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АНОТАЦІЯ

    Дипломну магістерську роботу присвячено дослідженню теоретичних
положень та обґрунтуванню практичних напрямів удосконалення управління
витратами банку.На підставі проведеного аналітичного дослідження
розроблено практичні рекомендації щодо управління витратами банку.
В результаті дослідження розроблено пропозиції щодо оптимізації витрат
на персонал шляхом застосування аутстафінгу та аутсорсингу, а також
застосування концепції ризик-орієнтованого планування витрат АТ КБ
«ПРИВАТБАНК».

     Ключові слова: управління, доходи, витрати, ефективність, фінансові
результати

                                                           SUMMARY
       
      The master's thesis is devoted to the study of theoretical provisions and
substantiation of practical directions of improvement of bank's expenses
management. On the basis of the conducted analytical research, practical
recommendations on cost management of the bank were developed.
As a result of the research proposals for optimization of personnel costs
through the use of outstaffing and outsourcing, as well as the application of the
concept of risk-oriented cost planning of JSC CB PRIVATBANK were developed.
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