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Опис дисципліни  
Дисципліна «Стратегія і тактика банківського маркетингу» спрямована на формування у аспірантів 
теоретичних знань та практичних навичок у сфері організації маркетингової діяльності у комерційному 
банку з врахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів, володіння 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 даної дисципліни дає аспіранту змогу: проводити дослідження, генерувати нові 
ідеї, здійснювати інноваційну діяльність з впровадження нових банківських продуктів та технологій; 
здійснювати самостійне маркетингове дослідження ринку банківських послуг та презентувати його 
результати з вмінням виокремлювати особистий внесок; визначати ефективні інструменти взаємодії з 
наявними і потенційними клієнтами; оцінювати переваги і недоліки збутових каналів банку; 
узагальнювати стратегічні альтернативи діяльності банку на ринку банківських послуг. 
 

Структура курсу 
 

Години Тема Мета Завдання 
(лек. / сем.)    

15 / 15    
     

4 / 2 1. Сутність та Знати основні концепції, складові частини та Тести, 
  формування функцій банківського маркетингу; дослідити етапи Питання 
  маркетингової стратегії розроблення та реалізації стратегії банківського  
   Маркетингу  
     

4 / 2 2. Маркетинговий аналіз Здійснювати аналіз маркетингового середовища та Тести, 
  ринку банківських послуг виявляти ринкові можливості банківської установи питання, 
   на ринку банківських послуг; визначати фактори Кейси 
   впливу на умови реалізації стратегії маркетингу  
   Банку  
     

4 / 6 3. Формування Проводити аналіз продуктової структури ринку; Питання, 
  продуктової та цінової життєвого циклу банківської послуги; формувати Кейси 
  політик комерційного модель цінової політики банку  
  банку   
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3 / 5 4. Організація збуту Здійснювати аналіз: особливостей формування Задачі, 
 банківських послуг та маркетингової стратегії збуту банківських послуг; тести, 
 комунікаційна політика у методів збуту банківських продуктів; організації Питання 
 банку рекламної діяльності банку  
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Політика оцінювання  
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається 
із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування 
(наприклад, програма Kahoot).  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 
 

Оцінювання  
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:  

    

  Види оцінювання % від остаточної оцінки 
   

 Опитування під час занять – усно 10 
    

 Модуль 1 (теми 1-2) – обговорення питань, кейсів 20 
    

 Модуль 2 (теми 3-4) – розв’язки задач 20 
   

 Ессе (теми 1-4) – індивідуальна письмова робота 10 
   

 Залік (теми 1-4) – тести, завдання, кейси 40 
    

 
Шкала оцінювання студентів: 

 
ECTS Бали Зміст 

   

A 90-100 відмінно 
   

B 85-89 добре 
   

C 75-84 добре 
   

D 65-74 задовільно 
   

E 60-64 достатньо 
   

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 
   

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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