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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування 

 

За вибором студента 

 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

075 Маркетинг 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  
 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

8-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 2,7 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

32 год.  год. 

Практичні, семінарські 

32 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

86 год.  год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,9 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – сформувати цілісне уявлення студентів про систему принципів, 

методів та прийомів сучасного маркетингу з акцентом на фінансовій сфері та 

розвинути навики практичного застосування окремих з них.. 

Завдання: 

 ознайомити студентів із теоретичними положеннями маркетингової 

діяльності на фінансових ринках та цілями дослідження окремих сегментів 

фінансового ринку; 

 розвинути навики практичної діяльності із збирання та обробки інформації, 

здійснення коректних розрахунків та формулювання висновків щодо цільових 

фінансових ринків; 

 сформувати вміння ухвалювати обґрунтовані рішення у структурно-

мінливих умовах із позицій різних суб’єктів фінансового ринку з допомогою 

аналізу ситуаційних вправ та методу ділових ігор. 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, застосування методів наукового 

пізнання. 

ЗК 6 Здатність до проведення досліджень, пошуку, оброблення та аналізу 

інформації. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

СК 2 Здатність логічно і послідовно передавати отримані базові знання 

предметної області маркетингу. 

СК 3 Здатність сприймати нову інформацію й інтерпретувати її в контексті вже 

засвоєної маркетингової інформації. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати : 

 суть, принципи, методологічні основи та завдання маркетингу фінансових 

послуг та фінансового маркетингу; 

 специфіку організації системи маркетингових досліджень на фінансових 

ринках; 

 методи оцінювання ринкової кон’юнктури та особливості їх застосування з 

позицій продуцентів фінансових послуг та покупців фінансового капіталу; 

 технології створення нових фінансових продуктів; 

 особливості ціноутворення на фінансових ринках; 

 систему інструментів просування фінансових продуктів до споживача та 

налагодження ефективної комунікації з ним; 

 принципи організації та контролю маркетингової діяльності на фінансових 

ринках; 

вміти : 

 застосовувати методи фінансового та монетарного аналізу для 

прогнозування динаміки розвитку економічних об’єктів; 

 аналізувати поведінку економічних суб’єктів; 

 застосовувати дослідницькі навички в спеціалізованих дисциплінах; 
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 шукати, систематизувати та аналізувати різні види інформації; 

 обирати перспективні напрями оптимізації маркетингової політики суб’єкта 

господарювання; 

 самостійно формулювати висновки щодо ефективності фінансово-

господарських процесів на підприємстві; 

 самостійно конструювати та верифікувати економіко-математичні моделі 

явищ та процесів; 

 застосовувати математичні знання у процесі розв’язання професійних задач, 

побудови математичних моделей; 

 здійснювати стратегічне планування маркетингової діяльності на 

фінансовому ринку; 

 розробляти концепцію та технологію проведення маркетингових досліджень 

продуцентів фінансових послуг та реципієнтів фінансового капіталу; 

 правильно аналізувати інформацію у процесі здійснення маркетингових 

досліджень окремих сегментів фінансового ринку з позицій різних груп 

користувачів; 

 формувати прогнози позиціонування фінансового бізнесу чи інструментів 

ринку капіталу; 

 ефективно застосовувати основні компоненти маркетингу на фінансових 

ринках: розробка фінансової послуги чи фінансового інструменту, ціноутворення, 

просування фінансових продуктів, формування попиту та стимулювання збуту; 

 забезпечувати контроль результатів на всіх етапах маркетингової діяльності 

на фінансових ринках. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1 Показати належний рівень знань у сфері маркетингу, стійке розуміння 

принципів побудови і розвитку його теорії. 

ПРН 2 Визначити способи аналізу і передбачення ринкових явищ та процесів 

із погляду фундаментальних принципів, теоретичних знань і 

прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності. 

ПРН 3 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу. 

ПРН 4 Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати 

економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські 

рішення на основі використання необхідного аналітичного і 

методичного інструментарію.  

