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АНОТАЦІЯ

      В дипломній магістерській роботі досліджуються питання щодо
теоретичних засад управління дільністю банку щодо врахування та мінімізації
макроекономічних ризиків, упорядковано сутність макроекономічних ризиків,
розкрито процес управління розвиток банку. Проаналізовано динаміку,
структуру доходів, витрат АТ КБ «Приватбанк»», а також проведено оцінку
показників ефективності формування прибутку банківської установи.
Запропоновано шляхи оптимізації управління макроекономічними ризиками
діяльності банком.

Ключові слова: банківська установа,макроекономічний ризик,мінімізація, 
прибутковість, управління.

                                                       SUMMARY

      The master's thesis deals with the theoretical principles of managing the bank's
activities in regard to taking into account and minimizing macroeconomic risks,
regulates the nature of macroeconomic risks, reveals the process of managing the
development of the bank. The dynamics, structure of income, expenditures of JSC
CB "Privatbank" are analyzed, as well as an assessment of indicators of efficiency of
formation of profit of a banking institution. Ways to optimize the management of
macroeconomic risks of the bank are suggested.

   Keywords: banking institution,macroeconomic risk,minimization,profitability, 
management.
 
    


