеві ресурси, якими володі$
ють банки з іноземним капіталом,
сприяли розвитку роздрібного сег$
менту банківських послуг, що є
найбільш ризикованим та приносить
найбільше прибутків.

Протягом перших місяців 2008
року спостерігалося певне зростан$
ня банківського сектору, що можна
пояснити значною інерцію росту,
незважаючи на скорочення доступу
до іноземного фінансування та анти$
інфляційні заходи Уряду. Проте
пізніше така інерція поступово згас$
ла, і, в поєднанні зі значним скоро$
ченням внутрішньої ліквідності, зро$
стання банківського сектору почало
поступово уповільнюватися. Є
ймовірність очікувати, що остання
тенденція превалюватиме протягом
наступних місяців на фоні постійних
потрясінь на світових фінансових
ринках та менш сприятливих внут$
рішніх економічних умов. Тим не
менш, для України є найбільш ймо$
вірним сценарій "м'якого приземлен$
ня", коли темпи зростання кредиту$
вання повільно зменшаться з 64% на
даний момент до близько 45% станом
на кінець поточного року. Аналіти$
ки прогнозують, що сегмент креди$
тування фізичних осіб зростатиме
швидше: прогнозується, що порт$
фель кредитів фізичних осіб у 2008
році зросте приблизно на 60% після
минулорічного зростання вдвічі. У
першій половині 2008 року спостер$
ігалося швидке нарощування депо$
зитної бази у сегменті фізичних осіб.
Згідно з прогнозними показниками,
до кінця 2008 року банкам вдасться
зберегти темпи приросту депозитів
фізичних осіб на достатньо високо$
му рівні у 51%.

Через можливе уповільнення
розвитку банківського сектору пе$
ред банками постає питання викори$
стання чітко виваженої маркетинго$
вої політики, що допоможе їм вижи$
ти в умовах жорсткої конкуренції та
при грамотному використанні на$
дасть певних переваг серед основних
конкурентів.
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Здійснюючи акумуляцію тимча$
сово вільних грошових коштів з ме$
тою їх подальшого розміщення, банк
прагне отримати дохід, але він пови$
нен врахувати реалії ринку, на яко$
му він здійснює свою діяльність.

Для своєчасної оцінки ринкової
ситуації, визначення сегменту, який
займає банк на даному етапі розвит$
ку, оцінки ринкової позиції банку та
конкурентного середовища банку
необхідна чітка маркетингова по$
літика, що формується на основі стра$
тегії його розвитку, де визначають$
ся основні цілі та задачі розвитку
фінансової установи.

Загальними принципами форму$
вання маркетингової політики в бан$
ку є:

— наукова обгрунтованість;
— оптимальність;
— ефективність;
— комплексний підхід.
Політика повинна бути обгрун$

тована на базі постійного аналізу
чинників, що впливають на неї, та
спрямована на максимізацію при$

бутків за допомогою встановлення
оптимальних термінів, процентної
ставки, сум залучення та розміщен$
ня коштів клієнтів, а також шляхів її
реалізації.

Комплексний підхід виражаєть$
ся як в розробці теоретичних засад,
пріоритетних напрямів політики з
погляду на стратегію розвитку, так і
у визначенні найбільш ефективних і
оптимальних для даного етапу роз$
витку банку тактичних прийомів і
методів її реалізації.

Разом із загальними принципами
банк повинен керуватися й низкою
специфічних принципів, які поляга$
ють у:

— забезпеченні оптимального
співвідношення рівня доходів/ви$
трат;

— отриманні поточного прибут$
ку і створення умов для його отри$
мання у майбутньому;

— узгодженості в управлінні ак$
тивами та пасивами;

— постійного розвитку банківсь$
ких послуг з метою залучення клі$

єнтів;
— безпеки проведення банківсь$

ких операцій;
— підтримки іміджу та надій$

ності роботи банку.
Дотримання принципів дозволяє

фінансовій установі сформувати як
стратегічні, так і тактичні напрями в
організації процесу маркетингової
діяльності, забезпечуючи тим самим
ефективність і оптимізацію реалі$
зації маркетингової політики, що
проводиться.

