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                                                        РЕФЕРАТ

   У тексті роботи:103 сторінок, 56 рисунків, 25 таблиць, 26 формул, 71літературних 
джерел.
    У роботі досліджені теоретико-методологічні засади антикризового управління 
фінансовою діяльністю банків. Розглянуто сутність, види та передумови виникнення 
банківської кризи. З метою розкриття механізму антикризового управління банківською 
діяльністю наведено характеристику елементів, рівнів, суб’єктів такого управління. 
Проведено аналіз фінансової діяльності банків в України у контексті виявлення кризових 
явищ. Подані економічні та фінансові показники діяльності та проведено аналіз 
фінансових результатів і фінансового стану об’єкта дослідження. У роботі дано оцінку
ефективності антикризового управління фінансовою діяльністю банку.
Розроблено напрями впровадження фінансової концепції стратегії
антикризового управління у банку.

Ключові слова: банківська криза, антикризове управління, банківська
діяльність, ефективність антикризового управління, фінансова стратегія.

    The theoretical and methodological principles of anti-crisis management of
financial activity of banks are investigated in the paper. The essence, types and
preconditions of the emergence of the banking crisis are considered. In order to open
the mechanism of crisis management of banking activities, the characteristics of the
elements, levels, subjects of such management are given. The analysis of financial
activity of banks in Ukraine in the context of crisis phenomena is conducted. The
presented economic and financial indicators of activity and the analysis of financial
results and financial condition of the research object were conducted. The paper gives
an assessment of the effectiveness of the crisis management of the financial activities
of the bank. Areas of implementation of the concept of financial strategy of crisis
management in the bank are developed.

Key words: bank crisis, anti crisis management, banking activity,
effectiveness of crisis management, financial strategy.


