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Неклюдова Т.М. Управління бюджетуванням у банках. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит/ Львівська державна
фінансова академія – Львів, 2013.
Дослідження присвячене розробленню теоретичних положень і методикоприкладних рекомендацій щодо вдосконалення управління бюджетуванням у
банках. У процесі дослідження вивчено і проаналізовано матеріали банків, які
мають досвід в управлінні бюджетуванням, а також матеріали наукових джерел,
які відображають напрацювання вітчизняних і зарубіжних авторів за цією
тематикою. На основі застосування методів систематизації, узагальнення,
експертних оцінок, індукції і дедукції, графічного моделювання тощо в роботі
уточнено сутність понять "бюджетування", "інновація", "система розвитку
банку", "інформаційне забезпечення суб’єктів бюджетування в банках",
"управлінське рішення", "моніторинг" і "регулювання бюджетуванням", а також
показників, які характеризують рівень розвитку банків; побудовано
класифікації інновацій, факторів, які впливають на ефективність бюджетування
в банках, а також управлінських рішень; розроблено комплекс коефіцієнтів, які
характеризують ефективність бюджетування в банках; запропоновано модель
оцінювання ефективності управлінських рішень суб’єктів бюджетування в
банках.
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