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АНОТАЦІЯ

          В дипломній магістерській роботі досліджуються питання щодо
теоретичних засад формування депозитної політики комерційного банку,
розкрито механізм управління формуванням депозитного 
портфелякомерційного банку.   Проаналізовано   депозитну політику                   
ПАТ АКБ «Індустріалбанк» в сучасних умовах, а також проведено оцінку його 
фінансової діяльності. Запропоновано шляхи підвищення ефективності 
формування депозитного портфелю.

       Ключові слова: кредитна політика, депозитна політика, депозити,
банки, депозитний портфель, управління, депозитний маркетинг, страхування.

                                                         SUMMARY

           The master's thesis deals with the theoretical bases of forming a commercial
bank deposit policy, the mechanism of managing the formation of a commercial bank
deposit portfolio is revealed. The deposit policy of PJSC JSCB « Industrialbank » is
analyzed in the current conditions, and its financial activity is evaluated. The ways of
increase of efficiency of formation of deposit portfolio are offered.

         Keywords: credit policy, deposit policy, deposits, banks, deposit portfolio,
management, deposit marketing, insurance.

 
    

                                                  

           

    
                                                        

    




