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АНОТАЦІЯ 

Халявка Д.О. – Державне регулювання банківської системи в 

контексті реалізації державної політики економічного зростання 

України. – Рукопис. . – Рукопис.  

Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

магістра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування. – 

НТУ «Дніпровська політехніка», Дніпро, 2019.  

 

У кваліфікаційній роботі магістра здійснено  категоріальне 

узагальнення змісту та структури складових банківської системи, визначено 

місце та роль банківської системи у розширеному відтворенні національної 

економіки, узагальнено поняття та мету державного регулювання банківської 

системи, проведено аналіз сучасного стану банківської системи України, 

проаналізовано результати діяльності державного регулятора банківської 

системи України, визначено сучасні проблеми правового регулювання 

банківської системи в Україні, розроблено пропозиції щодо удосконалення 

інституційного середовища функціонування банківської системи України, 

визначено складові концепції  розвитку банківської системи у контексті 

реалізації державної політики економічного зростання. 

Розроблено проект концепції розвитку державного регулювання 

банківської діяльності для реалізації державної політики економічного 

зростання та обґрунтовано її мету, основні завдання та принципи, сукупність 

заходів щодо зміцнення банківського сектору та активізації економічного 

зростання та механізм її реалізації.  

 

Ключові слова: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ДЕРЖАВНА 

ПОЛІТИКА, БАНКІВСЬКА СИСТЕМА, МЕХАНІЗМИ, ЕКОНОМІЧНИЙ 

РОЗВИТОК, БАНК. 
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