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АНОТАЦІЯ
Колодізєва С.О. Організаційне забезпечення управління банківськими
послугами за логістичним підходом. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі
спеціальності 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. - Університет банківської
справи Національного банку України (м. Київ). - К., 2015.
Дисертація спрямована на вирішення сучасних проблем розвитку ринку
банківських послуг в Україні на основі впровадження інноваційних методів
управління

банківськими

послугами

та

формування

адекватного

їм

організаційного забезпечення. Вивчення та узагальнення теоретичних основ
економічної сутності поняття банківської послуги дозволили уточнити це
поняття з урахуванням необхідності досягнення економічних компромісів між
банками та клієнтами у процесі банківського обслуговування.
У роботі розглянуто сутність та особливості логістичного підходу в
банківській діяльності, обґрунтовано доцільність його застосування для
вдосконалення управління банківськими послугами. Уточнено поняття та
структура організаційного забезпечення управління банківськими послугами за
логістичним

підходом.

Обґрунтовано

перспективи

ліквідації

недоліків

банківського обслуговування, а також вирішення ряду проблем вітчизняного
ринку банківських послуг, зокрема, ринку факторингових послуг.
Удосконалено
кредитних,

в

науково-методичні

тому

числі

і

підходи

до

факторингових,

оцінки
послуг.

ефективності
Розроблено

науково-методичний підхід до організаційного забезпечення управління
послугою факторингу на підставі логістичного підходу.
Ключові слова: банківська послуга, управління банківськими послугами,
організаційне забезпечення, логістичний підхід, послуга факторингу, фінансові
інтереси банку та клієнта.

