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Дипломну  магістерську  роботу  присвячено  дослідженню  теоретичних 

положень  та  обґрунтуванню практичних  напрямів  удосконалення  управління 

фінансовим  потенціалом  банку.  На  підставі  проведеного  аналітичного 

дослідження  розроблено  практичні  рекомендації  щодо  удосконалення 

управління фінансовим потенціалом банку. 

В результаті  дослідження  розроблено пропозиції  щодо вибору стратегії 

інноваційного  розвитку  банку,  запропоновано  використовувати  фінансовий 

інжиніринг як  інструмент формування ресурсного потенціалу банку,  а  також 

здійснена  оптимізація  формування  ресурсної  бази  банку  із  застосуванням 

економіко-математичних методів.

Ключові слова: управління, ресурси, активи, капітал, доходи, фінансовий 

потенціал, фінансові результати, інноваційний розвиток.

The master's  thesis  is  devoted  to  the  study of  theoretical  positions  and the 

substantiation of practical directions of improvement of management of the financial 

potential  of  the  bank.  Based  on  the  conducted  analytical  research,  practical 

recommendations were developed for  improving the management  of  the financial 

potential of the bank.

As  a  result  of  the  research,  proposals  were  made  for  choosing  a  bank's 

innovative development strategy, it was proposed to use financial engineering as an 

instrument  for  forming  the  bank's  resource  potential,  as  well  as  optimizing  the 

formation of the bank's resource base with the use of economic and mathematical 

methods.

Key words: management, resources, assets, capital, income, financial potential, 

financial results, innovation development.


