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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 
Предметом дисципліни “Фінансовий маркетинг” є сукупність форм та 

методів маркетингового управління фінансовим ринком, а також вивчення й 
задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку. 

 
Мета навчальної дисципліни 

Мета дисципліни “Фінансовий маркетинг” - формування системи знань у 
сфері маркетингового забезпечення розвитку ринку фінансових послуг з метою 
забезпечення сприятливих умов розвитку фінансових установ та організацій та 
належного і повного задоволення запитів споживачів у фінансових продуктах 
та послугах.  

 
Основні завдання 

Завдання дисципліни “Фінансовий маркетинг”  полягають в розкритті та 
засвоєнні знань стосовно сутності та особливостей застосування фінансового 
маркетингу; вмінні застосувати на практиці основні функції фінансового 
маркетингу; розумінні ролі та місця маркетингових заходів у сучасному 
фінансовому бізнес-середовищі та у ринковій економіці загалом; розкритті 
теоретичних та практичних основних складових комплексу фінансового 
маркетингу; формуванні у студентів теоретичної та методологічної бази, 
необхідної для наступного оволодіння практикою використання інструментів 
фінансового маркетингу. 

 
1.1. Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

 
Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Мікроекономіка Страхування 
Макроекономіка Міжнародні фінанси 
Фінанси Інвестування 
Економіка підприємства Бюджетна система 
Фінансовий менеджмент Фінанси ЗЕД 
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1.2. Компетентності та результати навчання за дисципліною 
 

Компетентності  Результати навчання 
Здатність розв'язувати складні завдання 
і проблеми в галузі фінансового 
маркетингу або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень, 
здійснення інновацій та 
характеризується невизначеністю умов 
і вимог. 
Вміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми, здатність 
приймати обґрунтовані рішення. 
Здатність до адаптації та дій в нових 
ситуаціях, генерування нових ідей 
(креативність) та знань. 
Здатність забезпечувати ефективний 
фінансовий маркетинг. 
Здатність до проведення наукових 
досліджень, пошуку, оброблення та 
аналізу фінансової інформації. 
Знання закономірностей та сучасних 
тенденцій розвитку фінансового 
маркетингу в установах та організаціях. 
Здатність забезпечувати фінансовим  
маркетингом діяльність підприємств, 
здійснювати маркетинговий 
стратегічний аналіз і розробляти 
маркетингові стратегії підприємства з 
урахуванням міжфункціональних 
зв’язків. 
Здатність проведення самостійних 
досліджень та інтерпретації їх 
результатів у предметній галузі 
фінансового маркетингу, 
Здатність до визначення комплексу 
ефективних засобів фінансового 
маркетингу. 
Здатність управляти грошовими 
потоками, прибутком і активами 
підприємства 
 Здатність формувати маркетингову 
політику розподілу підприємства в 
умовах конкуренції 

Розуміння умов і факторів становлення, 
механізмів та інструментів функціонування 
фінансового маркетингу.  
Фундаментальні знання теорії та практики 
запровадження фінансового маркетингу в 
сучасних фінансових установах та 
організаціях. 
Знання теоретичного підґрунтя маркетингової 
діяльності, інструментів маркетингового 
аналізу, видів фінансового маркетингу.  
Знання принципів маркетингового 
менеджменту та методики розроблення 
маркетингових програм. Розуміння методів 
планування та організації маркетингового 
менеджменту на підприємстві. Уміння 
здійснювати діагностування, стратегічне й 
оперативне управління маркетингом задля 
розробки та  реалізації маркетингових 
стратегій, проектів, програм. 
Знання наукових засад і розуміння практичних 
аспектів підвищення ефективності 
фінансового маркетингу. Уміння визначати 
науково-дослідні завдання, збирати необхідну 
для їх вирішення інформацію, аналізувати її та 
формулювати висновки; застосовувати наукові 
підходи та методи для формування креативних 
інноваційних рішень у сфері фінансового 
маркетингу. 
Розуміння сутності та особливостей 
застосування маркетингових інструментів в 
процесі прийняття маркетингових рішень. 
Володіння навичками, достатніми для 
проведення власних досліджень та прийняття 
рішень у сфері фінансового маркетингу; 
уміння здійснювати презентації, 
оприлюднювати результати наукових і 
прикладних досліджень, маркетингових 
проектів. 
Знання сутності маркетингової політики 
розподілу, функціонування каналів розподілу. 
Розуміння методів організації роботи 
посередників. Уміння формувати системи 
товароруху і організовувати канали розподілу 
із застосуванням маркетингових інструментів. 
Знання та розуміння предметної сфери 
професійної діяльності, застосування методів 
наукового пізнання і маркетингових 
інструментів; уміння розв’язувати  
маркетингові проблеми і вирішувати задачі в 
умовах невизначеності із застосуванням 
управлінських підходів, методів, прийомів. 



