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Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі банківської справи Львівського банківського
інституту Національного банку України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
ЄЛЕЙКО Василь Іванович,
Львівська комерційна академія,
завідувач кафедри
економетрії та статистики.
Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор
МОРОЗ Анатолій Миколайович,
Київський національний економічний університет,
завідувач кафедри банківської справи;
кандидат економічних наук, доцент
ХОМА Ірина Борисівна,
Національний університет “Львівська політехніка”,
доцент кафедри фінансів.

Провідна установа: Інститут економіки та прогнозування НАН України,
відділ досліджень розвитку та регулювання фінансових
ринків (м. Київ).
Захист відбудеться 24 березня 2006 року о 14 год. 30 хв. на засіданні
спеціалізованої вченої ради К35.154.02 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 ознайомитися в бібліотеці Інституту регіональних
досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розісланий 22 лютого 2006 року.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук

Сторонянська І.З.
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Комплексне рейтингове оцінювання фінансово-кредитної діяльності банку: Автореф.
дис... канд. екон. наук / П.П. Гармидаров; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2006. —
20 с. — укp.
Проаналізовано існуючі методики оцінки фінансового стану банку, різноманітні аналітичні
підходи та математичні динамічні моделі стійкості банку, зокрема, методику
декомпозиційного аналізу прибутковості власного капіталу, яка досліджує залежність між
показниками прибутковості та ризику банку та виявляє вплив окремих чинників на
результати його діяльності. Дана методика дозволяє реалізувати загальні методологічні
засади банківського аналізу. Розглянуто методику комплексної рейтингової оцінки
фінансово-кредитної діяльності банку, яка враховує в сукупності динаміку відносних
відхилень показників і результати експертної оцінки.
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