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конкурентоспроможності банківських установ. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. - ДВНЗ «Університет банківської
справи», Київ, 2015.
У дисертації поглиблено теоретико-методологічні положення з визначення
сутності та взаємовпливу злиття і поглинання та конкурентоспроможності
банківських установ, визначено специфічні ознаки та умови забезпечення
конкурентоспроможності банківської установи, які мають здійснюватись на
державному та корпоративному рівнях. Систематизовано зарубіжний досвід
регулювання злиття і поглинання як чинника конкурентоспроможності банків.
Обгрунтовано підхід до інтегрального оцінювання впливу злиття і поглинання
на рівень конкурентоспроможності банківських установ на основі виділення
складових

формування

їх

конкурентоспроможності

(формування

доходів,

використання активів, надання кредитів, залучення депозитів, ринкова частка
активів, рентабельність, збалансованість фінансування).
Визначено

основні

тенденції

та

особливості

формування

конкурентоспроможності банків, які здійснювали злиття і поглинання у 2005 —
2014 рр.
Запропоновано напрями та перспективи адаптації зарубіжного досвіду у
процесі вдосконалення конкурентної політики у банківському секторі України.
Обгрунтовано ключові напрями удосконалення регулювання злиття і поглинання
банків України в контексті забезпечення їх конкурентоспроможності. З’ясовано
ключові заходи державного рівня забезпечення конкурентоспроможності банків у
процесі злиття і поглинання.
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