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В  дипломній магістерській роботі  розглядається комплекс питань щодо 

теоретичних  засад  формування  та  управління  фінансовими  ресурсами 

комерційних банків. Досліджено особливості формування фінансових ресурсів 

банків України. Розглянуто економічні показники діяльності              ПАТ КБ 

«ПриватБанк»,  проаналізовано  динаміку,  структуру  пасивів  та  показники 

ефективності формування фінансових ресурсів банку. Запропоновано напрями 

вдосконалення управління фінансовими ресурсами в банківських установах.

Ключові  слова: комерційний  банк,  фінансові  ресурси,  ресурсна  база, 

власний капітал, зобов’язання, активи, пасиви,  управління.

In  master's  thesis  the  complex  of  questions  concerning  the  theoretical 

foundations  of  formation  and  management  of  financial  resources  of  commercial 

banks  is  considered.  The  peculiarities  of  formation  of  financial  resources  of 

Ukrainian  banks  are  investigated.  The  economic  indicators  of  PJS  «PrivatBank» 

activity are analyzed, dynamics, structure of  liabilities and indicators of efficiency of 

formation  of  financial  resources  of  the  bank  are  analyzed.  The  directions  of 

improvement  of  management  of  financial  resources  in  banking  institutions  are 

offered.

Keywords:  commercial  bank,  financial  resources,  resource  base,  equity, 

liabilities, assets, liabilities, management.


