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Вступ 

 
Навчальна дисципліна «Маркетинг у банках» призначена для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня відповідно до 
освітньо-професійної  програми підготовки бакалаврів за галуззю знань 07 
«Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг». 

Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни: «Статистика», 
«Економіка підприємства», «Гроші та кредит», «Маркетинг», «Маркетинг 
промислового підприємства», «Маркетингові дослідження». Дисципліни, 
вивчення яких спирається на дану дисципліну: кваліфікаційна робота, 
комплексний державний іспит за фахом. 

Анотація 
Навчальна дисципліна «Маркетинг у банках» є невід'ємною частиною 

програми підготовки фахівців з маркетингу. Актуальність даного курсу 
зумовлена необхідністю вивчення методологічних і методичних аспектів 

управління комплексом маркетингу комерційних банків. На практичних 
заняттях студенти отримають практичні навички з вивчення й прогнозування 
кон’юнктури грошового ринку та ринку банківських послуг, з розробки 
маркетингової банківської стратегії та ефективного комплексу маркетингу в 
банку. Вивчення дисципліни «Маркетинг у банках» допоможе студентам 
сформувати цілісну систему компетентностей щодо методів і прийомів 
дослідження зовнішнього й внутрішнього середовищ банку, щодо 
ефективного формування й реалізації комплексу банківського маркетингу. 

Ключові слова: маркетинг, комерційний банк, банківський комплекс 
маркетингу, банківська конкурентна стратегія, банківські продукти, цінова 
політика банку,  політика продажу і комунікаційна політику в банку. 

Summary 

The discipline "Marketing in Banks" is an integral part of the program of 

training of marketing specialists. The urgency of this course is conditioned by the 

need to study the methodological and methodological aspects of management of 

commercial banks marketing. In practical classes, students will receive practical 

skills in studying and forecasting the situation of the money market and the market 

of banking services, the development of marketing banking strategy and an effective 

marketing complex in the bank. The study of the discipline "Marketing in banks" 

will help students to form a coherent system of competencies regarding the methods 

and techniques of research of the bank's external and internal environment, in 

relation to the effective formation and implementation of the banking marketing 

complex. 

Key words: marketing, commercial bank, banking complex of the marketing, 

banking competitive strategy, banking products, pricing policy of the bank, sales and 

communication policies of the bank. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

07 «Управління та 
адміністрування»  

 

Цикл професійної 
підготовки 

Модулів – 1 

Спеціальність 

075 «Маркетинг» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
4-й 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 

8-й 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: – 

 

Рівень вищої освіти: 
бакалавр 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2,5  

самостійної роботи 
студента - 4 

16 год. 2 год. 
Практичні 

16 год. 6 год. 

Самостійна робота 

58 год. 82 год. 

Вид контролю 
екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 36 %; 

для заочної форми навчання – 9 %. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета дисципліни «Маркетинг у банку»: оволодіти методами вивчення 
й прогнозування кон’юнктури грошового ринку та ринку банківських 
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послуг, навчитися розробляти стратегію розвитку банківських операцій і 
ефективний комплекс маркетингу в банку. 

Завдання дисципліни «Маркетинг у банку»: засвоєння теоретичних та 
прикладних основ формування й удосконалення комплексу маркетингу в 
банку (маркетингових досліджень, розробки маркетингової стратегії і 
маркетингових політик банку, маркетингового контролю і організаційного 
забезпечення функціонування комплексу банківського маркетингу). 

В результаті вивчення даного курсу студент має 

знати:  
- специфіку маркетингу у банківській сфері; 
- банківський ринок та його основні складові частини; 
- методи дослідження банківського ринку та конкурентного 

середовища банків; 
- основи маркетингової стратегії банків; 
- зміст продуктової політики банків; 
- прийоми ціноутворення на банківські продукти та послуги; 
- засоби продажу банківських продуктів; 
- проблеми організації маркетингової діяльності у банку; 
- основні організаційні засади функціонування маркетингової служби 

банку; 
- питання організації контролю маркетингової діяльності у банку; 
- проблемні питання, що стосуються застосування маркетингу у 

