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ВСТУП 

 

В сучасних умовах функціонування та розвитку української 

економіки, одним із життєво важливих факторів є знання та застосування 

парадигми маркетингу, яка дає змогу підприємству зайняти та утримати 

достатню частку внутрішнього та міжнародного ринку і отримати головний 

результат діяльності будь-якого підприємства – високий рівень прибутку за 

відносно низького рівня витрат. 

Отже,сьогодні кожне підприємство зацікавлено в ефективному 

управлінні своєю маркетинговою діяльністю. Зокрема, йому необхідно знати, 

як аналізувати ринкові можливості, відбирати підходящі цільові ринки, 

розробляти ефективний комплекс маркетингу і успішно управляти втіленням 

у життя маркетингових зусиль. Таким чином, суть маркетингу полягає в 

пошуку рішень, спрямованих на задоволення потреб споживачів і на 

отримання у них переваг в порівнянні з конкурентами за допомогою 

спеціальних ринкових заходів. 

Засобом досягнення довгострокових конкурентних переваг є розробка 

стратегії. Стратегія маркетингу є однією з основних складників стратегії 

фірми і розглядає такі питання, як функції та задачі відділу маркетингу, 

стратегії ціноутворення, стратегія охоплення ринку, стратегія розробки нових 

товарів, вибір ресурсних стратегій, вибір методів та способів поширення 

товарів, стратегія стимулювання збуту товарів, вибір стратегії реклами 

товарів, вибір стратегії розвитку фірми на перспективу, нормативи 

конкурентоспроможності товарів. 

Вибір маркетингової стратегії залежить від ситуації, в якій 

знаходиться підприємство, тому маркетингові програми як короткострокові, 

так і довгострокові потребують розробки і застосування такої стратегії, яка 

при заданих умовах максимально відповідала б державній економічній 

політиці і в той же час забезпечувала б комерційним структурам необхідну 



ефективність, рентабельність і матеріальну зацікавленість в результатах 

праці. Все вищесказане визначає актуальність обраної теми. 

Значний внесок в розвиток маркетингової діяльності зробили наступні 

дослідники: Балашов В.Г., Гавриленко В. І., Григорчук Т. В., Длігач А. О., 

Жук В. Д., Кобиляцький Л. С., Старостіна А. О., Гончарова Н. П., 

Крикавський Є.В., Шостак Л. тощо. 

Метою роботи є теоретичне дослідження сутності, значення 

організації маркетингу на сучасних підприємствах та удосконалення 

маркетингової діяльності підприємства з урахуванням впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання: 

– визначити основи маркетингової діяльності підприємства; 

– дослідити сутність, функції, концепції та особливості організації 

маркетингу в сучасних умовах; 

– проаналізувати організаційно-економічні показники ПАТ КБ 

«Приватбанк»; 

– запропонувати комплекс заходів щодо удосконалення 

маркетингової діяльності підприємства. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні і прикладні 

проблеми організації маркетингових заходів підприємства. 

Об'єктом  є  комерційний банк  ПАТ КБ «Приватбанк». 

Для вирішення поставлених у випускній роботі завдань були 

використані такі методи дослідження: загальнонаукові методи: аналіз і 

синтез (для обґрунтування теоретичних положень та практичних 

рекомендацій); аналітичні методи: порівняння (для дослідження 

особливостей сучасної банківської конкуренції); табличний та графічний (для 

подання розрахунків та кінцевих результатів дослідження, а також наочного 

представлення динамічних рядів). 

Інформаційною базою дослідження стали праці українських і 

закордонних фахівців в області маркетингу; матеріали наукових 



конференцій; періодичної преси.  

Структура та обсяг випускної роботи складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. У вступі розкривається 

актуальність та практична значущість обраної теми випускної роботи, 

особливості постановки та вирішення питань стосовно конкретних умов 

дослідження. Крім того, в цій частині роботи чітко визначається мета та 

завдання роботи, предмет, об'єкт, методи дослідження. Перший розділ 

присвячений теоретичним основам маркетингової діяльності на 

підприємстві. А саме: суть та функції маркетингової діяльності на 

підприємстві; концепції та види маркетингу на підприємстві; організація 

маркетингової діяльності на підприємстві в сучасних умовах. У другому 

розділі розглядається аналіз маркетингової діяльності на ПАТ КБ 

«Приватбанк» а саме: організаційно-економічна характеристика банку; 

особливості організації маркетингової діяльності на підприємстві; оцінка 

ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства; 

пропозиціях вдосконалення управління маркетингом на ПАТ КБ 

«Приватбанк». Крім того, у висновках та пропозиції подається підсумок 

дослідженої теми роботи. У додатках подається додаткова інформація. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ   

 

У випускній роботі здійснено теоретичне обґрунтування та методичне 

вирішення актуального науково-практичного завдання щодо формування 

організації маркетингу в банківських установах України для просування 

банківських продуктів на ринок. Основні висновки теоретичного й науково-

практичного характеру та результати, отримані в ході проведеного 

дослідження, зводяться до такого: 

1. Організація маркетингу – це структура управління маркетинговими 

функціями, яка встановлює підпорядкованість і відповідальність за 

реалізацію поставлених цілей і виконання завдань. 

