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АНОТАЦІЯ

     В дипломній магістерській роботі досліджуються питання щодо
теоретичних засад оцінки вартості банку, упорядковано різні методичні
прийоми вартісної оцінки, визначено їх переваги та недоліки в сучасних умовах
функціонування банків в Україні. Проаналізовано динаміку, структуру 
доходів,та прибутку банку, а також визначено основні фактори, які на нього 
впливають.Запропоновано шляхи оптимізації вартісно-орієнтованого 
управління банком.

    Ключові слова: банківська установа, прибуток, вартість банку, дохідний
метод, витратний метод, дисконтна ставка, дисконтований грошовий потік.

SUMMARY

   In the diploma master's work the questions on theoretical bases of estimation of
bank value are investigated, various methodical methods of value estimation are
ordered, their advantages and disadvantages in modern conditions of functioning of
banks in Ukraine are determined. The dynamics, structure of income, and profit of the
bank are analyzed, as well as the main factors that influence it. Ways to optimize
cost-oriented bank management are suggested.

   Keywords: banking institution, profit, bank value, income method, expense
method, discount rate, discounted cash flow.Mariukha I. A. Profit management of a
commercial bank (for example JSC «Raiffeisen Bank Aval»). Manuscript.
    


