УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (м. Київ)

ДОБРОВОЛЬСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

УДК 336.71:64.031.4

ЗАОЩАДЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В РЕСУРСНОМУ ПОТЕНЦІАЛІ
БАНКУ

Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

Київ – 2014

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Університеті
Національного банку України (м. Київ).

банківської

справи

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
ВЯДРОВА Інна Миколаївна,
Харківський інститут банківської справи
Університету банківської справи
Національного банку України,
заступник директора з навчально-методичної
роботи
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
КОВАЛЕНКО Вікторія Володимирівна,
Одеський національний економічний університет
Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри банківської справи
кандидат економічних наук
СЕРВЕТНИК Ірина Василівна,
Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб,
начальник відділу зв’язків з громадськістю та
міжнародними організаціями
Захист дисертації відбудеться “28” квітня 2014 р. о 15 год. на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01 в Університеті
банківської справи Національного банку України (м. Київ) за адресою:
04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1 ауд. 207.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Університету
банківської справи Національного банку України за адресою: 04119, м.
Київ, вул. Білоруська, 17.
Автореферат розісланий “ 27” березня 2014 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор економічних наук, професор

О.О. Лапко

Добровольська І.О. Заощадження
потенціалі банку. - Рукопис.

населення

в

ресурсному

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
за спеціальністю 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит. - Університет
банківської справи Національного банку України. - Київ, 2014.
Дисертацію присвячено дослідженню актуальних науково-теоретичних і
методико-практичних аспектів формування ресурсного потенціалу банків на
основі заощаджень населення. Досліджено систему фундаментальних
чинників, які зумовлюють значення заощаджень населення у формуванні
ресурсного потенціалу банку, на теоретичному і практичному рівнях
розкрито підходи та інструменти впливу на процес залучення заощаджень
населення до банківської системи.
У теоретичній частині дослідження увагу зосереджено на розкритті
сутності поняття «заощадження населення»; досліджено ресурсний
потенціал банку та проаналізовано науково-теоретичні підходи до залучення
заощаджень населення для формування банківських ресурсів.
Аналітичний розділ присвячено оцінюванню стану й умов формування
ресурсного потенціалу банків України на основі заощаджень населення.
Зокрема, розглянуті питання визначення сучасних тенденцій формування
ресурсного потенціалу вітчизняних банків, виявлення ролі заощаджень
населення у цих процесах, вивчено особливості, умови і чинники залучення
заощаджень населення банками України.
Досліджено перспективи нарощення ресурсного потенціалу банку
завдяки активізації процесу залучення заощаджень населення, які базуються
на збалансуванні вартості й обсягів залучення коштів населення до банків, а
також на побудові в Україні змішаної системи гарантування вкладів, яка
поєднує роботу ФГВФО із механізмами страхового захисту.
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