банківській справі; 
вміти:  

- визначати конкурентне положення певного банку на окремих 
ринках; 

- організовувати первинні маркетингові дослідження банківського 
ринку, в тому числі складати плани та кошториси таких досліджень; 

- проводити вторинні маркетингові дослідження; 
- здійснювати сегментування та моніторинг ринку банківських 

продуктів та послуг; 
- визначати продуктову політику банку та політику ціноутворення на 

банківські продукти; 
- складати стратегічні матриці для визначення маркетингової стратегії 

банку; 
- здійснювати вимірювання характеристик об’єктів, що 

досліджуються у галузі банківського маркетингу ; 
- визначати стратегію банку відносно комунікацій; 
- здійснювати наукові дослідження в галузі маркетингу у банку. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Специфіка банківського маркетингу, маркетингові 
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дослідження та конкурентне середовище банку  
Тема 1 Маркетинг та його специфіка в банківській сфері 
Сутність і необхідність, специфіка й інструменти банківського 

маркетингу. Банківський продукт, стратегія і тактика банківського 
маркетингу.  

Тема 2 Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз 
Сутність та сегментація банківського ринку. Критерії сегментації 

банківського ринку. Групи клієнтів. Первинна і вторинна сегментація на 
банківському ринку. Фактори сегментації споживчого банківського ринку. 
Первинна і вторинна сегментація на банківському споживчому ринку.  

Сутність дослідження банківського ринку. Система маркетингової 
інформації. Етапи дослідження ринку. Методи збору даних. Переваги й 
недоліки основних прийомів опитування.  Методи якісного і кількісного 
досліджень. Розробка форм для збору даних. Побудова шкали вимірювання. 
Проведення дослідження. Аналіз ринку. Об’єкти, напрями досліджень і дії 
маркетологів при ситуаційному аналізі. 

  Тема 3 Конкурентне середовище комерційного банку 
Сутність конкурентного середовища банку. Визначення параметрів 

ринку і внутрішніх ресурсів банку. Маркетингова інформаційна система в 
банку. Основні етапи аналізу конкурентів. Оцінка конкурентного  середовища. 
Прогнозування банківського ринку. 

 
Змістовий модуль 2. Розробка і реалізація маркетингової стратегії банку. 

Організація і контроль ефективності функціонування банківського маркетингу 

 

Тема 4 Маркетингова стратегія комерційного банку 

Сутність і мета маркетингової стратегії. Стратегічне планування. 
Складові та зміст банківського стратегічного плану. Види довгострокових 
банківських стратегій. Стратегічна мета банку та чинники, що впливають на 
неї. Основні етапи розробки маркетингової стратегії банку. Основні етапи та 
методи прогнозування ринку банківських продуктів. Вибір маркетингової 
стратегії банку. 

Тема 5 Продуктова політика комерційного банку 

Асортимент банківських послуг та його зміна. Асортиментна політика 
банку. Політика асортиментної гнучкості. Пакетування банківських послуг. 
Критерії оптимізації асортиментного ряду. Оцінка асортименту банківських 
послуг. Процес створення банківських продуктів. 

Тема 6 Ціноутворення на банківські продукти 

Цінова політика комерційного банку. Об’єкти цінової політики. 
Чинники, від яких залежать ціни на банківські продукти і послуги. 
Інструменти цінової політики комерційного банку. Методи ціноутворення в 
банку. Алгоритм визначення ціни на банківські продукти й послуги. Склад цін 
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на кредитні і депозитні продукти. Концепція диференційованого 
ціноутворення в банку. Трансфертне ціноутворення. 

Тема 7 Продаж банківських продуктів 

Сутність каналу збуту. Прямі і непрямі канали збуту комерційного 
банку.. Види каналів непрямого збуту банківських продуктів Типи 
дистанційних каналів збуту в банку. Вибір каналів збуту. Концепція 
фінансового супермаркету. Вибір місця діяльності банку. Філійна мережа 
комерційного банку та її побудова. Типи філійних мереж. 

