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АНОТАЦІЯ

       В магістерській роботі досліджуються питання щодо теоретичних засад
забезпечення фінансової стійкості банків України, розкрито механізм управлін-
ня фінансовою стійкістю банків України. Проаналізовано забезпечення фінан-
сової стійкості банків України в сучасних умовах, а також проведено оцінку
фінансової стійкості АТ «Юнекс Банк». Запропоновано шляхи вдосконалення
методів забезпечення фінансової стійкості банків України.

      Ключові слова: банківська установа, фінансова стійкість банку, ринок,
капітал, власний капітал, чистий прибуток, ризик, кредитний портфель.

                                                         SUMMARY

     The diploma thesis examines the theoretical foundations of ensuring the finan-
cial stability of Ukrainian banks, sorts out its essence according to the classification
features, reveals a mechanism for managing the financial stability of Ukrainian
banks. The financial stability of Ukrainian banks under current conditions is ana-
lyzed, as well as the financial stability of JSC «Unex Bank» is evaluated. The ways of
improving the methods of ensuring the financial stability of Ukrainian banks have
been proposed.

    Keywords: banking institution, financial stability of the bank, market, capital,
equity, net profit, risk, credit portfolio.

   
     
     
    