Основними завданнями марке$
тингової політики, на наш погляд,
мають бути:

— визначення ринкової позиції
банку;

— виявлення існуючих та потен$
ційних ринків для надання послуг;

— дослідження ринку та його
сегментів, які представляють особ$
ливий інтерес для банку;

— встановлення коротко$ та дов$
гострокових цілей для розвитку
існуючих та створення нових видів
послуг;

— вибір найбільш привабливої
пропозиції банківських послуг та
визначення потреб клієнтів у цих
сферах;

— розробка нових продуктів на
основні аналізу ринку;

— встановлення тарифів на по$
слуги на основі тарифів на ринку та
загальної економічної ситуації;

— встановлення процентних ста$
вок з урахуванням ринкових тен$
денцій та можливості отримання
якомога більшого прибутку;

— пропозиція послуг таким чи$
ном, щоб привернути увагу клієнтів;

— дотримання умов постійного
контролю з боку банку за якісним
наданням банківських послуг та от$
римання прибутку від їх реалізації.

— налагодження каналів кому$
нікації;

— підтримка та удосконалення
кваліфікаційного рівня персоналу
(неперервне професійне навчання
кадрів).

З метою планування і проведен$
ня грамотної, своєчасної і ефектив$
ної політики Банк повинен врахову$
вати зовнішні і внутрішні чинники.
До зовнішніх чинників можна відне$
сти:

— стан фінансового ринку;
— політичну ситуацію;
— демографічну ситуацію;
— глобалізаційні процеси;
— рівень інфляції;
— ризики;
— попит на банківські послуги;
— рівень банківської конку$

ренції;
— політику НБУ, Мінфіну та

інших контролюючих органів;
— регіональну специфіку;
— стан соціального середовища.
Внутрішніми чинниками можна

вважати:

Рис. 1. Динаміка доходів населення та виданих кредитів фізичним
особам, млрд грн.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2003 2004 2005 2006 2007 2008

 ,   

Рис. 2. Динаміка частки іноземного капіталу
в банківському секторі України, %
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— ресурсну базу банку;
— спектр послуг, що надається;
— тарифну політику банку;
— клієнтську політику банку;
— кваліфікацію і досвід персона$

лу банку.
Відповідно до завдань, визначе$

них стратегією розвитку, маркетин$
гова діяльність в банку повинна бути
зорієнтована на досягнення певних
кількісних, якісних і соціальних по$
казників, таких як кількість клієнтів
банку і їх рахунків, обсяг депозитів,
кредитних вкладень, інвестицій, роз$
міри здійснюваних банком операцій
і послуг, показників доходів/витрат
банку, терміни обробки документів,
ступінь задоволення клієнтів у
кількості і якості послуг. З урахуван$
ням цих показників та засобів їх до$
сягнення визначаються напрями роз$
витку маркетингової діяльності та
основні завдання і обов'язки служ$
би маркетингу у банку.

Формування маркетингової по$
літики має здійснюватися на основі
дослідження ринку, зокрема макро$
показників. Аналіз показників бан$
ківської системи дає можливість виз$
начити ринкову позицію банку та
оцінити конкурентне середовище.

Маркетинг у банку — це не
тільки акт реалізації продукту, це
стратегія і філософія банку, що ви$
магає ретельної попередньої підго$
товки, аналізу, активної роботи ба$
гатьох підрозділів банку, включаю$
чи вище керівництво.

