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АНОТАЦІЯ
 

    В дипломній магістерській роботі досліджуються питання щодо
теоретичних засад управління доходами, упорядковано його сутність згідно з
класифікаційними ознаками, розкрито процес формування доходів банку.
Проаналізовано динаміку, структуру доходів АТ «Райффайзен Банк Аваль», а
також проведено оцінку ефективності управління доходами банківської
установи. Запропоновано напрями підвищення дохідності банку.

   Ключові слова: банк, управління, процентні доходи, комісійні доходи,
витрати, фінакнсові результати

                                                           SUMMARY

    In the diploma master's thesis the questions on theoretical principles of income
management are investigated, its essence is sorted according to the classification
features, the process of formation of bank income is revealed. The dynamics, revenue
structure of Raiffeisen Bank Aval JSC were analyzed, as well as an assessment of the
efficiency of income management of a banking institution. The directions of increase
of profitability of bank are offered.

   Keywords: bank, management, interest income, commission income, expenses,
financial results

    

   

  