ПРН 5 Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових 

систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів. 

ПРН 9 Усвідомлювати ризиковий характер провадження маркетингової 

діяльності, враховувати рівень невизначеності маркетингового 

середовища при прийнятті управлінських рішень. 

ПРН 10 Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти 

прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері 

маркетингу, представникам різних структурних підрозділів ринкового 
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суб’єкта.  

ПРН 11 Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та 

здійснення маркетингових функцій ринкового суб’єкта. 

ПРН 12 Набути навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 

до нових знань, бути критичним і самокритичним. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Маркетинг фінансових послуг 

 

Тема 1. Фінансова послуга як об’єкт маркетингу 

 

Природа та характеристики фінансових послуг. Суть фінансової послуги. 

Основні характеристики фінансових послуг. Вторинність потреб у фінансових 

послугах. Завдання маркетингу фінансових послуг. 

Суб’єкти та інструменти ринку фінансових послуг. Основні сегменти ринку 

фінансових послуг. Попит та пропозиція на ринку фінансових послуг. Основні 

види фінансових продуктів. Особливості економіко-правового регулювання ринку 

фінансових послуг. 

 

 

Тема 2. Формування та реалізація продуктової політики фінансового 

інституту 

 

Оцінка можливостей створення та просування фінансової послуги. 

Проблеми, вирішувані у процесі формування портфеля фінансових послуг. Опис 

можливих варіантів пропонованих фінансових продуктів. Сегментування ринку 

фінансових послуг. Дослідження мотивів та поведінки споживачів фінансових 

продуктів. Аналіз конкурентного середовища ринку фінансових послуг. 

Прогнозна оцінка місткості ринку фінансових продуктів. 

Розробка та втілення маркетингової стратегії фінансового інституту. Місія та 

стратегічні орієнтири розвитку фінансового інституту. Структура та зміст 

стратегічного плану маркетингу фінансових послуг. Бюджетні обмеження 

продуктової політики фінансового інституту. Синхронізація бюджету фінансового 

інституту із маркетинговими планами. Структура та зміст тактичного плану 

маркетингу фінансових послуг. Моніторинг реалізації стратегічних та тактичних 

планів маркетингу. 

 

Тема 3. Ціноутворення на ринках фінансових послуг 

 

Фактори та методи ціноутворення на ринку банківських послуг. Особливості 

тарифної політики комерційного банку. Основні фактори формування ціни на 

банківські продукти. Витратний метод ціноутворення на ринку банківських 

послуг. Собівартість банківських послуг та трансферне ціноутворення. Банківське 

ціноутворення на основі економічної цінності. 

Фактори та методи ціноутворення на страховому ринку. Фактори 

ціноутворення у страховому бізнесі. Ціноутворення як інструмент селекції 

споживачів страхових продуктів. Страхові тарифи брутто та нетто. Актуарні 

розрахунки як основа тарифної політики страховика. Основні етапи розрахунку 

страхових тарифів. 
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Вибір стратегії ціноутворення на ринку фінансових послуг. Спектр цінових 

стратегій на ринку фінансових продуктів. Особливості застосування стратегій 

зниження та підвищення ціни. Цінова лояльність та партнерське ціноутворення. 

Комплексна та незв’язана ціни фінансових послуг. Поєднання фінансового та 

маркетингового підходів в ціноутворенні. 

 

Тема 4. Дистрибуція фінансових послуг 

 

Дистрибутивна політика комерційного банку. Основні канали збуту 

банківських послуг. Стаціонарні та мобільні канали збуту, дистанційне 

обслуговування клієнтів. Концепція фінансового супермаркету. Організація філій 

та відділень комерційного банку. Особливості Інтернет-банкінгу. 

Маркетингова політика розподілу страхових компаній. Основні рівні 

організації системи продажу у страховому бізнесі. Страхове посередництво як 

канал продажу страхових послуг. Принципи побудови агентських мереж 

страховиків. Страхове брокерство та аутсорсинг. Директ-маркетинг страхових 

продуктів. 

