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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ БРЕНДОМ 

БАНКУ 
 

Управління брендом застосовується з метою формування правильного 
ставлення до банківської установи та її послуг. Традиційно процес управління 
брендом в банках будувався за допомогою використання масової реклами як 
найпростішого способу доведення необхідної інформації до споживача. Високий 
рівень конкурентної боротьби в сукупності з негативним сприйняттям більшістю 
споживачів рекламних інформаційних потоків змушують банки шукати нові 
форми взаємодії з клієнтом, серед яких одним з ефективніших інструментів 
вважається брендинг.  

Перенесення конкурентної боротьби в призму брендингу має вагоме логічне 
обґрунтування. В міру ускладнення банківського ринку України міру та зростання 
споживчої культури для клієнта найважливішими стають духовні цінності. Бренд 
дозволяє впливати на емоції покупця. Надаючи послугу для клієнта, банк закладає 
в неї певний зміст: наміри, досвід, уявлення. Споживач купує не банківські 
послуги, а свою фінансову стабільність. 

Рівень цінності бренду для споживача дозволяє пропонувати банківську 
послугу дорожче, порівняно з аналогами, які не володіють особливими 
властивостями. Для формування статусного бренду для банківської установи 
доцільно встановлювати вищу ціну на послугу: 

Pr,+= CPp                                                    (1) 
де Pp – ціна послуги; C – витрати, пов’язані з наданням послуги; Pr – надбавка, 
яка визначається залежно від коефіцієнту сили бренду (К с.б.). 

Для визначення розміру преміальної націнки на собівартість товару 
пропонується використовувати інтегральний показник сили бренду Кс.б. Не існує 
загальноприйнятих принципів визначення сили бренду, тому доцільно 
застосовувати метод сумісного аналізу, який передбачає статистичний вимір 
комбінацій відносного споживчого ставлення до послуги шляхом проведення 
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структурованого опитування. Ставлення до торгової марки визначається як оцінка 
покупцем сприйнятої здатності марки відповідати його поточній мотивації. 

6
......... рлоялпкбасоб ККККККбКс ∗∗∗∗∗=

                                       (2) 
У табл. 1 подано формули показників системи оцінки сили бренду. 

Показники системи взаємоузгоджених показників сили бренду пов’язані між 
собою логічно: кожен наступний показник, що залучений до системи, відображає 
вищий рівень взаємозв’язку з брендовим товаром легкої промисловості. 

Таблиця 1 
Система показників для оцінки сили бренду (запропоновано автором) 

Назва показника Формула 
розрахунку 

Умовні позначення 

1. Коефіцієнт 
обізнаності (К об.) 

К об. = К зн. / К 
заг 

К зн. – кількість респондентів, 
які знають торгову марку; 
К заг – загальна кількість 
респондентів 

2. Коефіцієнт 
наявності асоціацій з 
товарною категорією 
(К ас.) 

К ас. = К ас. т. / К 
заг 

К ас. т. – кількість респондентів, 
у яких з’являються асоціації з 
товарною категорією 

3. Коефіцієнт 
наявності бажання 
здійснити покупку (К 
б.к.) 

К б.к. = К м.б. / К 
заг 

К м. б. – кількість респондентів, 
які мають бажання купити товар 
даної торгової марки 

4. Коефіцієнт покупок 
(К п.) 

К п. = К п. / К заг К п. – кількість респондентів, які 
купують товар даної торгової 
марки 

5. Коефіцієнт 
лояльності (К лоял.) 

К лоял. = К к.р. / К 
заг 

К к. р. – кількість респондентів, 
які регулярно купують товар 
даної торгової марки 

6. Коефіцієнт частоти 
рекомендацій іншим 
щодо покупки та 
використання (К р.) 

К р.= К р.і. / К заг К р. і. – кількість респондентів, 
які рекомендували іншим товар 
даної торгової марки 

 
За допомогою бренда вибудовуються відносини довіри між банком і 

клієнтом, що припускають взаємодію між ними і надалі. Останнім часом 
спостерігається перенесення акценту щодо управління брендом в напрям 
цифрового маркетингу, який передбачає використання всіх можливих форм 
цифрових каналів маркетингових комунікацій. Цифрові медіа — це адресні 
канали, що дозволяють вести постійний двосторонній персоніфікований діалог з 
кожним клієнтом. Такий діалог, побудований на використанні даних, які отримані 
в результаті минулих взаємодій зі споживачем, для обслуговування наступних 
контактів, що працює подібно нейронній мережі. Крім того, цифрові медіа 
дозволяють отримувати аналітичну інформацію про поведінку споживача, його 
соціально-демографічний портрет в режимі реального часу, встановлювати 
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прямий та отримувати зворотний зв'язок з метою поліпшення і оптимізації такої 
взаємодії. 

