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Головною  метою магістерської  роботи  є  комплексний  аналіз 

особливостей  фінансового  менеджменту  та  удосконалення  структури 

управління  фінансовими  ресурсами  АКБ  «Приватбанк»  за  розширення 

кредитування зовнішньоекономічних операцій.

Досягаючи  вказаної  мети,  в  даній  роботі  поставлені  і  послідовно 

розв’язані  наступні  основні  завдання:  фінансово-економічна  характеристика 

діяльності  АКБ  “Приватбанк”;  предмет  та  мета  фінансового  менеджменту, 

структура керування комерційним банком; особливості організації діяльності в 

АКБ  “Приватбанк”;  фінансово-економічний  аналіз  діяльності  АКБ 

“Приватбанк”;  аналіз  економічних  показників  роботи  банку  на  підставі 

комплексного  підходу  організаційно-технічного  рівня  праці;  аналіз  джерел 

коштів та їх використання; удосконалення організаційної структури управління 

банком,  проектування  раціональних  робочих  місць,  умов  праці  менеджера 

банку та інформаційне забезпечення.

В  результаті  проведеного  дослідження  були  запропоновані  проектні 

заходи,  які  підвищать  конкурентноздатність  банку  і  його  послуг  на  ринку. 

Висновки,  приведені  у  роботі,  підтверджуються  даними,  що  отримано  в 

результаті  дослідження.  За  результатами  досліджень  керівництвом 

Світловодського  відділення  АКБ  «Приватбанк»  плануються  до  реалізації 

запропоновані заходи. 
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