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Опис дисципліни 

Дисципліна «Банківський маркетинг» належить до блоку вибіркових дисциплін підготовки 

бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування. Дисципліна спрямовананаформуванняу студентів системизнаньі навиків у 

сфері теоретичних положень і практичної організації маркетингової діяльності у банку з врахуванням 

всіх зовнішніх і внутрішніх факторів з метою забезпечення розробки і втілення 

конкурентоспроможної стратегії розвитку банку, задоволення потреб клієнтів і  отримання прибутку. 

 

Структура курсу 
 

№ 

п/п 
Тема Результатинавчання Завдання 

1. 

Маркетинг та його 
специфіка у 
банківський сфері. 

Знати економічну термінологію, вміти пояснювати 

базові положення маркетингу у банківській сфері, 

основні концепції, принципи, функції і складові 

елементи маркетингу у банках. 

Тести, 

питання  

2. 

Ринок банківських 
послуг. 
Конкуренція на 
ринку. 

Вивчити теоретичні основи функціонування ринку 

банківських послуг та вироблення практичних навиків 

ведення конкурентної боротьби банківських установ та 

формування ефективної маркетингової інформаційної 

системи. 

Тести, 

питання 

3. 

Система 
маркетингової 
інформації і 
маркетингових 
досліджень ринку 
банківських 
послуг. 

Вивчити теоретичні положення маркетингової 

інформації та вироблення практичних навиків 

формування ефективної маркетингової інформаційної 

системи, оцінювати переваги і недоліки ринку 

банківських послуг, проводити аналіз процесів та 

особливостей функціонування ринку банківських 

послуг та обґрунтовувати напрями застосування 

маркетингових інструментів на ринку банківських 

послуг. 

Тести, 

питання  

4. 

Маркетингова 
стратегія 
комерційного 
ринку. 

Вироблення практичних навиків розробки 

маркетингової стратегії банківських установ Тести, 

питання  



5. 

Продуктова 
політика 
комерційного 
банку. 

Формування навиків у розробці продуктової політики 

банку Тести, 

питання  

6. 

Цінова політика 
комерційних 
банків. 

Формування навиків у визначенні оптимальної ціни на 

банківські продукти. Аналізувати та здійснювати 

оцінку факторів впливу на цінову політику банку. 

Знати методи ціноутворення та їх використання у 

процесі формування ціни на банківські послуги 

Тести, 

питання 

7. 

Організація збуту 
банківських 
послуг. 

Вивчити теоретичні засади формування збутової 

політики банків та виробити практичні навики 

використання інструментів збутової політики задля 

ефективного залучення клієнтів банку 

Тести, 

питання 

8. 

Комунікаційна 
політика в сфері 
банківського 
бізнесу. 

Вивчити теоретичні засади та практичні аспекти 

формування комунікаційної політики банку. 

Аналізувати фактори та мотиви поведінки клієнта на 

ринку. Вміти приймати рішення по залученню до 

обслуговування потенційних клієнтів на основі 

використання інструментів комунікаційної політики 

банку 

Тести, 

питання  

9. 

Організація і 
контроль у 
банківському 
маркетингу. 

Вивчити механізм організації і контролю у 

банківському маркетингу. Вміти визначити 

ефективність системи маркетингового контролю  
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Політика оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни «Банківський маркетинг» використовуються наступні засоби 

оцінювання та методи демонстрування результатів навчання:поточне опитування, тестування; 

презентації результатів виконаних завдань;оцінювання результатів модульної контрольної роботи; 

оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання; оцінювання результатів 

самостійної роботи студентів; інші види індивідуальних і групових завдань; залік. 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і проведення 

контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з 

дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел 

інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 

об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції 

факультету. 
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Оцінювання 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Банківський маркетинг» 

визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового 

кредиту: 

 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Заліковий модуль 3 Разом 

30 % 30% 40% 100% 

1. Усне опитування під час  

заняття 

(3 теми по 10 балів = 30 

балів) 

2. Письмова робота = 70 

балів 

1. Усне опитування під час  

заняття 

(6 тем по 5 балів = 30 

балів) 

2. Письмова робота = 70 

балів 

1. Написання та захист 

КПІЗ = 80 балів. 

2. Виконання завдань під 

час тренінгу = 20 балів 

 

 

100 

 

Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 зараховано(відмінно) 

B 85-89 зараховано(добре) 

C 75-84 зараховано(добре) 

D 65-74 зараховано(задовільно) 

E 60-64 зараховано(достатньо) 

FX 35-59 незараховано(незадовільнозможливістюповторного складання) 

F 1-34 незараховано(незадовільнозобов’язковимповторнимкурсом) 

 

 


