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Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському інституті банківської справи Університету
банківської справи Національного банку України.
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Захист відбудеться 10 жовтня 2007 р. о 14 год. 30 хв. на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 35.154.02 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 ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних
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Сторонянська І.З.

Організаційно-економічний механізм нарощування банками обсягів довгострокових
кредитів: автореф. дис... канд. екон. наук / М.В. Рисін; НАН України. Ін-т регіон. дослідж.
— Л., 2007. — 20 с. — укp.
Розглянуто питання удосконалення організаційно-економічного механізму нарощування
банками обсягів довгострокових кредитів в Україні. Досліджено соціально-економічну
сутність даного кредиту, функції та основні різновиди. Удосконалено класифікацію чинників
впливу на інвесторів, посередників та позичальників за довгострокового кредитування.
Визначено структуру, цільову спрямованість та проблеми реалізації механізму кредитування.
Проаналізовано джерела формування кредитних ресурсів українських банків у 1996 - 2005
рр. та обсягів кредитування на Львівщині. Обгрунтовано шляхи нарощування обсягів,
розроблено напрями оптимізації технології видачі кредитів банками, зокрема, власну
методику розрахунку надбавки за ризик на ставку позичкового процента. Наведено
рекомендації щодо вдосконалення системи управління ризиками в даному виді
кредитування.
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