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АНОТАЦІЯ
Сирота Вадим Сергійович. Функціональні та інституційні аспекти
антикризового менеджменту в банківських установах України. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. - Державний вищий
навчальний заклад «Університет банківської справи», Київ, 2015.
Дисертація присвячена теоретичним і прикладним аспектам антикризового
менеджменту в банківських установах України, а саме - дослідженню основних
антикризових заходів банків України та розробці пропозицій щодо підвищення
ефективності

використання

механізмів

антикризового

управління

в

банківському секторі України. У дисертації розкрито науково-методичні
підходи до антикризового менеджменту банківської установи, проаналізовано
його основні функціональні та інституційні аспекти.
У роботі розроблено процедуру антикризового управління банківськими
установами України, складовими якої є аналітичний інструментарій для ранньої
ідентифікації кризового стану банку, оцінки масштабів кризи та втрат від неї;
заходи, спрямовані на управління ліквідністю, проблемними активами та
забезпечення

належного

рівня

капіталізації

банку;

методика

оцінки

ефективності використання зазначеної процедури.
Запропоновано для використання адаптовану до сучасного етапу розвитку
банківського сектору України схему функціонування санаційної установи для
роботи з проблемними активами. Особливу увагу приділено дослідженню
антикризової комунікаційної політики як інструменту подолання кризових явищ
у банку.
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