 

 

Тема 5. Комунікаційна політика фінансових інститутів 

 

Принципи формування комунікаційної політики фінансового інституту. 

Модель AIDA як основа комунікаційної політики на фінансовому ринку Вибір 

ефективних засобів комунікацій із споживачами фінансових послуг Реклама та 

стимулювання продажу фінансових продуктів Особистий продаж та прямий 

маркетинг у комунікаційній ній політиці Формування системи управління 

взаєминами з клієнтами фінансового інституту (CRM). 

Корпоративний імідж фінансового інституту. Структура корпоративного 

іміджу фінансового інституту Фактори формування іміджу продуцента 

фінансових послуг Особливості оцінки корпоративного іміджу Зв’язки з 

громадськістю, івент-маркетинг, меценатство Корпоративний імідж та ребрединг. 

 

 

Тема 6. Організаційні аспекти управління маркетингом фінансових 

послуг 

 

Організація маркетингової діяльності у фінансових інститутах. Варіанти 

організації служби маркетингу у банках та страхових компаніях Сфера 

відповідальності маркетингового підрозділу у фінансовому інституті Базові 

вимоги до персоналу служби маркетингу продуцента фінансових послуг 

Координація діяльності служби маркетингу з іншими підрозділами фінансового 

інституту. 

Оцінка ефективності маркетингової політики фінансового інституту. Методи 

оцінки ефективності маркетингової діяльності банку та страховика Фінансові 

індикатори ефективності маркетингової політики Ринкові індикатори 
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ефективності просування фінансових послуг Програмування заходів, спрямованих 

на підвищення ефективності інструментів маркетингу фінансових послуг. 

 

 

Змістовий модуль 2. Фінансовий маркетинг підприємств 

 

Тема 7. Маркетинг як інструмент залучення фінансового капіталу 

 

Природа та завдання фінансового маркетингу. Альтернативні варіанти 

залучення фінансового капіталу як відправний пункт фінансового маркетингу 

Ключові фактори вибору джерел капіталу Способи фінансування як 

віддзеркалення етапів життєвого циклу фірми Нагальність потреби у фінансуванні 

як визначник структури джерел капіталу Фіскальні чинники формування попиту 

на різні форми фінансування Особливості поведінки фінансово неблагополучних 

компаній. 

Інвестори та кредитори як об’єкти маркетингової політики. Особливості 

фінансування бізнесу на ранніх етапах Венчурний капітал та бізнес-ангели 

Мотивація венчурних капіталістів та маркетинг венчурного фінансування 

Фінансовий маркетинг на кредитному ринку Облігації як інструмент фінансового 

маркетингу Маркетинг пайового фінансування. 

 

Тема 8. Стратегія фінансового маркетингу 

 

Структура та завдання стратегії фінансового маркетингу. Архітектура моделі 

стійкого, орієнтованого на маркетинг підприємства трикутник “стратегія-тактика-

вартість” у фінансовому маркетингу увага інвестора як об’єкт маркетингової 

стратегії сегментація, націлювання та позиціювання як складники маркетингової 

стратегії  

Сегментація та позиціонування емітента та позичальника. Суть, завдання та 

способи сегментації інвесторів Статична, географічна, демографічна, динамічна 

та поведінкова сегментації Виокремлення цільової аудиторії постачальників 

фінансового капіталу як передумова ефективного розподілу ресурсів Мета та 

принципи позиціонування фірми у середовищі інвесторів. 

 

Тема 9. Тактичний інструментарій освоєння ринку фінансового капіталу 

 

Тактичний інструментарій завоювання частки інвестиційного ринку. 

Диференціація реципієнта фінансового капіталу як основа тактики Інтеграція 

контенту, контексту та інфраструктури Двовимірна модель комплексу 

фінансового маркетингу “Продаж відносин” та система зв’язків з інвесторами 

(IR). 

