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РЕФЕРАТ

Дипломна робота присвячена вирішенню актуальної науково-практичної 
проблеми щодо управління вартістю банківського бізнесу. В дослідженні 
розглянуті теоретико-методологічні засади оцінювання вартості банківського 
бізнесу в сучасних умовах господарювання; проаналізовано ефективність 
механізму оцінювання вартості бізнесу банку; запропоновано удосконалення 
методики оцінювання вартості банківського бізнесу.

Ключові слова : банк, банківський бізнес, ризику інвестування, оцінка
вартості бізнесу, модель Ольсона, комплексний метод оцінки вартості
банківського бізнесу.

The diploma thesis is devoted to solving the actual scientific and practical
problem of managing the value of banking business. The study considers the
theoretical and methodological principles of estimating the value of banking
business in modern conditions of management; the effectiveness of the mechanism
of valuation of the bank's business is analyzed Improvement of methodology of
estimation of cost of banking business is offered.

Keywords: bank, banking business, investment risk, business value
estimation, Olson model, complex method of banking business value estimation.


