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АНОТАЦІЯ

    В дипломній магістерській роботі досліджуються питання щодо
методичних підходів щодо оцінки кредитних ризиків в ринкових умовах.
Проаналізувовано загальні економічні показники діяльності ПАТ
«Укрсоцбанк» та показники його фінансового стану. Здісгнен аналіз динаміки
та структури кредитного портфеля ПАТ «Укрсоцбанк». Висвітлено управління
кредитним портфелем банку. Розроблена оптимізаційна модель кредитного
портфеля.

  Ключові слова: підприємство, прибуток ,рентабельність ,планування,
прибутковість, управління.

                                                        SUMMARY

     In diploma master’s work examines the issues of the theoretical foundations of
profit management, defines its essence with respect to classification, and considers
the process of bank profit generation. The dynamics and structure of the income and
expenses of JSC «Raiffeisen Bank Aval» are analyzed, and the bank’s profitability
indicators are evaluated. The ways of optimizing bank profit management are
suggested.

    Keywords: banking institution, profit, interest income (expenses), commission
income (expenses), profitability, management. 

   

  


