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Лук’янська О. В. Формування вартості банків України. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит / Інститут регіональних
досліджень НАН України. – Львів, 2014.
Дисертація присвячена аналізу науково-методичних і практичних засад
формування вартості банків України в сучасних умовах розвитку банківської
системи України. У роботі досліджено сутність і класифікацію видів вартості
банків, розглянуто особливості формування вартості банків України, обґрунтовано і систематизовано групи факторів впливу на цей процес.
Проаналізовано переваги і недоліки наявних методичних підходів до
оцінювання результатів формування вартості. Продемонстровано визначення
вартості банків на основі порівняльного і дохідного підходів та виокремлено
неадаптованість цих методів для застосування в сучасних умовах розвитку
банківської системи України. Побудовано факторні моделі формування вартості банків України на основі найбільш статистично значущих факторів та
апробовано їх для визначення вартості банків, що перебувають на стадії
підготовки для продажу.
У дисертації обґрунтовано шляхи зростання вартості банків в умовах
розвитку банківської системи України, обґрунтовано концептуальні засади формування вартості банківських установ, виокремлено стратегічний та оперативний аспекти формування вартості банків і надано пропозиції щодо підвищення вартості банків.
Ключові слова: вартість банку, формування вартості, злиття банків, поглинання банків, методи оцінювання вартості, дисконтування грошових потоків,
мультиплікатор, синергія.

