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АНОТАЦІЯ

     В дипломній магістерській роботі досліджуються теоретичні та методичні
підходи щодо ціноутворення на банківські кредитні продукти, а також
розроблено практичні рекомендації для стратегічного управління процесом
ціноутворення на банківські кредитні продукти. Запропоновано шляхи
врахування поведінки клієнтів банку на процеси ціноутворення на банківські
кредитні продукти, удосконалено методику оптимізації структури кредитного
портфелю банку та процес ціноутворення на кредитні продукти.
      Ключові слова: банківська установа, кредитні послуги, кредитний
портфель, ціноутворення, управління.

                                                         SUMMARY

       The master's thesis examines theoretical and methodological approaches to
pricing for bank credit products, as well as develops practical recommendations for
strategic management of the process of pricing for bank credit products. The ways of
taking into account the behavior of the bank's customers on the processes of pricing 
for bank credit products are proposed, the method of optimizing the structure of the 
bank's loan portfolio and the process of pricing for credit products are improved.

       Keywords: banking institution, credit services, credit portfolio, pricing,
management.

       

                                                  

           

    
                                                        

    




