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РЕФЕРАТ

Краснікова О. С. Оцінка фінансового стану банківської установи (на 
прикладі Філії — Полтавське обласне управління АТ “Ощадбанк”). 
Рукопис.

Випускна робота на здобуття квалівікації бакалавра з фінансів, 
банківської справи та страхування за спеціальністю 072 “Фінанси, 
банківська справа та страхування”, освітньо-професійної програми 
“Фінанси, банківська справа та страхування”.  Кременчуцький 
національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, 
2019 р.

Робота містить 97 сторінок, 26 таблиць, 14 рисунків, список 
літератури: 44 найменування, 3 додатки.

Ключові слова: фінансовий стан, фінансова стійкість, ліквідість, 
капітал, банківська установа, рентабельність, прибутковість.

Об'єкт дослідження — АТ “Ощадбанк”.
Метою випускної роботи є узагальнення теоретичних засад та оцінка 

фінансового стану банківської установи.
У випускній роботі є узагальнення теоретичних засад та оцінка 

фінансового стану банківської установи.
У випускній роботі розглядається комплекс питань щодо сутності 

фінансового стану та характеристики його складових. Визначено якісні 
критерії діяльності та показники фінансового стану АТ “Ощадбанк”. 
Запропоновано напрямки покращення фінансового стану банківської 
установи в сучасних умовах господарювання. 

Одержані результати можуть бути впровадженні у практичну 
діяльність банківських установ України та АТ “Ощадбанк”, зокрема.


