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Структурування капіталу банків України в умовах поглиблення європейської
інтеграції: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Н.В. Дунас; Львів. держ. фін. акад. —
Л., 2010. — 20 с. — укp.
Досліджено теоретичні основи капіталізації банків, особливості формування структури
капіталу. Проаналізовано вплив об'єктивних і суб'єктивних факторів на капітал банків.
Визначено рівень відповідності капіталу банків України вимогам Базельських принципів та
міру залежності конкурентних переваг від капіталізації. Досліджено пріоритетні напрями
розвитку банківської системи за умов руху іноземного капіталу. Розкрито переваги та
недоліки присутності іноземного капіталу. Доведено, що проблема капіталізації українських
банків закладена в самій природі та структурі даного капіталу. Доведено функціональну роль
статутного капіталу в процесі структурування капіталу та формування моделі сталого
розвитку.
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