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Реферат
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Випускна робота на здобуття кваліфікації фахівця у галузі фінансів з
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Об’єктом дослідження є система управління ліквідністю та 
платоспроможністю комерційного банку, як установи, яка здійснює свою
діяльність не тільки за рахунок власних коштів, але й за рахунок коштів
вкладників та позичальників та показники діяльності ПАТ КБ 
«ПриватБанк».

Мета роботи – обґрунтування теоретико-методичних засад і 
практичних рекомендацій з управління ліквідністю та платоспроможністю
комерційного банку. На основі вивчення теоретичних аспектів ліквідності 
та платоспроможності ліквідністю та банків, визначивши 
платоспроможністю основні банку, методи визначивши управління їх 
основні інструменти регулювання, провівши аналіз та оцінку ліквідності та
платоспроможності на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк», пропонуються
організаційно-економічні заходи щодо покращення стану ліквідності та
платоспроможності комерційного банку, а також вдосконалення 
інструментарію аналізу ліквідності банку на основі впровадження моделі
бінарних характеристик на постійній основі. Результати дипломної роботи
можуть використовуватися в процесі удосконалення системи управління
ліквідністю та платоспроможністю комерційного банку; а також у процесі
підвищення ефективності регулювання ліквідності та платоспроможності
банківської системи Національним банком України.


