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УДК 65.050 
 
У збірнику надруковані матеріали ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, 
АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ "ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МАРКЕТИНГОВИЙ 
АСПЕКТ" (EEMA KNLU 2015), яка проводилась на базі кафедри 
маркетингу Київського національного лінгвістичного 
університету 27 березня 2015 р. Збірник складається з наукових 
досліджень, присвячених актуальним питанням ефективності 
підприємницької діяльності, ринку подорожей та туризму, 
маркетингових аспектів конкурентоспроможності субєктів 
підприємницької діяльності, управління персоналом в 
організаціях сфери послуг, маркетингового менеджменту, 
освітології та брендингу. Особлива увага приділяється 
проблемам та тенденціям сучасного розвитку галузей 
національної економіки України. 
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МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ АНТИКРИЗОВОГО 

УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ 

Сучасна ситуація що склалася на ринку банківських послуг, 

свідчить про недостатню ефективність системи антикризового 

управління, в рамках якого чільне місце займають маркетингові 

інструменти. 

Теоретичні засади маркетингових стратегій в антикризовому 

управлінні достатньо широко розглянуто в працях вітчизняних та 

зарубіжних вчених, таких як Байцим В. Ф., Бланк І. О., 

Василенко В. О., Ковальчук С. В., Коротков Є. М., Лігоненко Л. О., 

Подольська В. О., Ситник Л. С., Скібіцький О.М., Терещенко О. О., 

Уткін Е. А., Шершньова З.Є. та ін. Проте, прикладний характер 

маркетингових інструментів в антикризовому управлінні окремих 

сегментів ринку не набув належного застосування. Практика 

банківської діяльності свідчить, що сучасний банківський менеджмент 

має проблеми з вибором стратегій, з оцінкою ролі маркетингу в 

загальній концепції стратегічного управління , його інструментів та 

шляхів реалізації антикризової стратегії. Сучасна теорія не дає 

загальної методики дослідження ефективності маркетингових заходів в 

рамках самостійної маркетингової антикризової стратегії. 

Отже, в першу чергу необхідно обґрунтувати роль та місце 

концепції антикризового маркетингу в системі стратегічного 

управління банком. 

Інструментом практичної реалізації маркетингової стратегії банку 

є комплексна політика, що являє собою сукупність планів і програм 

спеціалізованого призначення. Об’єктами їх застосування є основні 

елементи системи маркетингу, класичні (4Р): товар (послуга), ціна, 

система збуту, маркетингові комунікації. Слід враховувати, що 

непродумане формування банківської товарної політики, основним 

елементом якої є кредит, ще на стадії стратегічного планування 

призводить до неефективності роботи всіх інших ланок 4Р-стратегії. 

Ситуація, що склалась на вітчизняному ринку банківських послуг 

свідчить, що поряд з досить розвинутою системою комунікацій та 

збуту, в банках простежувалась тенденція до непродуманої товарно-

цінової політики. Зокрема, продовження практики видачі валютних 

кредитів у внутрішню економіку, призвело до масової 
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неплатоспроможності позичальників та неповернення основної 

частини боргів внаслідок різкого знецінення гривні. Неправильне 

позиціонування продукту в обраному сегменті – чи не найпоширеніше 

явище в банківській діяльності. Фактично, при кредитуванні банком 

позичальників – фізичних осіб, які не мають валютного виторгу або 

доходів в іноземній валюті, банк приймає на себе значну частку 

валютного ризику, а відповідно, ризику неповернення кредитних 

коштів. Починаючи з анексії Криму та відомих подій на Сході України 

стрімко знижуються обсяги валютних надходжень від нерезидентів. 

Через обмеженість доступу до зовнішніх позикових ресурсів суттєво 

зменшився обсяг залучених кредитних коштів. Скорочення обсягів 

наданих кредитів обумовлено також зменшенням тимчасово вільних 

коштів банківських установ, звуженням грошової маси Національним 

банком внаслідок підвищення вимог до рефінансування банківських 

установ, підвищенням облікової ставки. 

Поряд з зазначеним, необхідно звернути увагу на структурні 

диспропорції в економіці України, неможливість розвитку 

виробництва, яке не підтримується внутрішнім попитом у зв’язку зі 

стрімким падінням реальних доходів населення і внаслідок падіння 

його платоспроможності, а також підвищення собівартості товарів тих 

виробників, які використовують імпортну продукцію.  

Таким чином, знецінення національної валюти, зростання рівня 

безробіття, зниження реальних доходів громадян, призвело до 

збільшення частки проблемних кредитів банківських установ. Банки, 

які проводили напередодні і в кризових умовах консервативну 

маркетингову політику, ретельно оцінювали всі ризики кредитування - 

змогли втриматись на плаву. Їм вдалось підтримати на достатньому 

рівні ліквідність та продовжити кредитування фізичних та юридичних 

осіб. Основна ж частина банків, яка робила ставку на постійному 

зростанні доходів і рівня споживання своїх клієнтів, сьогодні 

стикаються з економічними проблемами. На березень 2015 року 

збанкрутували, чи знаходяться на межі банкрутства 55 банків [1]. 

Банки, витрати на маркетинг яких за останні роки зростали, в 

нинішніх складних умовах, мають менше проблем. В кращій ситуації 

знаходяться також банки, які в своїй антикризовій маркетинговій 

стратегії дотримуватись базових антикризових маркетингових 

принципів, а саме: 

- проведення системи особистісної комунікації, запровадження 

системи персонального спілкування окремо з кожним клієнтом; 

- утримання постійного клієнта, запровадження системи 

лояльності для цього сегменту клієнтів; 
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- формування індивідуальних торговельних пропозицій на 

основі інформації про систему уподобань окремого споживача; 

- відмова від ребрендингу, зміни іміджу та логотипу оскільки це 

відлякує споживачів і супроводжується додатковими витратами; 

- відкритість і чесність зі споживачами  

- детальна розробка стратегії диверсифікації пасивів та активів 

банку [2, с. 137]. 

Таким чином, головне завдання банківського маркетингу під час 

кризи – повернення персоніфікованої лояльності споживача, 

диверсифікація діяльності та побудова ефективної політики “товар - 

ціна-позиціонування”. Маркетингова стратегія має бути гнучкою і 

враховувати зміни зовнішнього середовища діяльності банку, від її 

побудови в кризових умовах залежить рівень довгострокової 

конкурентоздатності банківських установ. 
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УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 

В умовах активної інтеграції України в світовий економічний 

простір, коли організації змушені боротися за своїх покупців 

конкуруючи зі світовими лідерами в різноманітних сферах діяльності, 

питання стратегічного розвитку організацій набувають особливої 

актуальності.  