Ринкова позиція формується за
рахунок місії банку. Місія банку —
це мета, задля якої існує організація.
Місія тісно пов'язана з такими по$
няттями, як "бачення розвитку бан$
ку", "філософія існування банку"
тощо і майже завжди є особистим
поглядом керівників найвищого
рівня на перспективу розвитку бан$
ку. Маркетингова цінність формулю$
вання місії полягає у визначенні дов$
гострокової орієнтації банківської
установи та основних рішень стосов$
но узгоджених дій з реалізації "ба$
чення" його розвитку. "Бачення" —
погляд вищого керівництва на те,
якою може чи має бути організація
(підприємство) за найсприятливішо$
го збігу обставин. Місія складається
з довгострокового "бачення" того,
що організація прагне робити, та з
того, якою організацією вона нама$
гається стати. За умов, коли керівни$
ки підприємства "не мають чіткого
"бачення" того, що банківська уста$
нова збирається робити та чим ста$
ти, їхні рішення та дії більш схожі на
блокування шляхів розвитку згори,
ніж на їх розчищення" [10].

"Бачення" дуже тісно пов'язане
з філософією функціонування бан$
ківської установи. Філософія функ$
ціонування — це інтегрована части$
на управління, що дає змогу усвідо$

мити майбутнє, керуючись наявною
та бажаною позицією, способом
життя, які є основними настановами
процесу мислення, інтелектуальних
робіт, що зумовлюють процеси, про$
цедури, технологію та зміст рішень.
Нині домінуючою філософією роз$
винених, процвітаючих банків є
здіснення діяльності, спрямованої на
рух вперед, створення цінностей та
виконання вимог щодо соціальної
відповідальності.

Досить значна кількість авторів
вважає за потрібне починати форму$
вання та аналіз маркетингової діяль$
ності будь$якої банківської устано$
ви з таких суттєвих категорій, як "ба$
чення", філософія існування, цін$
ності, що поділяються персоналом, і
місія.

Маркетингове управління бан$
ком полягає у координації всіх видів
діяльності банку у сфері реалізації
банківських послуг.

Модель бізнесу банку розкриває
основні риси існування установи на
ринку та визначає його спеціаліза$
цію.

Також можна виділити такий
показник, як фактори успіху, що
складається з сильних сторін та ос$
новних переваг даної установи.

Банк — установа, що надає по$
слуги, тому бажано виділити головні
мотивуючі послуги, що виділяють
дану банківську установу від бага$
тьох інших, наприклад — банк про$
понує своїм клієнтам подовжений
операційний час, високі відсоткові
ставки за депозитними вкладами, ре$
гулярні акційні програми тощо.

За розміром прибутковості ак$
тивів, кредитного та депозитного
портфелів визначається масштаб
бізнесу банківської установи. Також
можна виділити масштаб бізнесу
клієнтів, тобто коло клієнтів, на яких
орієнтується банк — його цільову
аудиторію.

Важливе значення у маркетин$
говій політиці відіграє конкуренто$
спроможність банку, що визначаєть$
ся, наприклад:

— стійкими зв'язками та пози$
тивним іміджем серед банківських,
політичних та економічних кіл та
суспільних організацій;

— відпрацьованими технологія$
ми по певним видам операцій;

— високою кваліфікацією персо$
налу та системою перманентного
підвищення рівня кваліфікації;

— спрямованістю банку на непе$
рервне професійне навчання своїх
працівників;

— підключенням банку до
міжнародних платіжних систем, та$
ких як S.W.I.F.T., VISA і т.ін.;

— рівнем та технологією обслу$
говування клієнтів;

— системою бізнес$планування
та бюджетування;

— іміджем банку.
Але найважливішим фактором у

розвитку будь$якої установи є де$
тальний аналіз негативних рис, що
впливають на розвиток банку, тобто
слабких внутрішніх сторін, усунен$
ня яких сприятиме подальшому роз$
витку в усіх вищезазначених напря$
мах.

Зокрема, до слабких рис можна
віднести:

— недостатній рівень капіталу;
— ризики;
— не розвинену філіальну мере$

жу;
— відсутність великих корпора$

тивних клієнтів та інше.
Таким чином, аналіз ринкових

позицій банку, його сильних сторін
та усунення слабких дозволить знач$
но укріпити його позиції на ринку та
вивести банк на якісно новий рівень
розвитку.

