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АНОТАЦІЯ

     В дипломній магістерській роботі досліджуються теоретичні, методичні
та практичні питання щодо оцінки, забезпечення та управління фінансовою
стійкістю в банку. Здійснюється поглиблення теоретичних положень
інформаційного та методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості
банків, а також розробка методичних підходів до оцінки фінансової стійкості
банків на основі комплексного підходу з урахуванням впливу внутрішніх та
зовнішніх факторів.

   Ключові слова: банківська установа, фінансовова стійкість банку ,
фінансове забезпечення, активи, пасиви, власний капітал, аналіз, стратегія,
ділова активність.

                                                         SUMMARY

    The master's thesis deals with theoretical, methodological and practical issues
regarding the assessment, maintenance and management of financial soundness in a
bank. The theoretical provisions of information and methodological support for the
assessment of financial stability of banks are being deepened, as well as the
development of methodological approaches to the assessment of financial stability of
banks on the basis of a comprehensive approach taking into account the influence of
internal and external factors.

    Keywords: banking institution, bank financial stability, financial security,
assets, liabilities, equity, analysis, strategy, business activity.

     
      
  