 
5

Розділ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Сутність маркетингу та його базові характеристики. 
Тема 2. Ринок і його структура. Комплексне дослідження ринку. 
Тема 3. Товар в маркетинговій діяльності. Життєвий цикл товару. 
Тема 4. Комплекс маркетингових комунікацій: суть, складові, оцінка 

ефективності. 
Тема 5. Маркетинг фінансових послуг. Маркетингові дослідження на 

фінансовому ринку. 
Тема 6. Маркетинг і його специфіка в банківській сфері. 
Тема 7. Ринок банківських послуг: сегментація, дослідження та аналіз. 
Тема 8. Конкурентне середовище та маркетингова стратегія банку. 
Тема 9.Продуктова політика та ціноутворення на продукти та послуги банку. 
Тема 10.Комунікації та продаж банківських продуктів. 
Тема 11.Організаційні аспекти та контроль в банківському маркетингу. 
Тема 12.Страховий маркетинг та особливості його реалізації. 
Тема 13.Базові засади реалізації інвестиційного маркетингу. 

 
 

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ТЕМА 1. Сутність маркетингу та його базові характеристики 
Маркетинг, маркетингова діяльність. Збутовий і маркетинговий підходи  до 

організації підприємництва. Причини розвитку маркетингу. 
Історія та концепції розвитку маркетингу. 
Принципи, цілі, методи маркетингу. Загальні та спеціальні функції 

маркетингу. Маркетинг-мікс. 
Види маркетингу. Внутрішні і зовнішні фактори маркетингу. 
 
ТЕМА 2. Ринок і його структура. Комплексне дослідження ринку 

Поняття, економічний зміст та класифікація ринків. Структура ринку. 
Попит і пропозиція: суть, значення, особливості формування. Нужда, 

потреба, попит. Особливості та види попиту. 
Концепції визначення попиту. Попит на товари підприємства. Загальна 

ємкість ринку. Прогноз умов розвитку ринку.  
Методи прогнозування збуту  товарів: судження менеджера; опитування 

добре обізнаних з проблемою груп; метод напрямленої екстраполяції; метод 
стандартного розподілу ймовірностей; прогнозування на базі минулих періодів; 
метод стандартного розподілу ймовірностей; кореляційний аналіз; 
прогнозування на основі визначення частки ринку; аналіз кінцевого 
використання; пробний маркетинг. 

Поняття комплексного дослідження ринку. Напрямки комплексного 
дослідження ринку. Економічна кон’юнктура. 

Сегментування ринку. Переваги ринкового сегментування. Принципи та 
ознаки сегментації ринку. Привабливий сегмент. Стратегії охоплення ринку. 
Позиціонування товару на ринку. 

 



 
6

ТЕМА 3. Товар в маркетинговій діяльності. Життєвий цикл товару 
Товар, товарна одиниця, рівні товарів, класифікація товарів. Споживчі 

властивості товару (відмітні властивості, стиль, товарні марки, упаковки, 
сервіс. Складові товарної марки, принципи вибору елементів. Види, функції та 
проблеми використання упаковки, тести під час створення упаковки. Сервісне 
обслуговування: суть, види, можливості.  

Товарна номенклатура та асортимент товару. Показники товарної 
номенклатури: ширина; глибини; насиченість; гармонійність. 

