
   КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ 
КАФЕДРА БІЗНЕС АДМІНІСТРУВАННЯ, МАРКЕТИНГУ І ТУРИЗМУ 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до магістерської випускної роботи 

на тему: «Формування маркетингової асортиментної політики 
банківських послуг»

     

                               Виконав: студент 6 курсу, 
                групи МК-18-1мз

                                        ступінь вищої освіти «магістр» 
                                           спеціальність 075 - «Маркетинг» 

                                        освітня програма «Маркетинг» 
         Бикова К. Ю. 

           
                            Керівник: Латишев К. О.

                              Рецензент: Шаповал Л. П.

Кременчук – 2019 



ЗМІСТ

ВСТУП........................................................................................................................6
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ
АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ................................9
1.1 Економічна сутність асортиментної політики сучасних банківьких
установ.........................................................................................................................9
1.2 Сучасні підходи щодо визначення сутності поняття «банківська
послуга»......................................................................................................................17
1.3 Визначення поняття «банківська послуга» за системним підходом............. 23
Висновки до розділу 1............................................................................................. 30
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ
БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»......................................32
2.1 Загальна характеристика діяльності АКБ «Індустріалбанк».........................32
2.2 Аналіз асортименту банківських послуг для фізичних та юридичних
осіб АКБ «Індустріалбанк».....................................................................................40
2.3 Аналіз асортименту банківських послуг для малого бізнесу АКБ
«Індустріалбанк»......................................................................................................47
Висновки до розділу 2 ............................................................................................55
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ
АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»........................... 57
3.1 Впровадження банківських продуктів на основі платіжних к а р т ............. 57
3.2 Оптимізація депозитної політики АКБ «Індустріалбанк»............................. 66
3.3 Підвищення якості послуг і банківського обслуговування в системі
управління конкурентоспроможністю.................................................................... 71
Висновки до розділу 3 ............................................................................................ 81
ВИСНОВКИ.............................................................................................................. 83
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................................ 86
ДОДАТОК.................................................................................................................. 91



РЕФ ЕРА Т

Бикова К. Ю.
Формування маркетингової асортиментної політики банківських послуг. 
Рукопис. Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за 

спеціальністю 075 - «Маркетинг». Кременчуцький національний університет 
імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2019 р.

Об’єктом дослідження є процес виявлення особливостей формування
маркетингової асортиментної політики банківських послуг.

Предметом дослідження є основні принципи, методи та прикладні 
аспекти особливостей формування асортиментної політики банківських послуг.

Мета роботи - узагальнення теоретичних положень і розробка практичних
рекомендацій щодо формування маркетингової політики банківських послуг.

Завданнями магістерської роботи є: визначити сутність асортиментної
політики банківських установ; розглянути сучасні підходи щодо визначення
сутності банківських послуг; уточнити сутність поняття «банківська послуга» 
за системним підходом; проаналізувати господарську діяльність акціонерного
комерційного банку (АКБ) «Індустріалбанк» м. Горішні Плавні; здійснити 
аналіз асортименту банківських послуг для фізичних та юридичних клієнтів 
АКБ «Індустріалбанк» м. Горішні Плавні; провести аналіз асортименту 
банківських послуг для суб’єктів малого бізнесу регіонального відділення
АКБ «Індустріалбанк»; здійснити розробку банківських послуг на основі 
платіжних карт; оптимізувати депозитну політику АКБ «Індустріалбанк»; 
впровадити заходи щодо підвищення якості послуг і банківського 
обслуговування в системі управління конкурентоспроможністю.

Робота містить: 92 сторінки, 11 таблиць, 8 рисунків, список літератури:
53 найменування, 1 додаток.

Ключові слова: асортиментна політика, банківські послуги, кредитні
операції, депозити, фізичні та юридичні особи.



ABSTRACT

Bykova K. Y. Formation of marketing assortment policy of banking services.
Manuscript. Master's work on obtaining an educational degree «Master» in specialty
075 - «Marketing». Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University,
Kremenchuk, 2019.

The object of the research is the process of identifying the peculiarities of the
formation o f marketing assortment policy o f banking services.
The subject o f the research are the basic principles, methods and applied aspects
of the peculiarities o f the formation o f the assortment policy of banking services.

The purpose o f the work is to summarize theoretical provisions and to develop
practical recommendations on the formation o f marketing assortment policy o f 
banking services.

The tasks o f the master's work are: to determine the essence of the assortment
policy of banking institutions; consider current approaches to determining the nature
of banking services; clarify the essence o f the concept of «banking service» in a
systematic approach; to analyze the economic activity o f joint stock commercial 
bank (JSCB) «Industrialbank» in Horishni Plavni; to analyze the range o f banking 
services for physical and legal clients of JSCB «Industrialbank» in Horishni Plavni; 
analyze the range of banking services for small business entities of the regional 
branch of JSCB «Industrialbank»; develop banking services based on payment cards; 
optimize the deposit policy o f JSCB «Industrialbank»; implement measures to 
improve the quality of services and banking services in the competitiveness 
management system.

The work contains: 92 pages, 11 tables, 8 figures, list of literature: 53 titles,
1 addition.

Key words: assortment policy, banking services, credit operations, deposits, 
individuals and legal entities.