Тактичний інструментарій завоювання лояльності інвесторів. Бренд як 

індикатор вартості у фінансовому маркетингу Особливості оцінки вартості у 

маркетингу фінансового капіталу Сервіс як активатор вартості пропозицій 

компанії Процес як реалізатор вартості компанії. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

5.  
Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Маркетинг фінансових послуг 

Тема 1. 

Фінансова 

послуга як 

об’єкт 

маркетингу 

18 4 4 – – 10 

Тема 2. 

Формування та 

реалізація 

продуктової 

політики 

фінансового 

інституту 

18 4 4 – – 10 

Тема 3. 

Ціноутворення 

на ринках 

фінансових 

послуг 

18 4 4 – – 10 

Тема 4. 

Дистрибуція 

фінансових 

послуг 

13 2 2   9 

Тема 5. 

Комунікаційна 

політика 

фінансових 

інститутів 

18 4 4   10 

Тема 6. 

Організаційні 

аспекти управ-

ління 

маркетингом 

фінансових 

послуг 

13 2 2   9 

Разом за 62 20 20 – – 58 
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Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

змістовим 

модулем 1 

Змістовий модуль 2. Фінансовий маркетинг підприємств 

Тема 7. 

Маркетинг як 

інструмент 

залучення 

фінансового 

капіталу 

18 4 4 – – 10 

Тема 8. 

Стратегія 

фінансового 

маркетингу 

18 4 4 – – 10 

Тема 9. 

Тактичний 

інструментарій 

освоєння 

ринку 

фінансового 

капіталу 

16 4 4 – – 8 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

40 12 12 – – 18 

Усього годин  150 32 32 – – 86 
6.  

 

 

7. Теми семінарських занять 

8.  

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Фінансова послуга як об’єкт маркетингу 4 

2 
Тема 2. Формування та реалізація продуктової політики 

фінансового інституту 

4 

3 Тема 3. Ціноутворення на ринках фінансових послуг 4 

4 Тема 4. Дистрибуція фінансових послуг 2 

5 Тема 5. Комунікаційна політика фінансових інститутів 4 

6 
Тема 6. Організаційні аспекти управління маркетингом 

фінансових послуг 

2 
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7 
Тема 7. Маркетинг як інструмент залучення фінансового 

капіталу 

4 

8 Тема 8. Стратегія фінансового маркетингу 4 

9 
Тема 9. Тактичний інструментарій освоєння ринку 

фінансового капіталу 

4 

 Разом 32 

                                                                      

                                         

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Фінансова послуга як об’єкт маркетингу 10 

2 
Тема 2. Формування та реалізація продуктової політики 

фінансового інституту 

10 

3 Тема 3. Ціноутворення на ринках фінансових послуг 10 

4 Тема 4. Дистрибуція фінансових послуг 9 

5 Тема 5. Комунікаційна політика фінансових інститутів 10 

6 
Тема 6. Організаційні аспекти управління маркетингом 

фінансових послуг 

9 

7 
Тема 7. Маркетинг як інструмент залучення фінансового 

капіталу 
4 

8 Тема 8. Стратегія фінансового маркетингу 4 

9 
Тема 9. Тактичний інструментарій освоєння ринку 

фінансового капіталу 
2 

 Разом 42 

 

 

7. Методи навчання 

Основними методами навчання, що використовуються в процесі викладання 

навчальної дисципліни “Маркетинг на фінансових ринках” є: 

 метод передачі і сприйняття навчальної інформації, пробудження наукового 

інтересу (лекції); 

 метод практичного засвоєння курсу з допомогою вирішення типових задач та 

аналізу ситуаційних вправ з метою формування практичних навичок реалізації 

комплексу маркетингу на фінансових ринках (практичні заняття); 

 метод поточного контролю у формі написання контрольних робіт за 

тематикою лекційних та практичних занять (практичні заняття); 

 метод самостійного засвоєння студентами навчального матеріалу у формі 

вирішення типових задач, роботи із контрольними запитаннями та завданнями з 

метою конкретизації й поглиблення базових знань, необхідних умінь і практичних 

навичок (самостійна робота); 
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 методи письмового контролю у формі виконання аудиторних робіт 

(практичні заняття). 

