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МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ БАНКУ 

 

В умовах сьогодення маркетингова стратегія банку 

розглядає систему загальних настанов, критеріїв та 

орієнтирів сфери взаємовідносин між підприємствами та 

організаціями з їхніми клієнтами та метою досягнення 

маркетингових цілей.  

Більш детальна розробка маркетингової стратегії 

відбувається у процесі планування комплексу маркетингу, 

так званою маркетинг – mix, який розробляється за такими 
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основними направленнями: продуктова стратегія; стратегія 

ціноутворення; стратегія розповсюдження банківських 

продуктів (по- слуг); комплекс стимулювання споживача. 

На нашу думку, у аспекті удосконалення 

маркетингової стратегії банку важливо розглянути методи 

оцінки ефективності маркетингової стратегії банку, з 

метою встановлення показників та можливих дій стосовно 

їх покращення. 

 Методи оцінки ефективності маркетингової стратегії, 

на нашу думку, базуються на основі розрахунку загального 

показника ефективності маркетингової стратегії в банку. 

Даний показник формується за рахунок наступних[3-4]: 

- ризик невиконання послуги (КР) 

- варіативність послуги (КВ) 

- асортиментна різноманітність послуг КА 

- оперативність надання послуги (КО) 

- ефективність конкурентної позиції банку (ROE) 

- компетентність персоналу (КП) 

- ввічливість персоналу (КВП) 

- комфортність умов обслуговування (КУО) 

- якість банківських документів (КБД) 

- ефективність маркетингових витрат банку 

(КЕМВ) 

Даний ряд показників, на нашу думку, дають змогу не 

лише оцінити ефективність маркетингової стратегії банку, 

а й на основі результатів виокремити певні методи 

удосконалення маркенингової стратегії в банку. Отже, далі 

розглянемо кожен виділений нами показник ефективності 

маркетингової стратегії в банку. 

Економічна вигідність для клієнта  відображає на 

скільки маркетингова стратегія стосовно ціноутворення є 

ефективною та задовольняє потреби клієнтів. Відповідно 

чим нижчий показник, тим більше дій банківській установі 

важливо направити на цінову політику. 
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 Ризик невиконання послуги відображає наскільки 

добре в банку розроблена продуктова стратегія. Відповідно 

чим нижчий даний показник, тим ефективніша 

маркетингова стратегія досліджуваного банку. 

Показник  асортиментної різноманітності супутніх 

послуг  відображає наскільки добре в банку розроблена 

продуктова стратегія. Відповідно чим нижча асортиментна 

різноманітність супутніх послуг, тим ефективніша 

маркетингова стратегія досліджуваного банку. 

Оперативність надання послуги  відображає 

наскільки швидко та ефективно діє збутова стратегія 

банку. Зрозуміло, що чим вищий даний показник, тим 

ефективнішою є маркетингова стратегія банку. 

Показник комплексності  відображає стан 

продуктової стратегії банку та відповідно відображає 

ефективність маркетингової стратегії банку. Чим вищий 

показник комплексності  обслуговування, тим більше 

розвинена та ефективна маркетингова стратегія в банку. 

Ефективність конкурентної позиції банку (ROE) 

розраховується як співвідношення прибутку банку до 

власного капіталу та відображає результат маркетингової 

стратегії банку з боку просування фінансової установи на 

ринку. 

Ефективність маркетингових витрат банку (КЕМВ) 

розраховується як співвідношення прибутку баку до 

витрат на маркетинг та відображає скільки прибутку 

приносить одна гривня витрат й відноситься, на нашу 

думку, до стратегії просування банку.  

Для зручності обчислень щодо показників якості 

послуг та обслуговування застосовують єдиний критерій 

максимізації. Це дає змогу забезпечувати їх кількісне 

порівняння у межах спільного інтервалу: О < Кі < 1, де Kі 

–  і-й коефіцієнт якості[3]. 

Інші показники (компетентність, ввічливість 
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персоналу, комфортність умов обслуговування, якість і 

есте¬тичність банківських документів) не мають 

об'єктивно-кількісних характеристик, тому вони 

визначаються експертним шляхом у тому ж інтервалі, що й 

коефіцієнти якості. 

Так, ефективність маркетингової стратегії банку 

можна розглядати для різних видів її стратегії. Ми 

розглянемо ефективність маркетингової стратегії банку  на 

основі інтегральних показників, що  характеризують види 

іі стратегії. Інтегральний показник ефективність 

маркетингової стратегії банку відображає середній 

результат ефективності збутової маркетингової стратегії, 

цінової стратегії, та стратегії просування, та товарної 

(продуктової) стратегії банку[1]. 

На нашу думку, інтегральний методо оцінки 

ефективності маркетингової стратегії банку надасть змогу 

виокремити та встановити сильні та слабкі сторони 

маркетингової діяльності банку і, відповідно до них, 

розробити певну стратегію діяльності[2]. 

Здійснивши розрахунок ефективності маркетингової 

стратегії на прикладі АТ «Райфайзен Банк Аваль»  ми 

встановили, що всі дїї та витрати стосовно маркетингової 

діяльності банку приносять станом 01.01.2017 року 

приблизно 0,0217% доходу до банку. 

Так, на нашу думку, банк має підтримувати рівень 

збутової стратегії розміщуючи відділення банку на 

території України в тих містах, де поблизу не розташовані 

представники вагомих конкурентів та власне філіали 

самого банку. Аналогічний принцип розташування банк 

має використовувати при встановленні банкоматів та 

терміналів. 

 Покращити якість обслуговування персоналом 

клієнтів банк, на нашу думку, має за допомогою 

впровадження навчального курсу підвищення кваліфікації 
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співробітників. 
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