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АНОТАЦІЯ
Бунчук К. Д. Прогнозування фінансових результатів діяльності  банку в

системі банківського менеджменту (на прикладі ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»).
Рукопис.

Дипломна  магістерська  робота  за  спеціальністю  072  –  «Фінанси,
банківська справа та страхування». – Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2019 рік, 142 с.

В  дипломній  магістерській  роботі  узагальнено  теоретико-методичні
засади прогнозування фінансових результатів діяльності банку з огляду на його
роль  у  процесі  обґрунтування  управлінських  рішень.  Автор  систематизував
світовий  досвід  управління  фінансовими  результатами  діяльності  банку,
удосконалив складові організації та методики внутрішнього аудиту фінансових
результатів  діяльності  банку  в  системі  банківського  менеджменту,  а  також
алгоритм формування та реалізації стратегії покращення фінансових результатів
банку.

Ключові  слова:  банк,  фінансові  результати,  прогнозування,  банківський
менеджмент.

SUMMARY
Bunchuk K. D. Forecasting the financial results of the bank's activity in the

banking management system (on the example of PJSC JSB « UKRGASBANK»).
Manuscript.

The master's thesis in the specialty 072 – «Finance, banking and insurance». –
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, 2019, 142
p.

The master's thesis summarizes the theoretical and methodological principles
of forecasting the financial results of the bank's activities, given its role in the process
of substantiation of management decisions. The author analyzed the world experience
of managing the financial results of the bank's activity, improved the components of
the organization and methods of internal audit of the financial results of the bank's
activity in the banking management system, as well as the algorithm of forming and
implementing the strategy of improving the financial results of the bank.

Keywords: bank, financial results, forecasting, banking management.