Тема 8 Комунікації банківських продуктів 

Комунікаційна політика комерційного банку. Основні концепції бізнес-

комунікацій. Основні елементи комунікаційної політики банку. Послідовність 
формування комунікаційних рішень. Основні  характеристики бізнес-

комунікацій залежно від конкурентної позиції банку.  
Засоби (інструменти) бізнес-комунікацій. Стимулювання збуту 

(просування на ринок) банківських послуг. Особистий (персональний) продаж. 
Прямий маркетинг. Реклама як засіб стимулювання збуту в банку. Процес 
розробки рекламних заходів. Ефективність реклами банківських послуг.  
Паблік рілейшнз (РR). Сервіс.  Програми лояльності. Спонсорство. 
Меценатство і благодійність. Лобіювання. Пабліситі (пропаганда).  

Концепція інтегрованих маркетингових комунікацій. Банківський план 
бізнес-комунікацій. Оцінка інтегральної ефективності комунікаційного 
комплексу в комерційному банку. 

Тема 9 Організаційні аспекти маркетингу у банку 
Основні типи організаційних структур управління маркетинговою 

діяльністю комерційного банку. Організація, принципи побудови, функції і 
завдання маркетингових служб комерційних банків.  

Тема 10 Контроль у банківському маркетингу 

Сутність контролю банківського маркетингу та його об’єкти. Мета та 
методи контролю.  Види маркетингового контролю.  Процес маркетингового 
контролю та його складові. Маркетинговий аудит в банку. Принципи 
забезпечення ефективності маркетингового контролю в банківській установі. 
Контроль ефективності функціонування комплексу банківського маркетингу.  

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 
змістових 

модулів і тем        

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому числі 
усього 

у тому числі 

лек пр. лаб інд с.р. лек пр. лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Специфіка банківського маркетингу, маркетингові 
дослідження та конкурентне середовище банку 
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Назви 
змістових 

модулів і тем        

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому числі 
усього 

у тому числі 

лек пр. лаб інд с.р. лек пр. лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Тема 1 

Маркетинг та 
його 
специфіка в 
банківській 
сфері 

9 2 1   6 9 0,5 0,5   8 

Тема 2 

Банківський 
ринок, його 
сегментація, 
дослідження 
та аналіз 

9 2 1   6 9  0,5   8,5 

Тема 3 

Конкурентне 
середовище 
комерційного 
банку 

9 2 1   6 9 0,5 0,5   8 

Разом за 
змістовим 
модулем 1 

27 6 3   18 27 1 1,5   24,5 

Змістовий модуль 2.  Розробка і реалізація маркетингової стратегії банку. 

Організація і контроль ефективності функціонування банківського маркетингу  

Тема 4 

Маркетингов
а стратегія 
комерційного 
банку 

9 2 1   6 9  0,5   8,5 

Тема 5 

Продуктова 
політика 
комерційного 
банку 

9 2 2   5 9 0,5 0,5   8 

Тема 6 

Ціноутворенн
я на 
банківські 
продукти 

9 2 2   5 9  0,5   8,5 

Тема 7 

Продаж 
банківських 
продуктів 

9 1 2   6 9  1   8 

Тема 8 

Комунікації 
банківських 
продуктів 

9 1 2   6 9 0,5 1   7,5 
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Назви 
змістових 

модулів і тем        

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому числі 
усього 

у тому числі 

лек пр. лаб інд с.р. лек пр. лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Тема 9 

Організаційні 
аспекти 
маркетингу у 
банку 

9 1 2   6 9  1   8 

Тема 10 

Контроль у 
банківському 
маркетингу 

9 1 2   6 9  -   9 

Разом за 
змістовим 
модулем 2 

63 10 13 - - 40 63 1 4,5 - - 57,5 

Модуль 2 

ІНДЗ - - - - - - - - - - - - 

Усього 
годин 

90 16 16 - - 58 90 2 6 - - 82 

 

5. Теми практичних занять 

 

