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Козьмук Н.І. Ліквідність банківської системи України в умовах
фінансової нестабільності – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – Інститут Регіональних
досліджень НАН України, Львів, 2012.
У дисертації досліджені питання забезпечення ліквідності банківської
системи України в умовах фінансової нестабільності. Обґрунтовано
теоретичні положення щодо визначення сутності понять «ліквідність банку»,
«ліквідність банківської системи», визначено загальні тенденції впливу
кризових явищ і фінансової нестабільності на ліквідність банківської системи,
розкрито методологічні основи побудови системи забезпечення її ліквідності.
Здійснено аналіз та оцінку ліквідності банківської системи і чинників, які на
неї впливають, проаналізовано методичні підходи до розрахунку показників і
нормативів ліквідності, оцінено вплив показників банківської діяльності на
ліквідність банківської системи в умовах фінансової нестабільності.
У роботі обґрунтовано заходи щодо підвищення якості управління
ліквідності банківської системи в умовах фінансової нестабільності,
удосконалено методичні підходи до системи управління ліквідністю банків
та системи управління ризиком ліквідності.
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