Створити повноцінну двосторонню комунікацію дозволяють цифрові 
маркетингові медіа канали. Цифровий маркетинг по суті представляє собою 
великий комплекс, що на основі цифрових технологій використовує різні види 
маркетингу для просування бренду банківської установи. Цифровий маркетинг 
охоплює застосування низку розроблених технік, які дозволяють досягати 
представників цільової аудиторії навіть в офлайн середовищі шляхом 
використання брендованних додатків в комп'ютерах і мобільних телефонах, окрім 
gsm, gps, gprs, bluetooth, WiFi, sms/mms, QR-коди в рекламних плакатах і 
журналах, цифрові рекламні дисплеї на вулицях, цифрове телебачення, радіо, 
монітори, дисплеї та інші цифрові засоби зв'язку. Також до інструментів 
цифрового маркетингу відносяться просування в блогах і соціальних мережах, 
створення спеціальних Інтернет сайтів, вірусна реклама, контекстна реклама, 
соціальний маркетинг, таргетинг, лідогенерація та інші форми, які поєднують 
інструменти рекламування із дослідженням цільової аудиторії [1]. 

Розміщення брендів банківської установі у ігрових проектах і фільмах 
дозволяє вирішити завдання, складно досяжні за допомогою застосування 
традиційної реклами. По-перше, аудиторія кіноглядачів і комп'ютерних гравців є 
численною і досить перспективною з точки зору сприйняття вдало вбудованої в 
фільм, гру реклами. Іграми та фільмами захоплюються не тільки підлітки, а й 
доросла публіка. По-друге, любителі комп'ютерних ігор та фільмів позитивно 
сприймають рекламу в іграх та кіно. У більшості випадків наявність реклами 
робить гру/фільм більшою мірою схожими на реальність. По-третє, вміле 
розміщення реклами в комп'ютерних іграх/фільмах не викликає відторгнення 
реклами. Навпаки, інтегрована в комп'ютерних іграх реклама надає тривалий 
вплив на гравців з причини тривалості участі в ігрових проектах. По-четверте, 
успішні та найпопулярніші ігри/фільми з часом стають сильними брендами, 
розміщення реклами в яких здатне викликати сприятливе сприйняття 
рекламованого продукту. У свідомості завжди буде створюватися асоціація: 
сильний бренд – потрібне послуга. І, нарешті, по-п'яте, в іграх/фільмах має місце 
інтерактивна взаємодія. Приміщення продукту у віртуальний світ дає можливість 
постійно здійснювати взаємодію з клієнтами [3]. 

Популярний бренд є результатом чималих зусиль, в якому важливий кожен 
елемент: якість послуги, відповідність їх суб’єктивній оцінці клієнта, прийнятне 
співвідношення параметрів ціни та якості, система візуальних характеристик. 
Враховуючи основи брендингу, для ефективної маркетингової діяльності банку 
необхідно розробити раціональну товарну політику, ґрунтуючись на двох 
принципах: відповідність потреб клієнтів ринку пропозицій; відповідність якості 
пропонованих на ринку послуг рівню потребам і очікуванням соціуму. 

Назва, логотип, слоган - це, насамперед, символи бренду. Реальними 
демонстраціями характеристик банку послужить практичне підтвердження, що 
проявляються в поведінці персоналу, манері спілкування, способі ведення справ.  

Сучасний етап розвитку маркетингу характеризується бажанням покупців 
стати частиною бренду. Споживачі не тільки цікавляться продукцією, вони хочуть 
отримувати цікаву інформацію про бізнес, бренд, керівника компанії.  
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Завоювавши довіру клієнта і дотримуючись концепції брендингу, банк 
одержує широку популярність в цільовій аудиторії. Як результат, ці заходи 
забезпечать в подальшому необхідний рівень прибутку, ефективність банківської 
діяльності, а також дозволять підвищити конкурентоспроможність наданих 
банківських послуг.  Бренд став не просто одним з інструментів продажів, він став 
основним чинником, що визначає успіх діяльності.  
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РОЗВИТОК ДІДЖИТАЛ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РИЗИК ШАХРАЙСТВА В 

ІНТЕРНЕТ- БАНКІНГАХ КЛІЄНТІВ 
 

Глобалізаційні та інтернаціоналізаційні процеси спричиняють активну 
еволюцію науково – технічного прогресу. Відповідно, розвиток фінтехнологій та 
діджиталізація стали невід’ємною складовою життя пересічних українців. Такі 
зміни та новації відбуваються практично у всіх сферах діяльності, тож розвиток  
інтернет – технологій у банківській сфері вже не є новиною та набирає обертів. 

Такі активні зміни, на нашу думку, зумовлені також високим рівнем 
конкуренції з різними IT-компаніями, мобільними операторами та іншими 
інфраструктурними учасниками ринку фінансових послуг. Навіть факт значного 
збільшення кількості електронних гаманців, призводить до розуміння об’єктивної 
необхідності інвестування банками у фінтех. За даними компанії «Простобанк 
Консалтинг», на початок 2017 року 31 установа з 50 найбільших роздрібних 
банків України була облаштована власними системами Інтернет-банкінгу для 
фізичних осіб, що становить майже 62%. При цьому вкладення в розроблення і 
технічне оснащення банкінгу в кожному банку становили приблизно 0,8–1 млн. 
дол. США [1].  

Для клієнтів такий активний розвиток інтернет-банкінгу є також дуже 
зручним, адже «в один клік» можна отримати доступ до власних рахунків, 
здійснити переказ на карту будь-якого банку, встановити певні обмеження на 
проведення операцій, також здійснити оплату будь-яких послуг та багато іншого. 
Також  можна проводити розрахунки в магазині за допомогою смартфона, що 
підтримує систему безконтактних платежів  NFC.  В основі якої лежить 
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