6. Самостійна робота 

 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 
форма 

1 2 3 4 

1. 
Тема 1 Маркетинг та його специфіка в банківській 

сфері 1 0,5 

2. 
Тема 2 Банківський ринок, його сегментація, 

дослідження та аналіз 
1 0,5 

3. Тема 3 Конкурентне середовище комерційного банку 1 0,5 

4. Тема 4 Маркетингова стратегія комерційного банку 1 0,5 

5. Тема 5 Продуктова політика комерційного банку 2 0,5 

6. Тема 6 Ціноутворення на банківські продукти 2 0,5 

7. Тема 7 Продаж банківських продуктів 2 1 

8. Тема 8 Комунікації банківських продуктів 2 1 

9. Тема 9 Організаційні аспекти маркетингу у банку 2 1 

10. Тема 10 Контроль у банківському маркетингу 2 - 

 Разом 16 6 
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№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 
форма 

1 2 3 4 

1. 
Тема 1 Маркетинг та його специфіка в банківській 

сфері 6 8 

2. 
Тема 2 Банківський ринок, його сегментація, 

дослідження та аналіз 
4 8 

3. Тема 3 Конкурентне середовище комерційного банку 6 8 

4. Тема 4 Маркетингова стратегія комерційного банку 6 8 

5. Тема 5 Продуктова політика комерційного банку 6 8 

6. Тема 6 Ціноутворення на банківські продукти 6 8 

7. Тема 7 Продаж банківських продуктів 6 8 

8. Тема 8 Комунікації банківських продуктів 6 9 

9. Тема 9 Організаційні аспекти маркетингу у банку 6 9 

10. Тема 10 Контроль у банківському маркетингу 6 8 

 Разом 58 82 

 

Самостійна робота студентів передбачає: 
1) виконання практичних розрахункових і ситуаційних завдань за 

проблематикою маркетингу в банках; 

2) поглиблення конспектів лекцій за темами робочої програми; 
3) написання рефератів з актуальних питань банківського маркетингу 

в Україні; 
4) підготовку до модульних контрольних робіт і підсумкового 

контролю. 
Результати самостійної роботи студента представляються у формі 

письмового звіту.  Обсяг звіту про самостійну роботу повинен бути в 
межах 15-20 сторінок аркушів формату А4. Звіт оформлюється на 
стандартному папері формату А4 (210 х 297). Поля: верхнє, нижнє та ліве 
— 20 мм, праве — 10 мм. Звіт може бути рукописним або друкованим. 
Захист звіту відбувається у терміни, визначені викладачем. 
 

7. Індивідуальні завдання  
Індивідуальну науково-дослідну роботу студентів навчальним планом не 

передбачено.  
 

 

8. Методи навчання 

 

В процесі викладання дисципліни застосування інформаційно-

ілюстративного та проблемного методів навчання супроводжується: 
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• використанням структурно-логічних схем; 
• розв’язуванням задач; 
• моделюванням ситуацій; 
• виконанням індивідуальних завдань. 
Під час лекційного курсу використовується роздатковий матеріал, 

ілюстраційні матеріали та схеми. Лекційні заняття проводяться з 
мультимедійним супроводом.  

На практичних заняттях: 
- використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування у 

студентів системного мислення, розвитку пам'яті й фахового мислення; 
- проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 
- розглядаються та розв’язуються задачі, наближені до реальних ситуацій 

тощо. 
 Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, навчальної 

літератури, а також періодичних видань. 
 

9. Методи контролю 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються оцінювання знань за наступними видами робіт: 
• поточне  оцінювання освоєння матеріалу; 
• оцінювання звіту про самостійну роботу; 
• оцінювання контрольної роботи; 
• аналіз результатів модульних контрольних робіт. 
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів, є 
такі: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 
програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 
розвитку; 

• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 
логічність, послідовність тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних задач; 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних  заняттях та консультаціях, результати самостійної роботи 
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студентів, контрольної роботи) проводиться за наступними критеріями  (у % 
від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40%– завдання виконано частково, висновки неаргументовані і 

неконкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента недостатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 
відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 
недоліки несистемного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

П
ід

су
мк

ов
ий

 

ко
нт

ро
ль

 

(е
кз

ам
ен

) 

Су
ма

 Змістовий модуль 
1 

Змістовий модуль 2 

Т1
 

Т2
 

Т3
 

Т4
 

Т5
 

Т6
 

Т7
 

Т8
 

Т9
 

Т1
0 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 100 

Т1, Т2,..., Т10 — теми змістових модулів. 
Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену  

90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення начальної дисципліни включає: 
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1. Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому носієві) за 
всіма темами начальної дисципліни. 