 
8. Методи контролю 

   При викладанні дисципліни “Маркетинг на фінансових ринках” 

використовуються такі методи контролю: 

1) поточний контроль, що має на меті перевірку рівня засвоєнння студентами 

теоретичного матеріалу та готовності до виконання прикладних завдань. Його 

інструментами є розв’язування задач і письмові контрольні роботи. 

2) поточний контроль, що має на меті оцінювання рівня набутих у процесі 

вивчення навчальної дисципліни практичних навиків. Його інструментами є 

аналіз ситуаційних вправ, ділові і рольові ігри, виконання домашніх письмових 

робіт індивідуально та у групах.  

Принципи поточного контролю: 

Оцінювання усіх видів робіт, виконуваних студентом (студенткою), 

здійснюється натуральним рядом чисел від нуля до п’яти. Оцінки не підлягають 

відпрацюванню із виставленням вищої оцінки. 

Написання студентом (студенткою) контрольних та домашніх робіт є 

обов’язковим. Студент (студентка), який (яка) пропустив (пропустила) заняття, 

відведене під написання контрольної роботи, з незалежних від нього (неї) 

обставин (наприклад, тривала хвороба), що засвідчено документально (медична 

довідка, довідка адміністрації університету чи факультету), повинен (повинна) 

написати відповідну контрольну роботу у погоджений з викладачем час з 

виставленням йому (їй) відповідної (відповідних) оцінки (оцінок). Заборгованість 

з таких пропусків повинна бути ліквідована впродовж п’яти робочих днів, що 

слідують після останнього дня, на який надано звільнення від відвідування занять, 

але не пізніше останнього дня залікової сесії. 

Пропуски без поважних причин чи які не можуть бути засвідчені 

документально слід перездати впродовж двох робочих днів, що слідують за днем, 

на який припало пропущене заняття, але не пізніше останнього дня залікової сесії. 

Завдання невідпрацьованих вчасно контрольних робіт оцінюються як такі, що 

виконані на оцінку “нуль”. 

Бали за роботу впродовж семестру нараховуються як сума балів за змістові 

модулі. Бали за кожен із змістових модулів нараховуються шляхом множення 

середнього арифметичного оцінок за контрольні роботи на п’ять. Якщо 

результуюча сума балів за два змістових модулі є дробовим числом, його 

враховують з точністю до цілих значень. 

                                                                     
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з навчальної 

дисципліни “Методи економічних досліджень” становить: 50 балів − за поточну 

успішність, 50 балів – за екзаменаційну роботу: 

Поточний контроль  Сума 
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Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

50 50 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 

 

При оформленні документів за залікову сесію використовується наступна 

шкала оцінювання знань студентів за різними системами: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

За національною шкалою 

Залікова оцінка 

90-100 А 

Зараховано 
81-89 В 

71-80 С 

61-70 D 

51-60 Е 

0-50 FX 
Незраховано 

(з можливістю повторного складання) 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Стирський М.В. Маркетинг на фінансових ринках: Методичні рекомендації та 

плани практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг” 

/ М.В. Стирський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 44с. 

2. Стирський М.В. Маркетинг на фінансових ринках: Методичні рекомендації 

щодо організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030507 

“Маркетинг” / М.В. Стирський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 36с. 

3. Пакети контрольних робіт для здійснення поточного контролю. 

 

11. Рекомендована література 

Основна література:  

1. Лютий І. О. Банківський маркетинг: підручн. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. О. 

Лютий, О. О. Солодка. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 776с. 

2. Нікітін А. В. Маркетинг у банку: навч. посіб. / А. В. Нікітін, Г. П. Бортніков, А. 

В. Федоренко. – К.: КНЕУ, 2006. – 432с. 

3. Плиса В. Й. Страхування: підручник / В. Й. Плиса. – К. Каравела, 2010. – 472с. 

4. Страхування: підручн. / [Базилевич В. Д., Філонюк О. Ф., Базилевич К. С. та 

ін.]; за ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008. – 1019с. 

