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АНОТАЦІЯ

      Д’яченко А. Е. Сучасні підходи до проведення комплексної діагностики
фінансового стану банку на основі рейтингових систем (на прикладі ПАТ АКБ
«Індустріалбанк»). Рукопис.
     Дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 – «Фінанси,
банківська справа та страхування». – Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2019 рік, 128 с.
      В дипломній магістерській роботі досліджуються теоретико-методичні
положення та практичні рекомендацій щодо вдосконалення процесу
проведення комплексної діагностики фінансового стану банку на основі
рейтингових систем. Запропоновано застосування фінансового плану як
інструменту комплексної діагностики фінансового стану банку.

    Ключові слова: банківська установа, фінансовий стан, рейтингові
системи, комплексна діагностика.

                                                      SUMMARY

     Diachenko A. E. Modern approaches to carrying out complex diagnostics of a
bank's financial condition on the basis of rating systems (on the example of PJSC
Industrialbank). Manuscript.
     The master's thesis in the specialty 072 – «Finance, banking and insurance». –
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, 2019,
128 p.
     The master's thesis examines theoretical and methodological provisions and
practical recommendations for improving the process of complex diagnostics of a
bank's financial condition on the basis of rating systems. It is proposed to use the
financial plan as a tool for comprehensive diagnostics of the financial condition of the
bank.

     Keywords: banking institution,financial condition,rating systems,comprehensive 
diagnostics.


