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Дипломну магістерську роботу присвячено дослідженню теоретичних 

положень сутності понять оцінка вартості банківської установи та 

обґрунтуванні вибору прогнозних моделей для вартісної оцінки банку. На 

підставі проведеної аналітичного дослідження оцінки вартості банку з 

використанням трьох існуючих підходів розроблено напрями підвищення 

ефективності вартісної оцінки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

В результаті дослідження обґрунтовано необхідність застосування 

логарифмічної функція для прогнозування вартості банку методом прямої 

капіталізації та проведено відповідні розрахунки.

Ключові слова: оцінка вартості, прогнозування, підходи, методи, аналіз, 

модель.

The master's degree work is devoted to the study of the theoretical concepts 

of the essence of concepts, the assessment of the value of a banking institution and 

the rationale for choosing forecast models for the bank’s valuation. On the basis of 

the conducted analytical study of the Bank’s value assessment using the three 

existing approaches, the directions of increasing the cost effectiveness of PJSC 

Raiffeisen Bank Aval were developed.

As a result of the research, the necessity of applying the logarithmic 

function for forecasting the bank’s value by direct capitalization was substantiated 

and appropriate calculations were made.

Key  words:  cost  estimation,  forecasting,  approaches,  methods,  analysis, 

model.



ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                                               5

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БАНКУ............................8

1.1 Суть поняття вартісної оцінки банку.......................................................................8

1.2 Методичні підходи до оцінки вартості банку.......................................................14

1.3 Особливості розрахунку ставки дисконтування при вартісній оцінці банку......24

1.4 Система управління банком орієнтована на зростання вартості.........................31

1.5 Проблеми нормативно-правового забезпечення оцінки вартості

банківського бізнесу в Україні.....................................................................................37

РОЗДІЛ 2 ВАРТІСНА ОЦІНКА ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»..................42

2.1 Загальна характеристика діяльності банку...........................................................42

2.2 Оцінка вартості банку за допомогою доходного підходу.....................................46

2.3 Аналіз вартісної оцінки банку з використанням витратного підходу .................51

2.4 Факторний аналіз фінансових результатів банку, як основа вартісної оцінки. . .55

2.5 Оцінка вартості банку з використанням порівняльного підходу.........................65

РОЗДІЛ  З  НАПРЯМИ  ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ  ВАРТІСНОЇ  ОЦІНКИ 

БАНКУ...........................................................................................................................70

2.1 Аналіз чутливості результатів вартісної оцінки банку.........................................70

2.2 Обґрунтування вибору прогнозних моделей для вартісної оцінки банку.........  75

2.3 Аналіз вартості банку за допомогою багатофакторної регресійної моделі........80

2.4 Оцінка факторів впливу на вартість акцій на фондовому ринку та

розробка механізму вартісно-орієнтованого управління...........................................90

РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ У 

ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»........................................................................94

4.1 Законодавчо-нормативна база з охорони праці.....................................................94

4.2 Фінансування заходів з охорони праці у банку.....................................................98



4.3 Аналіз умов праці у банку.................................................................................102

4.4 Організація пожежної безпеки у банку............................................................105

4.5 Розрахунок близкавкозахисту приміщення банку............................................109

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ...................................................................................113

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ


	Пояснювальна записка

