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АНОТАЦІЯ

      В дипломній магістерській роботі досліджуються теоретичні та
методичні підходи щодо здійснення антикризового управління банком, а
також розроблено практичні рекомендації для стратегічного антикризового
управління банком. Автором запропоновано превентивні та реактивні заходи
в системі антикризового управління банком, здійснено прогнозування
перспектив наближення банків України за рівнями їх фінансової стабільності.

    Ключові слова: банківська установа, криза, фінансова стабільність,
антикризове управління, превентивні заходи, реактивні заходи.

                                                          SUMMARY

      The master's thesis examines theoretical and methodological approaches to
the implementation of anti-crisis management of the bank, as well as develops
practical recommendations for strategic anti-crisis management of the bank. The
author proposes preventive and reactive measures in the system of anti-crisis
management of the bank, forecasting the prospects of approaching the banks of
Ukraine according to the levels of their financial stability.

      Keywords: banking institution, crisis, financial stability, crisis management,
preventive measures, reactive measures.

    
    


