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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит / Інститут регіональних
досліджень НАН України. – Львів, 2012.
Дисертаційну роботу присвячено дослідженню теоретико-методичних
засад і розробленню прикладних аспектів діяльності банків на ринку лізингу в
Україні. Обґрунтовано теоретичні положення щодо визначення сутності
поняття «ринок лізингу», удосконалено класифікацію форм участі банків у
лізингових відносинах і систематизовано основні види ризиків діяльності
банківських установ на ринку лізингу. Визначено потенційні напрями впливу
банківської системи на ринок лізингу в Україні.
Проведено періодизацію основних етапів розвитку вітчизняного ринку
лізингу і визначено місце банківських установ у процесі становлення
лізингових відносин у країні. Здійснено порівняльний аналіз банківської
активності на ринках лізингу України, Російської Федерації та Республіки
Польща. Проведено оцінку впливу банківської системи на вітчизняний ринок
лізингу за допомогою методу багатофакторного аналізу та експертного
опитування.
Розроблено концептуальні підходи щодо активізації діяльності банків на
ринку лізингу в Україні. Доведено необхідність посилення державного нагляду
на українському ринку лізингу та запропоновано введення нормативів
регулювання діяльності лізингових компаній, а також визначено процедуру
контролю за їх виконанням. Удосконалено методи реструктуризації проблемної
кредитної заборгованості за допомогою лізингових схем. Обґрунтовано
організаційно-економічні засади використання сек’юритизації лізингових
активів банками в сучасних умовах розвитку вітчизняного ринку лізингу.
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