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АНОТАЦІЯ

     В дипломній магістерській роботі досліджуються теоретико-практичні
підходи до формування процентної політики комерційних банків. Автор
удосконалив механізм організації та реалізації процентної політики банку, а
також запропонував функціональну модель формування та організації
процентної політики комерційного банку. В роботі дістали подальшого розвитку
стратегічні підходи щодо підвищення кваліфікації персоналу банку при
управлінні процентними ризиками; вдосконалено існуючу систему факторів 
формування процентної політики.

   Ключові слова: банк, процентна політика, процент, кредитні послуги,
депозитні послуги, управління, процентні ризики.

SUMMARY

      The master's thesis examines the theoretical and practical approaches to the
formation of interest rate policy of commercial banks. The author improved the
mechanism of organization and implementation of bank interest rate policy, and also
proposed a functional model of commercial bank interest rate formation and
organization. In the work, strategic approaches to further training of bank staff in
managing interest rate risks were further developed; the existing system of factors of
formation of interest policy has been improved.

    Keywords: bank, interest rate policy, interest, credit services, deposit services,
management, interest rate risks.
    


