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РЕФЕРАТ

Об’єктом дослідження виступає ПАТ АКБ «Індустріалбанк».

Мета  роботи  –  розроблення  пропозицій  щодо  формування  кредитної 

політики  банків  та  вдосконалення  механізму  її  реалізації  в  умовах 

функціонування вітчизняної банківської системи задля забезпечення стійкої та 

сталої їхньої діяльності на ринку кредитних послуг.

Одержані  результати  можуть  бути  використані  при  розробці  кредитної 

політики комерційних банків.
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