2. Пакети тестових завдань. 
3. 06-13-138 Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А., Хоменчук Д.В. Методичні 

вказівки до організації самостійного вивчення навчальної дисципліни 
«Маркетинг у банках»  для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 
рівня за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. – 

Рівне: НУВГП, 2019. 

4. 06-13-139 Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А., Хоменчук Д.В. Методичні 
вказівки до організації практичних занять з навчальної дисципліни 
«Маркетинг у банках»  для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 
рівня за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. – 

Рівне: НУВГП, 2019. 
 

12. Рекомендована література 

 

Базова 
1. Банківський маркетинг: Підручник [для студ. вищ. навч. закл. ] / І. О. 
Лютий, О. О. Солодка – К.: Центр учбової літератури, 2010. 
2. Банковский маркетинг / Н.Б.Куршакова. – Спб.: Питер, 2003. – 192с. 
3. Жуков С. А. Маркетинг в банку: Навч. посіб. К.: Кондор. — 2008. — 

182 с. 
4. Ілляшенко С.Н., Баскакова М.Ю., Маркетингові дослідження: Навч. 
Либідь, 1998. –152 с. 
5. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. – М.: Центр 
экономики и маркетинга, 1996. 
6. Колодізєв О.М., Трегуб Д.В., Хмеленко О.В. Маркетинг у банку: 
Навчальний посібник. – Х.: ВД “Інжек”, 2004. – 156с. 
7. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1992. - 736 с. 
8. Кочетков В.М., Нікітін А.В. Маркетинг у банку: Конспект лекцій. – 

К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 88с. 
9.  Кубів С.І., Крикавський Є.В., Косар Н.С. Маркетингова концепція 
формування привабливості комерційного банку: Монографія. – Львів: 
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 

232 с. 
10. Липчук В.В.  Маркетинговий аналіз [Електронний ресурс] . – Режим 
доступу: http: // pidruchniki. Ws / 1857031451887 / marketing / 
marketingoviy_analiz_-_lipchuk_vv. /. – Назва з домашньої сторінки Інтернету. 
11. Макаренко Т.І. Моделювання та прогнозування у маркетингу: навч. 
пос. / Т.І. Макаренко. - К.: ЦНЛ, 2005. — 160 с. 
12. Маркетинг для магістрів: Навч. посіб./За ред. С.М. Ілляшенка. - 

Суми:Університетська книга,2008. - 928с. 
13. Маркетинг: Навч. посібник / М.В. Мальчик, Н.А. Гонтаренко, 
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Б.О.Король, О.В. Попко, З.О. Толчанова, О.В. Мартинюк, С.І. Коваль; за заг. 
ред. д.е.н., проф. Мальчик М.В. – Рівне: НУВГП, 2014. – 444 с. (навчальний 
посібник з грифом МОН України, лист № 1/1 – 11466 від 22.07.2014), 

(фіксований власний внесок с.114-199). . – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/1763/. 

14. Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія і практика: 
Монографія/ М.В. Мальчик, Н.А. Гонтаренко, О.В. Попко, З.О. Толчанова, О.В. 
Мартинюк, С.І. Коваль, Т.Д.Мельник; за заг. ред. д.е.н., проф. Мальчик М.В. – 

Рівне: НУВГП, 2015. – 192 с. (фіксований власний внесок с.84-85, 91-107, 137-

145, 146-148, 184-185). . – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/1764/. 

15. Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: 
Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2009. - 432 с. 
16. Николаева Т.П. Банковский маркетинг: Учебно-методический 
комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2009. – 224 с. 

