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Миколишин М. М. Механізм емісійної діяльності банків України. –
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 аспектам побудови
механізму емісійної діяльності банків України. У роботі досліджено суть і
значення емісійної діяльності банків, визначено складові механізму емісійної
діяльності банків і досліджено зарубіжний досвід формування механізму
емісійної діяльності банками.
Здійснено аналіз тенденцій і динаміки емісії пайових та боргових цінних
паперів банками України і на основі економетричного моделювання обґрунтовано доцільність використання показника ризику ринку (β) при виборі типу
емісійної стратегії банків.
Удосконалено концептуальні засади формування емісійної політики банками України, здійснено обґрунтування можливостей гібридного фінансування
у формуванні емісійної діяльності банків та обгрунтовано підхід до ринкової
адаптації емісійної діяльності на основі використання системи індикаторів.
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