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В  дипломній магістерській роботі  розглядається комплекс питань щодо 

теоретичних  засад  управління  проблемною  заборгованістю  банківської 

установи.  Досліджено  особливості  банківського кредитування  в  Україні. 

Розглянуто  економічні  показники  діяльності  ПАТ  КБ  «ПриватБанк», 

проаналізовано  динаміку,  структуру  проблемної  заборгованості  та  показники 

якості  кредитного  портфеля  банку.  Запропоновано  напрями  удосконалення 

управління проблемною заборгованістю в банківській установі.

Ключові слова: кредит, кредитний портфель, комерційний банк, кредитні 

операції, проблемна заборгованість, активи, резерв, управління.

In  diploma  master's  degree  work  the  complex  of  questions  of  relatively 

theoretical  principles  of  management  is  examined  by  the  credit  brief-case  of 

commercial bank. The features of the bank crediting are investigational in Ukraine. 

The economic indicators of activity of  PJSC  «PrivatBank», a dynamics, structure 

problem  debt and  indexes  of  quality  of  credit  brief-case  of  bank,  is  analysed. 

Directions of improvement of management are offered by a credit brief-case in bank 

establishment.

 Keywords: credit,  credit  brief-case,  commercial  bank,  credit  operations, 

problem debt, assets, reserve, management.
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