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РЕФЕРАТ

Актуальність  теми   зумовлена  роллю  банків  як  вирішального  фактора 

економічного зростання та стабільності банківської системи в сучасних умовах 

нестачі ресурсів.

Об’єктом дослідження виступає  «ОТП Банк». 

Метою  дипломного  дослідження  є  поглиблення  теоретичних  положень 

інформаційного  та  методичного  забезпечення  оцінки  фінансової  стійкості 

банків, а також розробка методичних підходів до оцінки фінансової стійкості 

банків  на  основі  комплексного підходу  з  урахуванням впливу  внутрішніх  та 

зовнішніх факторів.

Одержані  результати  можуть  бути  використані  при  вдосконаленні 

фінансового забезпечення на підприємстві. 

Ключові  слова:  фінансовова  стійкість  банку  ,  фінансове  забезпечення, 

активи,  пасиви,  власний  капітал,  аналіз,  стратегія,  ділова  активність, 

ліквідність, платоспроможність.
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