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Удосконалення депозитної політики в банках України: Автореф. дис... канд. екон. наук /
Н.О. Кожель; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2005. — 24 с. — укp.
Досліджено теоретичні та прикладні проблеми, що стосуються сучасних тенденцій
функціонування механізму формування та реалізації депозитної політики банків, а також
особливості його формування та розвитку на регіональному рівні. Висвітлено шляхи
вдосконалення цього механізму. Розкрито зміст понять "депозит", "механізм депозитної
політики банку". Проаналізовано тенденції розвитку депозитної діяльності банків і здійснено
оцінку факторів впливу на неї в Україні. Наведено теоретичне обгрунтування депозитної
політики банків. Розроблено методику оцінки конкурентної позиції зазначеної політики.
Розглянуто послідовність її формування. Наведено практичні рекомендації щодо активізації
депозитної діяльності банків шляхом розширення спектра та удосконалення депозитних
послуг. Запропоновано систему показників для оцінки якості й оптимізації депозитного
портфеля банків і ефективної комбінації ресурсів.