Реалізація маркетингової полі$
тики полягає у:

— аналізі фінансового ринку з
метою розробки та впровадження
нових банківських послуг;

— моніторингу тарифів та від$
соткових ставок на ринку банківсь$
ких послуг;

— розробці та підтримці корпо$
ративних стандартів банку;

— залученні в межах оптималь$
ного строку коштів підприємств,
організацій, населення;

— впливу на регулювання відсот$
кових ставок в залежності від ситу$
ації на ринку;

— визначенні сфер найбільш
ефективного вкладення коштів;

— активної реклами з викорис$
танням різних комунікаційних ка$
налів;

— опитуванні клієнтів банку;
— підтримці позитивного іміджу

банку;
— координації всіх видів діяль$

ності банку у сфері реалізації банкі$
вських послуг та інше.

Реклама — вагома частина мар$
кетингової діяльності Банку. Рек$
ламна кампанія організовується в
масштабі, визначеному планом щодо
просування послуги з використан$
ням ЗМІ, Інтернет, газет, PR$мате$
ріалів тощо. Розрізняють іміджеву
рекламу, що має за мету постійно
підтримувати ім'я, образ та логотип
Банку в свідомості клієнтів; рекламу
комплексу банківських послуг, спря$
мовану на ознайомлення клієнтів з
переліком операцій, які пропонує
банківська установа; та рекламу про$
дукту, що дає докладне уявлення про
конкретну банківську операцію. Ос$
новний зміст реклами має полягати
в тому, щоб продемонструвати
клієнту ті вигоди і переваги, які він
отримає, довіривши своє обслугову$
вання даному банку. Крім того, рек$
лама акцентує увагу на відмінностях
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в обслуговуванні між банком та його
конкурентами.

Безумовно, маркетингова по$
літика банку та засоби її реалізації
мають бути скореговані з урахуван$
ням економічних умов та нових зав$
дань, що ставляться перед банком.

Для фінансового ринку України
найбільш прийнятним є один з
інструментів маркетингу — марке$
тинг$мікс, який гарантує комплекс$
ну взаємодію усіх внутрішніх та
зовнішніх факторів на ринок, охоп$
люючи основні елементи маркетин$
гу, такі як:

— політика продукту: послуга,
яка розглядається як частина асор$
тименту і її характеристики оціню$
ються зі всіх боків.

— політика цін: дослідження усіх
факторів та умов продажу, які існу$
ються щодо даної послуги, банку;

— політика розподілу: засоби
доставки послуги на ринок, канали
розповсюдження послуг;

— політика комунікативності:
реклама, засоби просунення послу$
ги, заходи створення сприятливої
громадської думки про банк і таке
інше.

Маркетингова політика спрямо$
вана на пошук та використання бан$
ком найбільш вигідних ринків банкі$
вських продуктів з урахуванням ре$
альних потреб клієнтів. Все це ро$
зуміє під собою чітке визначення
цілей банком, формування шляхів та
засобів їх досягнення, а також роз$
робку конкретних заходів щодо ре$
алізації цих планів.

Банк на основі аналізу ринку,
зміни його обсягу, дослідження зви$
чок споживачів, обліку соціально$
психологічних особливостей цільо$
вої аудиторії складає програму по
залученню клієнтів і коштів. Для за$
лучення вкладників в умовах конку$
ренції використовується процентна
політика, спрямована на залучення в
межах найбільшого строку коштів
підприємств, організацій, населення.
Використання процентної політики
в маркетингу банку здійснюється
одночасно з регулюванням відсотко$
вих ставок за використання креди$
том. Завдання служби маркетингу в
цих умовах полягає у дослідженні
попиту на кредит (включаючи аналіз
фінансового стану клієнта, підприє$
мства), визначання сфер найбільш
ефективного вкладення коштів,
здійснення якості кредитного обслу$
говування клієнтів.