Поняття життєвого циклу товару. Основні етапи життєвого циклу товару та 
їх характеристики. Основні види життєвих циклів товару. Модифікація ринку, 
товару, комплексу маркетингу. 

 
ТЕМА 4. Комплекс маркетингових комунікацій: суть, складові, оцінка 

ефективності 
Суть комплексу маркетингових комунікацій. Етапи процесу КМК. 

Особливості засобів впливу КМК. Методи розрахунку бюджету на КМК. 
Стимулювання збуту: суть; напрямки; переваги і недоліки засобів 

стимулювання; оцінка результатів. 
Пропаганда: суть; види; оцінка результатів. Корпоративна ідентичність. 
Персональний продаж: суть; типи; етапи процесу; особливості; переваги і 

недоліки; оцінка результатів. 
Реклама: суть; конструктивні риси; цілі і завдання; план рекламної 

кампанії; види реклами; оцінка ефективності реклами. Міжнародний кодекс 
рекламної практики. 

 
ТЕМА 5. Маркетинг фінансових послуг. Маркетингові дослідження на 

фінансовому ринку 
Поняття і сутність фінансового маркетингу. Процес фінансового 

маркетингу. Фінансовий ринок і маркетингове середовище. Фінансова система.  
Види попиту на фінансові послуги.  Маркетингові дослідження на 

фінансовому ринку.  
Стратегія і планування фінансового маркетингу. Товарна політика у сфері 

фінансів. Цінова політика на фінансовому ринку. Система комунікації на 
фінансовому ринку.  

 
ТЕМА 6. Маркетинг і його специфіка в банківській сфері 

Історичні передумови маркетингу у банках, його понятійний апарат. 
Банківський маркетинг: особливості, сучасні тенденції. Рівень прийняття 
рішень про організацію і обслуговування ринку. 

Структура і наукові основи банківського маркетингу. Системний, 
комплексний, оптимізаційний і прагматичний (прикладний) підходи до 
організації фінансового маркетингу. 

Специфіка формування та функціонування капіталу у банківському 
маркетингу. Реальність капіталу. Види доходів і джерел формування реального 
капіталу. Залежність розміру споживання і накопичення 
від рівня доходу.  

 



 
7

ТЕМА 7. Ринок банківських послуг: сегментація, дослідження та аналіз 
Аналіз і сегментація ринку банківських продуктів. Вплив ринкових 

тенденцій і макроекономічних факторів на вартість банківського капіталу. 
Місце і взаємозв'язок емісійних систем в економіці.  

Підходи до аналізу ринку банківських послуг та методи оцінки 
кон’юнктури банківського ринку. Види та місткість ринку банківських послуг. 
Сегментація ринку банківських послуг: поняття, види, необхідність. 
Географічний, психологічний і демографічний підходи до сегментації ринку 
банківських послуг. Сутність маркетингових досліджень ринку банківських 
послуг. Джерела маркетингової інформації. Види маркетингових досліджень 
ринку банківських послуг. Етапи проведення маркетингового дослідження 
ринку банківських послуг. 

 
ТЕМА 8. Конкурентне середовище та маркетингова стратегія банку 
Конкурентні відносини в економічних системах. Аналіз банківського 

ринку та визначення конкурентної позиції банку. Сутність і види конкуренції 
на банківському ринку. Специфічні особливості конкуренції в банківській 
сфері. Аналіз конкурентоспроможності, її конкурентних переваг; оцінка 
конкурентної спроможності банку. Фактори конкурентоспроможності банку.  

Прямі і непрямі конкуренти банку та їх виявлення. Інструменти аналізу 
конкурентів банку. Конкуренти банку серед небанківських установ і їх 
особливості. 

Сутність стратегічного маркетингу, його філософія та призначення. 
Функції, цілі, завдання та процес стратегічного маркетингу. Мета стратегічного 
маркетингового управління в банку. Стратегічне планування маркетингу. 
Поняття маркетингової стратегії банку. 

