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Аналіз теорії, практики та напрямків забезпечення капіталізації банків
У статті показана сутність поняття «капіталізації» банківських установ. Проаналізований сучасний стан рівня
капіталізації вітчизняних банків. Запропоновані напрямки підвищення капіталізації, які підвищать
конкурентоздатність вітчизняних банківських установ на світовому фінансовому ринку та забезпечать
стабільність національної економіки на шляху до інтеграції у світову економіку.
Доведено, що перспективи розвитку будь-якого банку більшою мірою визначаються рівнем його
капіталізації. Недостатній розвиток шкодить індивідуальним банкам та банківському сектору в цілому.
В контексті нещодавньої фінансової кризи, забезпечення достатньої капіталізації банків стало однією з ключових
проблем, оскільки недостатня капіталізація є найбільшою загрозою для стабільності банківської системи.
Враховуючи це, особливо важливим є питання капіталізації банківської системи.
На сьогоднішній день в умовах економічної нестабільності банківська система України зіткнулася з підвищеною
конкурентоздатністю вітчизняних банків в порівнянні з іноземними для збереження національних пріоритетів
банківської системи в цілому в умовах руху іноземного капіталу.
Процеси концентрації банківської системи України проаналізовані за допомогою індексу Херфіндаля-Хіршмана
з точки зору активів та капіталу, що дозволяє оцінити рівень монополізації і, таким чином, вплив на економічний
розвиток. Враховуючи підвищений рівень капіталізації та надійності банківських установ України, в першу чергу,
банкам рекомендується покращити якість капіталу та забезпечити достатній рівень покриття ризиків банків.
Ключові слова: банк, банківська система, капіталізація, акціонерний капітал банку, індекс Херфіндаля-Хіршмана,
капітал, іноземний капітал.
Класифікація JEL: E22, G21.
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution 4.0 International license, що дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та
відтворення на будь-якому носії за умови наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.
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Анализ теории, практики и направлений обеспечения капитализации банков
В статье показана сущность понятия «капитализации» банковских учреждений. Проанализировано современное
состояние уровня капитализации отечественных банков. Предложены направления повышения капитализации,
которые повысят конкурентоспособность отечественных банковских учреждений на мировом финансовом рынке
и обеспечат стабильность национальной экономики на пути к интеграции в мировую экономику.
Доказано, что перспективы развития любого банка в большей степени определяются уровнем его капитализации.
Недостаточное развитие вредит индивидуальным банкам и банковскому сектору в целом.
В контексте недавнего финансового кризиса, обеспечение достаточной капитализации банков стало одной из
ключевых проблем, поскольку недостаточная капитализация является наибольшей угрозой для стабильности
банковской системы. Учитывая это, особенно важным является вопрос капитализации банковской системы.
На сегодняшний день в условиях экономической нестабильности банковская система Украины столкнулась с
повышенной конкурентоспособностью отечественных банков по сравнению с иностранными для сохранения
национальных приоритетов банковской системы в целом в условиях движения иностранного капитала.
Процессы концентрации банковской системы Украины проанализированы при помощи индекса ХерфиндаляХиршмана с точки зрения активов и капитала, что позволяет оценить уровень монополизации и, таким образом,
влияние на экономическое развитие. Учитывая повышенный уровень капитализации и надежности банковских
учреждений Украины, в первую очередь, банкам рекомендуется улучшить качество капитала и обеспечить
достаточный уровень покрытия рисков банков.
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4.0 International license, что позволяет неограниченное повторное использование, распространение и воспроизведение
на любом носителе при условии наличия соответственной ссылки на оригинальную версию статьи.

