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РЕФЕРАТ

Бессараб В.В. Готівкові і безготівкові розрахунки в банківській 
системі (на прикладі ПАТ «Ощадбанк»). Рукопис.

Випускна робота на здобуття кваліфікації фахівця у галузі фінансів за
напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит». Кременчуцький національний
університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2019 р.
Робота містить 117 сторінок, 11 таблиць, 26 рисунків, список літератури:
42 найменування, 5 додатків.
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доручення, платіжна вимога-доручення, чек, акредитив, міжбанківські
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Об’єктом дослідження виступає ПАТ «Ощадбанк».
Мета роботи - дослідження теоретичних і практичних аспектів 

організації готівкових і безготівкових розрахунків, аналіз динаміки та 
структури готівкових і безготівкових розрахунків у ПАТ «Ощадбанк» та 
визначення ключових напрямів удосконалення та окреслення перспектив 
доцільності впровадження системи «Електронний студентський квиток»
у ПАТ «Ощадбанк».

Одержані результати можуть бути використані при вдосконаленні
організації готівкових і безготівкових розрахунків.


