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РЕФЕРАТ

Особливої актуальності в умовах ринкових відносин набувають питання і 

перспективи банківського обслуговування населення, їх практична реалізація. 

Здійснення різноманітних перетворень стає можливим лише на основі 

вивчення, осмислення практики функціонування вітчизняних, а також 

зарубіжних банків і впровадження найбільш прогресивних, раціональних форм 

і методів роботи з фізичними особами.

Об’єктом дослідження виступає ПАТ АКБ «Індустріалбанк».

Мета роботи – обґрунтування теоретичних та методичних підходів             

до стратегічного управління розвитком ринком роздрібних банківських        

послуг.

Одержані результати можуть бути використані при розробці стратегії 

розвитку комерційних банків у сфері надання роздрібних банківських послуг.
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групи клієнтів, комунікація з клієнтами, довіра.


