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Система гарантування депозитів фізичних осіб в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук
/ В.І. Огієнко; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2005. — 19 с. — укp.
Розроблено теоретико-методичні й організаційні засади створення в Україні Фонду
гарантування депозитних вкладів населення державою. Обгрунтовано доцільність посилення
функцій держави у забезпеченні гарантованості повернення депозитних вкладів населення у
разі настання форс-мажорної ситуації у банківській системі. Запропоновано класифікацію
форм захисту депозитних вкладів населення. Розроблено економіко-математичні моделі з
визначення оптимальної величини відшкодування можливих втрат депозитних вкладень
населення за умов збереження фінансової стійкості та надійності діяльності Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб. Обгрунтовано доцільність розширення функцій цього
фонду на діяльність позабанківських фінансово-кредитних установ у наданні послуг з
гарантування депозитів фізичних та юридичних осіб. Значну увагу приділено аспекту
доцільності надання гарантій зі збереження депозитних вкладів суб'єктів малого бізнесу.
Запропоновано напрями вдосконалення чинного законодавства з питань захисту приватної
власності громадян України. Обгрунтовано необхідність прийняття нових законодавчих
актів, зокрема, закону України "Про захист депозитів фізичних осіб".
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