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Захист відбудеться “ ” грудня 2006 року о 14 год. 30 хв. на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 35.151.02 по захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата наук в Інституті регіональних досліджень НАН
України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних
досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
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Сторонянська І.З.

Удосконалення процесів забезпечення ефективності банківських послуг для фізичних
осіб: Автореф. дис... канд. екон. наук / О.І. Білик; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л.,
2006. — 21 с. — укp.
Обгрунтовано поняття й економічну суть ринку банківських послуг. Досліджено відмінності
між поняттями "банківська послуга", "банківська операція" та "банківський продукт".
Доведено необхідність функціонування на ринку банківських послуг універсальних і
спеціалізованих банківських установ. Проведено дослідження вітчизняного ринку даних
послуг для фізичних осіб і виявлено принципи залежності ефективності роботи банківських
установ від якісних факторів впливу. Розроблено авторську модель оцінки ефективності
діяльності банківських установ на ринку банківських послуг для фізичних осіб з
урахуванням ваги та впливу якісних факторів (конкурентоспроможності, якості
обслуговування, цінової політики), реалізація якої дасть змогу банкам продуктивно
використовувати власні нематеріальні конкурентні переваги та сприятиме вдосконаленню
процесів забезпечення ефективності зазначених банківських послуг.
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