
АНОТАЦІЯ 

дисципліни «Стратегія і тактика банківського маркетингу» 

 

Загальний опис дисципліни. Актуальним в сучасних умовах є виявлення 

нових тенденцій маркетингової стратегії з позицій банківських установ. 

Маркетинговий підхід в банківській діяльності передбачає першочергову 

орієнтацію у виборі продуктів та розвитку мережі своїх відділень не на 

комерційні цілі організації, а на реальні потреби клієнтів. Стратегія 

банківського маркетингу показує, як досягти поставлених цілей та визначає, на 

які ринки слід вийти банку, які послуги необхідно надавати клієнтам і яким 

чином потрібно будувати свої взаємини з партнерами та конкурентами. Знання 

про те, як саме клієнти обирають конкретні продукти чи послуги серед 

аналогів, дають змогу банку пристосуватися до поведінки споживача, 

ефективно управляти його поведінкою та побудувати довгострокові відносини з 

клієнтом. На основі взаємних відносин банківські установи аналізують зібрану 

інформацію і виявляють маркетингові можливості; визначають ефективний 

сегмент для банківського продукту, з метою позиціонування даного продукту 

на ринку банківських послуг; здійснюють оцінку ефективності засобів 

комунікативного впливу на споживачів банківських послуг. 

Метою дисципліни є підготовка аспірантів такого рівня, які добре 

володіють основними методами і прийомами аналізу і прогнозування ринку 

банківських послуг, вибору, розробки і реалізації на цій основі стратегії 

діяльності і розвитку банку в мінливих умовах навколишнього середовища і 

гострої конкурентної боротьби. Вивчення дисципліни «Стратегія і тактика 

банківського маркетингу» допоможе аспірантам сформувати цілісну систему 

компетентностей щодо методів та прийомів дослідження зовнішнього та 

внутрішнього середовища банку, щодо ефективного формування стратегії 

діяльності банківських установ та реалізації інструментів банківського 

маркетингу. 

Завдання вивчення дисципліни: 

знати – основи маркетингової стратегії банку, методи дослідження 

банківського ринку та конкурентного середовища банків, зміст продуктової 

політики банків, прийоми ціноутворення на банківські продукти; засоби 

продажу банківських продуктів; 

вміти – визначати потреби наявних і потенційних клієнтів у банківських 

продуктах, визначати та здійснювати найбільш ефективні заходи щодо 

стимулювання збуту банківських послуг, розробляти стратегію комунікації 

банківських продуктів. 

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити аспірантів із 

головними методологічними та методичними питаннями розроблення та 

реалізації стратегії банківського маркетингу, світовим досвідом та сучасним 

станом маркетингової діяльності на ринку банківських послуг в Україні. 

Завдання проведення лекцій: 

- ознайомити аспірантів з основними концепціями, складовими 

частинами, функціями банківського маркетингу, етапами розроблення та 

реалізації стратегії банківського маркетингу; 



- обґрунтувати актуальність та доцільність вивчення стратегії і тактики 

банківського маркетингу як навчальної дисципліни, покликану сприяти 

повноцінному розкриттю індивідуальних здібностей у розробленні основних 

стратегічних напрямів збалансування інтересів всіх учасників ринку 

банківських послуг. 

Мета проведення практичних занять полягає у формуванні компетентного 

фахівця, який спроможний використовувати набутті знання у професійній та 

повсякденній діяльності.  

Завдання проведення практичних занять: 

- закріпити теоретичні знання, одержані на лекціях; 

- засвоїти механізми використання маркетингових інструментів банками 

України; 

- оволодіти навиками роботи по залученню до обслуговування 

потенційних клієнтів. 

 


