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РЕФЕРАТ

Грошові  розрахунки можуть набирати  як  готівкової,  так  і  безготівкової

форми. Безготівковим грошовим розрахункам, як правило, віддають перевагу.

Це пояснюється тим, що за використання безготівкових розрахунків досягають

значної  економії  витрат  на  їх  здійснення.  Широкому  застосуванню

безготівкових  розрахунків  сприяють  банківські  установи,  у  них  також

заінтересована держава - не тільки з погляду економного витрачання коштів, а й

з погляду вивчення, регулювання і контролю грошового обороту.

Об’єктом дослідження є процес управління готівковими і безготівковими

розрахунками банків.

Предметом дослідження є теоретичні засади та практичні аспекти щодо 

управління готівковими і безготівковими розрахунками ПАТ «КБ Приватбанк» 

в умовах невизначеності операційного середовища.

Мета і завдання дослідження. Метою бакалаврської роботи є розвиток 

науково-методичних підходів і розробка практичних рекомендацій щодо 

підвищення ефективності управління готівковими і безготівковими 

розрахунками банку з урахуванням ризиків, пов’язаних з їх формуванням, в 

умовах значного рівня невизначеності операційного середовища.
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