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Качмар С. І. Становлення і розвиток системи інвестиційного
банкінгув Україні. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит / Інститут регіональних
досліджень НАН України. – Львів, 2014.
Дисертація присвячена теоретичним і прикладним проблемам, що
стосуються сучасних тенденцій функціонування системи інвестиційного
банкінгу в Україні, особливостям її формування та розвитку, а також пошукові
шляхів її вдосконалення. Уточнено сутність понять «інвестиційний банкінг»,
«система інвестиційного банкінгу». Проаналізовано стан і тенденції розвитку
інвестиційного банкінгу в Україні, а також сучасні моделі його організації в
зарубіжних країнах. Результати досліджень містять теоретичне обґрунтування
системи інвестиційного банкінгу та особливостей взаємодії між її елементами,
системи показників для оцінювання діяльності у сфері інвестиційного банкінгу
та рівня його інформаційного забезпечення, науковий підхід до організації
банку розвитку на основі визначення параметрів діяльності такої установи;
систему заходів макро- і мікроекономічного характеру, спрямованих на
підвищення ефективності інвестиційного банкінгу.
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система інвестиційного банкінгу.

