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Метою дипломного дослідження є управління 

ефективністю , проведення аналізу і виявлення 

резервів підвищення ефективності використання 

безготівкових розрахунків комерційного банку  

 Об'єктом 
дослідження дипломної 
роботи є процес 
управління 
безготівковими 
розрахунками банків  

 . Завдання :  

 вивчити теоретичні основи 
безготівкових розрахунків; 

 - провести аналіз фінансово-
господарської діяльності 

банку 

 - оцінити і проаналізувати 
управління безготівковими 
розрахунками на ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК"; 

 - розробити пропозиції щодо 
підвищення ефективності 
управління безготівковими 

розрахунками 



Визначення поняття безготівкові 
розрахунки 

►Розрахунки за товарними операціями; 

►Розрахунки за нетоварними операціями 

►Внутрішньодержавні; 

►Міждержавні. 



Система безготівкових розрахунків 

►Акредетив; 

►Чек; 

►Вексель. 

 



Характеристика ПАТ КБ 

“ПриватБанк” 

• ПриватБанк — найбільший за розмірами 

активів український банк і лідер роздрібного 

банківського ринку України 

• Предметом діяльності є система грошово-

кредитних і фінансових відносин 

• Основними операціями є: приймання 

депозитів, операції з валютними цінностями, 

емісія власних цінних паперів тощо.   



Структура наданих послуг 

банками 



Основні показники фінансово-господарської 

діяльності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (тис. грн.)  

Найменування 

показника 

2012 2013 

Усього активів  148 840 720  187 918 829  

Основні Засоби  2 475 773  2 737 191  

Довгострокові 

фінансові інвестиції  

1 178 522  1 257 040  

Сумарна дебіторська 

заборгованість  

183 296  366 697  

Грошові кошти та їх 

еквіваленти  

25 356 346  32 157 251  

Власний капітал  18 300 761  20 311 621  

Статутнийй капітал  14 897 555  16 352 079  



Кількість платіжних карток станом 

на 01.01.2014 
Назва банку  Платіжних карток ( в 

обігу,од.)  

Платіжних карток 

(активні,од.)  

ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК"  
30 984 188  18 330 265  

АТ "ОЩАДБАНК"  11 375 320  2 349 656  

АТ "Райффайзен Банк 

Аваль"  
4 075 101  2 996 005  

АТ "Дельта Банк"  2 149 522  738 034  



Загальна кількість відкритих 
рахунків клієнтів   



ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БЕЗГОТІВКОВИМИ 

РОЗРАХУНКАМИ НА ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»  

 1) удосконалення технологій з обліку та 
проведення трансакцій по безготівковим 
переказам коштів; 

 2) удосконалення бізнес-процесів  в роботі 
відділів розрахунково-касового 
обслуговування у філіях та відділеннях 
банку.  

 3) удосконалення інформаційної системи 
банку  



Дякую за увагу 