 
ТЕМА 9. Продуктова політика та ціноутворення на продукти та послуги 

банку 
Поняття банківського продукту, банківської послуги та банківської 

операції. Показники товарної номенклатури та товарного асортименту банку. 
Конкурентоспроможність банківського продукту. Ринок банківських послуг: 
поняття та структура. Зміст та етапи формування продуктової політики банку. 
Життєвий цикл банківського продукту. Етапи розробки та впровадження 
нового банківського продукту. 

Сутність поняття “ціна банківського продукту”. Цінова політка банку. 
Фактори банківського ціноутворення. Етапи формування цін на банківські 
продукти. Витратний підхід до ціноутворення. Ціннісний підхід до 
ціноутворення. Ринковий підхід до ціноутворення. Маржинальний аналіз. 
Модель ціноутворення на депозити з метою захоплення ринку. Схема умовного 
ціноутворення на банківські послуги. Престижно-цільове ціноутворення. 
Модель цінового лідерства. Модель плаваючої базової ставки. Собівартість 
банківських послуг. Функціонально-вартісний аналіз.  

 
ТЕМА 10. Комунікації та продаж банківських продуктів 

Сутність та інструменти комунікаційної політики банку. Сутність 
комунікаційного процесу в банку та характеристика його складових. Принципи 



 
8

організації ефективних комунікацій у банках. Стимулювання збуту банківських 
продуктів, його форми та інструменти. Формування та управління клієнтською 
базою банку. Аналіз клієнтської бази банку. Способи удосконалення 
комунікаційних процесів у банках. Концепція маркетингу відносин у банках. 
Переваги впровадження маркетингу відносин для банку та клієнтів. Поняття 
клієнтоорієнтованого банку та принципи його діяльності. Використання 
банками інноваційних комунікаційних технологій для оптимізації роботи з 
клієнтами. 

Збутова політика банку. Формування мережі банківських установ, її склад 
та умови ефективного функціонування. Фактори розміщення та умови 
формування збутової мережі. Лінії збутової мережі банків. Прямі та непрямі 
канали збуту банківських продуктів (послуг). Багатоканальна стратегія банку. 
Види банківських відокремлених підрозділів, умови, переваги та недоліки їх 
розташування. Цінність зони розміщення банківського відділення та її 
визначення. Дистанційне банківське обслуговування та види його здійснення. 

 
ТЕМА 11. Організаційні аспекти та контроль в банківському маркетингу 

Завдання організації маркетингової служби в банку. Принципи побудови та 
функції маркетингових служб банку. Функціональні обов’язки керівника і 
співробітників відділу маркетингу банку. Функціональна організаційна 
структура маркетингової служби банку. Дивізіональна організаційна структура 
маркетингової служби банку. Проектна організаційна структура маркетингової 
служби банку. Матрична організаційна структура маркетингової служби банку. 
Підходи до реорганізації маркетингової служби банку. Особливості банківських 
інновацій. Класифікація банківських інновацій. Оцінка ефективності 
маркетингу інновацій. 

Сутність контролю в банківському маркетингу, мета та зміст мар-
кетингового контролю. Роль контролю в управлінні банківським маркетингом. 
Основні етапи маркетингового контролю в банку. Аудит банківського 
маркетингу. Параметри аудиту банківського маркетингу. 

 
ТЕМА 12. Страховий маркетинг та особливості його реалізації 

Сутність страхового маркетингу. Товарна політика у страхуванні. 
Маркетингові стратегії на різних стадіях життєвого циклу страхового продукту. 
Цінова політика в страховому маркетингу. Просування страхових продуктів і 
позиціонування страхової компанії на ринку. Система розподілу страхових 
продуктів. Система просування страхових продуктів.  

 
ТЕМА 13. Базові засади реалізації інвестиційного маркетингу 

Важливість інвестиційного маркетингу в сучасній ринковій діяльності, 
інноваційність інвестиційної послуги, її ефективність в забезпеченні 
споживчого ефекту від економічних процесів. 

Основні елементи інвестиційного стратегії. Принципи та порядок розробки 
інвестиційної стратегії. Оцінка ефективності інвестиційної стратегії. 

Товарно-інвестиційна політика підприємства. Цінова політика 
інвестування. Система розподілу і просування інвестиційних проектів на ринок. 
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