5. Ткачук В.О. Маркетинг у банку: навч. посібник / В.О. Ткачук. – Тернопіль: 

Синтез-Поліграф, 2006. – 225с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://galsite.at.ua/file/tn/ Marketing_u_banku.pdf 

Додаткова література:  

1. Балук Н.Р. Суть страхового захисту як основи маркетингу страхових послуг / 

Н.Р.Балук // Вісник ЛКА. Серія економічна. – 2008. − Вип. 28. – С. 48-53. 

http://galsite.at.ua/file/tn/
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2. Балук Н.Р. Модель поведінки споживачів страхових послуг за концепцією 

маркетингу / Н.Р.Балук // Вісник ЛКА. Серія економічна. – 2009. − Вип. 30. –– С. 

172-176. 

3. Балук Н.Р. Визначення особливостей стереотипів споживачів страхових послуг 

/ Н.Р.Балук // Науковий вісник НЛТУ України. − 2010. − Вип. 20.15. − С. 108-115.  

4. Маркетингові комунікації електронного бізнесу / [В.А. Павлиш, Ю.А. 

Дайновський, Л.К. Гліненко та ін.]. –  Львів.: ВІРТУ, 2002. − 148 с. 

5. Міщенко В. І. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг: практ. посіб. В. 

І. Міщенко, А. В. Шаповалов, Г. В. Юрчук. – К.: Знання, КОО, 2003. – 278с. 

6. Новітній маркетинг: навч. посібник / [Є.В.Савельєв, С.І.Чоботар, 

Д.А.Штефанич та ін.]; за ред. Є.В. Савельєва. – К.: Знання, 2008. – 420с. 

7. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / С.В. Науменкова, 

С.В. Міщенко. – К.: Знання, 2010. – 532с. 

8. Парсяк В. Н. Ринок цінних паперів: маркетингові дослідження / В. Н. Парсяк, 

В. В. Зельдіс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 224с. 

9. Сорока М. В. Маркетинг відносин у системі “промислове підприємство-

інвестор” / М. В. Сорока, О. С. Мельниченко, І. І. Мархевка // Логістика. – 2010. – 

№669. – С.130-138. 

10. Стирський М.В. Маркетинг на фінансових ринках: Методичні рекомендації 

та плани практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030507 

“Маркетинг” / М.В. Стирський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 44с. 

11. Стирський М.В. Маркетинг на фінансових ринках: Методичні рекомендації 

щодо організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030507 

“Маркетинг” / М.В. Стирський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 36с. 

12. Джурук Н.І. Класифікація фінансових посередників та їх роль на 

фінансових ринках. Економіка, управління та адміністрування.2020.№ 2(92) 

С.121-125. 

13. Луців, Б. Банківський маркетинг в умовах цифрової глобалізації [Текст] / 

Богдан Луців // Світ фінансів. - 2020. - Вип. 1. - С. 20-32. 

 

12. Інформаційні ресурси 

1. Про акціонерні товариства: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws. 

2. Про банки і банківську діяльність: Закон України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws. 

3. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні 

фонди) : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws. 

4. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України: Закон України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws. 

5. Про страхування: Закон України: Закон України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws. 

6. Про фінансовий лізинг: Закон [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws. 
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7. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: 

Закон України: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws. 

8. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws. 

9. Інтернет-журнал «Фориншурер». Страхование в Украине [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.forinsurer.com. 

10. Сайт асоціації українських банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://aub.org.ua. 

11. Сайт Ліги страхових організацій України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://uainsur.com. 

12. Сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua. 

13. Сайт Національної асоціації кредитних спілок [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ukrcu.kiev.ua. 

14. Сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua. 

15. Сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua. 

16. Сайт незалежної асоціації банків України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.nabu.com.ua. 

17. Сайт Українського об’єднання лізингодавців [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://www.leasing.org.ua. 

18. Сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.uaib.com.ua. 

 

 

http://www.ukrcu.kiev.ua/
http://www.nabu.com.ua/

