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АНОТАЦІЯ

      В магістерській роботі проведено дослідження теоретичних засад
управління кредитним ризиком в системі банківського менеджменту.
Проаналізовано управління кредитним ризиком АТ «Приватбанк».
Запропоновано шляхи вдосконалення управління кредитним ризиком АТ
«Приватбанк» на основі математичної моделі.

     Ключові слова: кредитний ризик, ризик-менеджмент, управління,
кредитний портфель, кредитоспроможність, моделювання.

                                                          SUMMARY

     In the master's thesis the theoretical principles of credit risk management in
the banking management system were investigated. The credit risk management
of JSC «Privatbank» is analyzed. The ways of improving the credit risk
management of JSC «Privatbank» based on the mathematical model are offered.

     Keywords: credit risk, risk management, management, credit portfolio,
creditworthiness, modeling.

     
    


