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РЕФЕРАТ

Актуальність  обраної  теми полягає  в  тому,  що банківська  система   та 

забезпечення фінансової стійкості - важлива складова національної економіки. 

Процес  управління  фінансової  стійкістю  набуває  значимості  в  умовах 

удосконалення політики банків, яка спрямована на оптимізацію ліквідності та 

фінансової стійкості. 

Об'єктом дослідження бакалаврської роботи є фінансова діяльність ПАТ 

«ПУМБ». 

Предметом  дослідження  є  система  управління  фінансовою  стійкістю 

банку та шляхи її удосконалення.

Метою бакалаврської роботи є визначення сутності фінансової стійкості 

банку,  дослідження  ключових  теоретичних  основ  та  практичних  аспектів 

забезпечення  фінансовою  стійкістю  банку,  аналіз  факторів,  що  на  неї 

впливають та удосконалення її оцінки.

Ключові  слова:    депозитна   політика  банку,  фінансова,  податкова  та 

статистична звітність, фінансова стійкість, управління ліквідністю.
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