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АННОТАЦИЯ
на дипломную работу «Депозитные операции банков и пути повышения их
эффективности (на примере ЗАО «МТБанк» »
Цель работы заключается в: определение роли депозитов в ресурсной
базе коммерческих банков, а также выявление основных тенденций их
развития и совершенствования.
Объектом исследования являются – депозитные операции как способ
формирования ресурсной базы банков.
Предмет исследования – практика проведения депозитных операций на
примере ЗАО «МТБанк».
Методы исследования: табличный, группировок, сравнительный анализ,
абсолютных разниц, относительных величин.
Исследования и разработки: изучены следующие вопросы:
экономическая сущность депозитных операций, роль данных операций в
формировании ресурсов банка; классификация депозитов и их
характеристика; порядок организации привлечения средств населения в ЗАО
«МТБанк», а также их оформление; динамика и структура депозитов;
проблемы привлечения средств в современных условиях; пути
совершенствования депозитных операций.
Новизна полученных результатов заключается в: разработан новый
банковский депозит с целевым использованием.
Область возможного практического применения: ЗАО «МТБанк».

АНАТАЦЫЯ
на дыпломную працу «Дэпазітныя аперацыі банкаў і шляхі павышэння іх
эфектыўнасці (на прыкладзе ЗАТ" МТБанк "»
Мэта работы заключаецца ў: вызначэнні ролі дэпазітаў у рэсурснай базе
камерцыйных банкаў, а таксама выяўленне асноўных тэндэнцый іх развіцця і
ўдасканалення.
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца – укладныя аперацыі як спосаб
фарміравання рэсурснай базы банкаў.
Прадмет даследавання – практыка правядзення ўкладных аперацый на
прыкладзе ЗАТ «МТБанк».
Метады даследавання: таблічны, груповак, параўнальны аналіз,
абсалютных розніц, адносных велічынь.
Даследаванні і распрацоўкі: вывучаны наступныя пытанні: эканамічная
сутнасць укладных аперацый, роля дадзеных аперацый у фарміраванні
рэсурсаў банка; класіфікацыя дэпазітаў і іх характарыстыка; парадак
арганізацыі прыцягнення сродкаў ў ЗАТ «МТБанк», а таксама іх афармленне
і ўлік; дынаміка і структура дэпазітаў; праблемы прыцягнення сродкаў у
сучасных ўмовах; шляхі ўдасканалення дэпазітных аперацый.
Навізна атрыманых вынікаў заключаецца ў: распрацаваны новы
банкаўскі ўклад з мэтавым выкарыстаннем.
Вобласць магчымага практычнага прымянення: ЗАТ «МТБанк».

ABSTRAKT
for the thesis "Depositary operations of banks and ways to increase their efficiency
(by the example of JSC" MTBank "»
The object of study – deposit operations as a way of formation of resource
base of banks.
Subject of research – the practice of conducting Deposit operations by the
example of JSC «MTBank».
Objective: to determine the role of deposits in resource base of commercial
banks, as well as identifying the main trends in their development and improvement.
Research methods: tabular, groups, comparative analysis, absolute
differences, relative values.
Research and development: studied the following issues: the economic
substance of the Deposit operations, the role of these operations in forming the
Bank's resources; classification of deposits and their characteristics; the organization
of attracting public funds in JSC «MTBank», as well as their registration and
accounting; dynamics and structure of deposits; the problem of attracting funds in
modern conditions; ways of improvement of Deposit operations.
Elements of scientific novelty: a new Bank Deposit with the intended use.
The scope of possible practical application: JSC «MTBank».

