НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ВОН РОМАНОВ Кріспін Олег Олегович

УДК 336.467

МЕХАНІЗМ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТУВАННЯ
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

Львів – 2009

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському інституті банківської справи
Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).
Науковий керівник:

Офіційні опоненти:

кандидат економічних наук, доцент
ПШИК Богдан Іванович,
Львівський інститут банківської
справи Університету банківської
справи Національного банку України,
доцент кафедри банківської справи.
доктор економічних наук, професор
ЛУЦІВ Богдан Любомирович,
Тернопільський
національний
економічний університет,
проректор з навчальної роботи;
кандидат економічних наук
ВОЗНЯК Галина Василівна,
Інститут Регіональних досліджень
НАН України,
науковий співробітник
відділу
проблем
розвитку
фінансовокредитних
відносин

Захист відбудеться 20 січня 2010 р. о 14.30 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 ознайомитися у бібліотеці Інституту регіональних
досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розісланий 18 грудня 2009 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук

Сторонянська І.З.

Механізм банківського інвестування в умовах ринкової економіки: автореф. дис... канд.
екон. наук: 08.00.08 / О.О. Вон Романов Кріспін; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Л.,
2009. — 22 с. — укp.
Досліджено сучасні тенденції функціонування механізму банківського інвестування,
розкрито особливості його формування та розвитку в Україні й обгрунтовано шляхи
удосконалення. Запропоновано визначення понять "механізм банківського інвестування" та
"банківські інвестиції". Проаналізовано стан і тенденції розвитку банківської інвестиційної
діяльності в Україні, а також досвід фінансування банками інвестиційних проектів у
зарубіжних країнах. Теоретично обгрунтовано структуру механізму банківського
інвестування, розкрито особливості взаємодії між його ланками. Розроблено систему
показників для оцінювання результатів інвестиційної діяльності банків, а також алгоритм її
планування у контексті реалізації їх стратегічних цілей і завдань. Запропоновано систему
заходів регуляторного впливу на розвиток банківської діяльності у сфері інвестиційного
бізнесу.
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