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Об'єкт дослідження — комерційний банк АТ “Укрексімбанк”.
Мета роботи — узагальнення теоретичних положень та розробра 

практичних рекомендацій щодо формування та управління фінансовими 
результатами банку.

Предмет дослідження — теоретичні та практичні питання 
формування та управління фінансовими результатами АТ “Укрексімбанк”.

У випускній роботі визначено комплекс питань щодо сутності та 
процесу формування фінансових результатів банку,  визначено місце 
прибутку як основного чинника аналізу фінансових результатів діяльності 
банку, обгрунтовано методичні підходи щодо аналізу фінансових 
результатів банківської установи. Проведено аналіз динаміки, структури 
активів і пасивів, а також показників їх ефективності використання, 
структуру доходів та витрат банку. Запропоновано шляхи удосконалення 
управління фінансовими результатами банківської установи.

Одержані результати можуть бути впроваджені у практичну 
діяльність банківських установ України та комерційного банку АТ 
“Укрексімбанк”, зокрема.


