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Ефективність розвитку банківської системи України в умовах євроінтеграції: автореф.
дис... канд. екон. наук / О.В. Галиць; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2008. — 19 с.
— укp.
Досліджено вплив євроінтеграційних процесів на формування та розвиток банківської
системи України, розроблено теоретико-методологічні засади підвищення ефективності її
функціонування та забезпечення конкурентоспроможності. Розроблено класифікацію
зовнішніх і внутрішніх чинників, що перешкоджають приєднанню банківської системи
України до європейського фінансового простору. Запропоновано методику визначення
ефективності функціонування вітчизняної банківської системи з метою забезпечення її
стабільності. Досліджено особливості ведення банківського бізнесу в європейських країнах
та основні норми його регулювання. Проаналізовано грошово-кредитну політику
Національного банку України у контексті європейських стандартів. Встановлено рівень
імплементації норм банківського нагляду ЄС в Україні. Визначено основні орієнтири
адаптації банківської системи України до європейських умов, обгрунтовано нові підходи
щодо забезпечення її ефективного розвитку з урахуванням впливу європейських
інтеграційних процесів.
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