2. Сучасний етап економічних реформ в Україні ставить перед 

комерційними банками завдання забезпечення високої ефективності 

функціонування, що в умовах посилення банківської конкуренції, 

приєднання до конкурентної боротьби небанківських фінансово-кредитних 

установ (будівельні товариства, страхові, фінансові, пенсійні, інвестиційні 

фонди й т.п.), обумовлює необхідність використання у своїй діяльності 

методів і прийомів маркетингу. 

3. Функціонування банку забезпечує гнучка організаційна структура 

управління, яка обумовлена тим, що «Приватбанк» є міжрегіональним 

універсальним та системним банком із розгалуженою мережею філій та 

відділень по всій території Україні та за її межами. Організаційна структура 

управління «Приватбанку» є однієї з найбільш прогресивних як серед банків 

України, так і банків Східної Європи. По суті вона є комбінованою, тому що 

містить ознаки широко розповсюджених у світовій практиці видів 

організаційна структура управління. Таким чином, завдяки комбінованій 

організаційній структурі та грамотному делегуванню повноважень на всіх 

рівнях, відділення «Приватбанку», які розташовані по всій країні, працюють 

злагоджено і тим самим забезпечують ефективну діяльність організації. 



4. Аналіз наявності і ефективності використання трудових ресурсів 

свідчить про те що станом на кінець 31.12.2015 року середньооблікова 

чисельність штатного персоналу ПАТ КБ «Приватбанк» відповідно до даних 

форми звітності 1-ПВ нараховує 27507 осіб. У 2015 році чисельність 

працівників склала 27507 осіб., що на 523 чол.  менше у порівнянні з 2014 

роком та на 209 чол. менше у порівнянні з 2013 роком. Та на 0,7 відсотка 

менше у порівнянні з 2013 роком та на 1,8 відсотка більше у порівнянні з 

2014 роком. Фонд оплати праці щороку збільшується. У 2015 році він 

складала 2154031,2 тис. грн., що на 5,8 відсотка більше у порівнянні з 2013 

роком, та на 2,5 відсотка більше у порівнянні з 2014 роком. Середньорічна 

оплата праці також з кожним роком збільшується. У 2015 році вона складала 

78,308 тис. грн., що на 4,864 тис. грн. більше у порівнянні з 2013 роком, та на 

3,336 тис. грн. більше у порівняні з 2014 роком. 

5. Оцінка незалежності, а відтак і стійкості щодо кон'юнктурних змін 

на ринку здійснюється за допомогою аналізу відношення власного капіталу 

до зобов'язань.  

6. Загальна ліквідність характеризується відношенням зобов’язань 

банку незалежно від строку їх виконання до активів незалежно від строку їх 

надходження. Значення цього нормативу має бути не менше 100 %. Це 

значить що загальна ліквідність «Приватбанку» з кожним роком 

збільшується. Отже, таким чином провівши аналіз економічного стану ПАТ 

КБ «Приватбанк» ми прийшли до висновку, що загальний стан банку 

оцінюється як стабільний. В ході проведеного аналізу річної звітності, 

балансу та фінансової звітності банку були отримані дані за всіма аспектами 

діяльності банку. 

7. Завдяки впровадженню кожного року новітніх інноваційних банківських 

послуг ПАТ КБ «Приватбанк», стає одним з конкурентоздатних банків 

України. Підвищує свою конкурентну позицію, завдяки різноманітним 

послугам банк створює комфортні та надійні умови для швидкого та якісного 

обслуговування клієнта. За отриманими даними у серпні 2015 року 



«Приватбанк» визнаний основним банком 41,8% клієнтів – фізичних осіб, що 

більше, ніж у інших. Серед корпоративних клієнтів цей показник становить 

28,4%. «Приватбанк» є одним з найбільш інноваційних банків світу, тому 

довіра та надійність з боку клієнтів з кожним роком підвищується. 
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