17. Новикова І.В. Банківський маркетинг: Навч.-метод. посібник / 
І.В.Новикова, Л.М.Худолій, М.П.Денисенко, В.Г.Кабанов. – К.: Вид-во Єпроп. 
ун-ту, 2003. – 156с. 
18. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, 
Г.Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. — 3-тє вид. — К.: Алеута; Львів: ЛБІ 
НБУ, 2003.  
19. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: Підручник. – К.: 
КНЕУ, 2004. – 468 с. 
20. Романенко, Л.Ф. Банківський маркетинг: Підручник / Л. Ф. 
Романенко. – К. : ЦНЛ, 2004. – 344с. 
21. Сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: www.bank.gov.ua. 

22. Спицын И. О., Спицын Я. О. Маркетинг в банке. Тернополь, 1993. – 

656 с 

23. Ткачук В.О. Маркетинг в банку: Навчальний  посібник. – Тернопіль: 
«Сінтез – Поліграф», 2006. – 225 с. 
24. Уткин Э.А.  Банковский маркетинг.  –  М.: Финансы и статистика, 
1991. – 256 с. 

 

 

Допоміжна 

1. Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг / Г. Амстронг, Ф. 
Котлер. – Изд. Дом «Вильямс», М.,С -ПТБ., К., 2007. 
2. Бєлявцев М.І. Маркетинг: Навч. посібник. / Бєлявцев М.І., Іваненко 
Л.М.  – Київ: ЦНЛ, 2005. – 328с. 
3. Вачевський М.В.,Скотний В.Г., Вачевський О.М. Промисловий 
маркетинг.Основи теорії і практики: Навч.посібник. - Київ:ЦНЛ,2004. - 254с. 
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4. Гонтаренко Н.А. Інструменти інтерактивного банківського 
маркетингу / Н. А. Гонтаренко // Вісник НУВГП. Економіка : зб. наук. праць 1 
(65). – Рівне, 2014. – С. 84-91. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/1501/. 

5. Гонтаренко Н. А. Аналіз застосування інтерактивного маркетингу в 
Приватбанку / Н. А. Гонтаренко // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. 
праць. – Рівне : НУВГП, 2017. – Вип. 4(80). – С. 275-282. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/12426/. 

6. Гончарук Я.А. Маркетинг: Навч. посібник у тестах./ Гончарук Я.А., 
Павленко А.Ф., Скибінський С.В. – 2-е вид., доп. і перероб.-Київ: КНЕУ, 2004. 
– 392с. 
7. Джефкінс Ф. Реклама: Практич. посібн. / Ф. Джефкінс; ред. Д.Ядіна. – 

4-е вид. – Київ: Знання, КОО, 2001 – 123 с. 
8. Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, 
вітчизняна практика. Навчальний посібник. / Т. Г. Діброва. – К.: Видавничий 
дім «Професіонал» 2009. – 320с. 
9. Карпов В.А. Маркетинг : прогнозування кон’юнктури ринку.:Навч. 
посібник/В.А.Карпов. В.Р.Кучеренко. - Київ:Знання,2001. - 215с. 
10. Котлер Ф. Основи маркетинга/ Пер.с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 736 

с. 
11. Кутлалиев А. Эффективность рекламы / А. Кутлалиев, А. Попов. — 2-

е изд. — М.: Изд-во Эксмо, 2006. — 416 с. 
12. Маркетингові інструменти покращення формування клієнтської 
бази і збільшення прибутковості діяльності банку / М.В. Мальчик, Н.А. 
Гонтаренко // Вісник НУВГП.  Економіка: зб. наук. праць. №3 (63). – Рівне, 
2013. – С.271-277. 

13. Удосконалення формування і реалізації цінової політики банку / М.В. 
Мальчик, Н.А.Гонтаренко // Економічний вісник Донбасу: науковий журнал. – 

2013 р. - №3 (33). - С.172-179. 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.  [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA. 

2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

3. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії наукової бібліотеки 
НУВГП [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua. 

4. Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/. 

5. Національна бібліотека ім.  В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/. 

6. Рівненська державна обласна бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.libr.rv.ua/. 
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