В межах взаємодії з клієнтом в
банківській практиці використо$
вується активний та пасивний марке$
тинг.

Активний маркетинг включає в
себе:

— прямий маркетинг, тобто ак$
тивну рекламу з використанням по$
шти (електронної та звичайної), те$

лефону, телебачення. Головна мета
програм прямого маркетингу — це
не тільки надання перспективному
клієнту повної інформації про по$
слуги, але і спонукання його діяти
без зволікань. При проведенні пря$
мого маркетингу акцент робиться на
персональне обслуговування клієн$
та. Даний спосіб маркетингу націле$
ний на створення нових потреб у вже
наявної клієнтури, оскільки адреси
об'єктів прямого маркетингу для
відправки буклетів і іншої рекламної
інформації складаються на основі
картотеки банку;

— опитування;
— особиста бесіда з потенційним

клієнтом, дослідження його потреб;
— особиста бесіда з клієнтом

банку, дослідження його потреб у
процесі роботи.

Пасивний маркетинг — публі$
кації в пресі матеріалів о діяльності
банку, перевагах для клієнтів від
конкретних послуг.

Специфіка банківського марке$
тингу визначається особливостями
банківських послуг, яким властиві
наступні специфічні характеристики:

1. Абстрактність (важкість сприй$
няття). Треба звернути увагу на те,
що в силу абстрактності банківських
послуг споживачі проявляють підви$
щений інтерес до обслуговування,
зовнішнього вигляду працівників
банку, банківської символіки і до
всього того, що може дати непряму
інформацію щодо характеру та
якості послуг, які надаються банком.
Також обслуговування у банку по$
требує від споживачів певного осві$
тнього рівня. Тому з метою полег$
шення сприйняття послуги для
клієнтів, необхідно сфокусувати ува$
гу клієнта на аспекті спілкування
банку та клієнтів. Необхідно намага$
тися сформувати у клієнта відчуття
довіри до банку, що його гроші у на$
дійних руках, та якомога підтриму$
вати і розвивати імідж банку як на$
дійного партнера.

2. Невід'ємність послуги від дже$
рела. Традиційно банківські послуги
надаються банківськими працівника$
ми, що мають відповідну кваліфіка$
цію. У міру зростання рівня розвит$
ку і технічного оснащення сучасної
банківської системи джерелом бан$
ківських послуг все більше стають
машини, оскільки у клієнтів з'явила$
ся можливість працювати з банком
через електронні канали (банкомати,
модемний зв'язок). Проте персо$
нальний контакт і зараз залишаєть$
ся необхідною умовою для отриман$
ня багатьох банківських послуг,
особливо індивідуальних.

3. Непостійність (неоднаковість)
якості послуг. Банківські установи
пропонують клієнтам схожий або
навіть однаковий набір послуг, але
абсолютної ідентичності банківсь$

ких продуктів не досягається. Це
визначається рівнем технічних і ко$
мунікаційних навичок банківських
працівників, що надають такі послу$
ги, їх відношенням до клієнта, тобто
рівень обслуговування навіть у тех$
нологічно однакових послуг може
бути різним. Тому необхідно зверта$
ти увагу на якість надання послуг та
постійно її підвищувати.

4. Неможливість збереження
банківських послуг. Банківські по$
слуги неможливо відкласти, вони
визначені часом.

5. Договірний характер банкі$
вського обслуговування.

6. Зв'язок банківського обслуго$
вування з грошами.

7. Банківське обслуговування
потребує певного часу.

8. Вторинність потреб, що задо$
вольняються банківськими послуга$
ми.

Таким чином, при реалізації
маркетингової політики необхідно
враховувати все різномаїття і спе$
цифіку банківської діяльності та
банківських послуг. Тільки комп$
лексний підхід надасть можливість
отримувати найвищий ефект від
маркетингової діяльності банку та
реалізації його маркетингової по$
літики.
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