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Дипломну магістерську роботу присвячено теоретичним та методичним 

підходам щодо управління процесами фінансового забезпечення банківського 

маркетингу.  На  підставі  проведеного  аналітичного  дослідження  фінансового 

забезпечення  маркетингової  діяльності  розроблено  практичні  рекомендації  з 

удосконалення  стратегії  банківського  маркетингу  в  умовах  фінансової 

глобалізації. 

В результаті  дослідження обґрунтовано роль банківського маркетингу в 

ефективній  діяльності  банку  та  чинники  успіху  клієнтоорієнтованого 

банківського  маркетингу,  запропоновано  шляхи  вдосконалення  системи 

маркетингового  контролю  на  основі  їх  оптимізації  та  моделювання  за 

методикою PLS-PM. 

Ключові слова: банківський маркетинг, стратегія, фінансове забезпечення, 

маркетинговий контроль, інноваційні інструменти, маркетингове середовище.

The master's thesis is devoted to theoretical and methodical approaches to the 

management  of  financial  support  for  banking  marketing.  On  the  basis  of  the 

conducted analytical research in the field of financial support of marketing activities, 

the  author  developed  practical  recommendations  for  improving  the  strategy  of 

banking marketing in the conditions of financial globalization. 

As a result of the research, the role of banking marketing in the bank's efficient 

activity  and  the  factors  of  success  of  customer-oriented  banking  marketing  are 

substantiated,  ways of  improving the system of  marketing  control  based on their 

optimization and modeling according to the PLS-PM method are suggested. 

Key  words:  bank  marketing,  strategy,  financial  support,  marketing  control, 

innovative tools, marketing environment.


