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РЕФЕРАТ 
 
 Дипломная работа содержит 66 страниц, 7 рисунков, 2 таблицы, 1 

приложение, 55 использованных источников. 
 
 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС, БАНК, БАНКОВСКАЯ СИСТЕ-

МА, ОБЩЕСТВО, ДОВЕРИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 
 Объект исследования – экономические интересы банков и общества 

как причины их деятельности. 
 Предмет исследования – соотношение экономических интересов 

банков и общества. 
 Цель исследования – выявить проблемы баланса экономических ин-

тересов и сформулировать возможные варианты их решения. 
 Методы исследования: абстрактно-логический, конкретно-

исторический, статистический метод, анкетирование. 
 
 Дипломная работа посвящена аспектам взаимодействия населения 

страны и ее банковской системы. Рассматриваются причины и процесс взаимо-
действия, а также его регулирование со стороны государства и наднациональ-
ных организаций. Выявляется общественное мнение населения о роли банков в 
жизни и о банковской системе в целом. 

 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследу-
емого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
 
У дыпломную работу ўваходзяць66 ст., 7 малюнкаў, 2 табліцы, 55 крыніц, 

1 дадатак. 
 
ЭКАНАМІЧНЫ ИНТАРЭС, БАНК, БАНКАЎСКАЯ СІСТЭМА, 

ГРАМАДСТВА, ДАВЕР, УЗАЕМАДЗЕЯННЕ, РЭГУЛЯВАННЕ  
 
Аб’ект даследавання – эканамічныя інтарэсы банкаў і грамадства як 

прычыны іх дзейнасці.  
Прадмет даследавання – суадносіны эканамічных інтарэсаў банкаў і 

грамадства. 
Мэта даследавання – выяўленне праблем балансу эканамічных інтарэсаў і 

фармуляванне магчымых варыянтаў іх вырашэння. 
Метады даследавання: абстрактна-лагічны, канкрэтна-гістарычны, 

статыстычны метад , анкетаванне. 
 
Дыпломная работа прысвечана аспектам узаемадзеяння насельніцтва 

краіны і яе банкаўскай сістэмы. Разглядаюцца прычыны і працэс 
ўзаемадзеяння, а таксама яго рэгуляванне з боку дзяржавы і наднацыянальных 
арганізацый. Выяўляецца грамадскае меркаванне насельніцтва аб ролі банкаў у 
жыцці і аб банкаўскай сістэме ўвогуле. 

 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT 

 
Thesis: 66p., 7 fig., 2 tables, 55 sources, 1 attachment. 
 
ECONOMIC INTEREST, BANK, BANKING SYSTEM, SOCIETY, TRUST, 

INTERACTION, REGULATION 
 
The object of research is the economic interest of banks and society as the rea-

sons for their activities. 
The subject of research is the balance of economic interest of banks and socie-

ty. 
The aim of research is to reveal the problems of balance of economic interest 

and to formulate the possible ways out of them. 
The methods that are used: abstract-logical, concrete historical approach, statis-

tical, survey. 
 
Diploma paper is dedicated to the aspects of interaction of the nation and the 

banking system. The reasons for interaction, the process of it, as well as its state and 
supranational regulation are considered. The public opinion of the role of banks in 
their lives and of banking system in general are revealed. 

 
The author confirms that the given design-analytical material correctly and 

evenly reflects the condition of the process under consideration, and all theoretical, 
methodological and methodical provisions and concepts, adopted from other sources, 
are referred to its authors. 

 


