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Постановка проблеми. Формування адекватних уявлень про економічну природу транснаціональ-
ного банківського капіталу передбачає поглиблене дослідження процесів його генезису. Специфічність 
конотації поняття «капітал» пов’язана з різноманітністю сутнісних характеристик різних складових цієї 
дефініції, множинністю форм реалізації капіталу, що породжує багатозначність тлумачень його змісту. 
Складність, мінливість поняття «капітал» обумовлює актуальність подальших наукових досліджень у 
напрямі поглиблення розуміння його сутності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій економічній літературі досі немає всебічно-
го теоретичного обґрунтування сутності поняття «транснаціональний банківський капітал». У проце-
сі розвитку економічних відносин зміст поняття «капітал» постійно трансформується і доповнюється, 
з приводу чого серед учених-економістів ведеться наукова полеміка. Окрему увагу різним складовим 
сутності капіталу приділяють у своїх працях такі вітчизняні та закордонні дослідники: І. Т. Балабанов, 
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інші. Окремі характеристики капіталу, що відображають особливості його функціонування з різних бо-
ків, тісно пов’язані між собою, що вимагає їх комплексного, системного відображення під час розкриття 
економічної сутності транснаціонального банківського капіталу.

Метою статті є з’ясування сутності транснаціонального банківського капіталу на основі висвітлення 
його генезису та виявлення специфічних рис, що характеризують різні боки цього поняття. 

Виклад основного матеріалу. Термін «капітал» (із лат. capitalis – основний, головний) у буквально-
му перекладі означає «головна цінність, головне майно» [1, с. 437]. У широкому розумінні до капіталу 
відноситься все, що здатне приносити дохід, а також ресурси, створені людьми для виробництва товарів 
і послуг.

Розглянемо зміст поняття капіталу через характеристику його властивостей. Як відомо з економічної 
теорії, капітал є обмеженим ресурсом, який має: здатність до накопичення; ліквідність, тобто здатність 
незалежно від своїх предметних форм, перетворюватися в грошову форму; конвертованість, що прояв-
ляється в постійному перетворенні форм капіталу; здатність до самозростання вартості в процесі круго-
обігу капіталу.

Отже, якщо капітал не лишається в пасивному стані, а включений до динамічного процесу круго-
обігу вартості, в якому неперервно змінює свої форми, то капітал, як правило, не тільки відтворює свою 
вартість, але і приносить певну додаткову вартість, або прибуток. При цьому грошова форма капіталу є 
одночасно відправною і кінцевою точками руху вартості. 

Таким чином, капітал є грошовим ресурсом, здатним до накопичення та примноження завдяки долу-
ченню до процесів відтворення і зростання вартості шляхом конвертації своїх форм.

Капітал перебуває в неперервному розвитку, що містить процеси його виникнення, становлення та 
якісного перетворення. Відповідно до класичної економічної теорії та її концепції трудової вартості про-
мисловий капітал набуває трьох форм: грошової, виробничої і товарної. На певному етапі розвитку сус-
пільних відносин товарна і грошова форми капіталу виокремлюються, на їх основі виникають торговий і 
позичковий капітали. Саме позичковий капітал стає базисом виникнення банківського капіталу. 

Позичковий капітал є специфічним видом капіталу. Це капітал у грошовій формі, що став об’єктом 
кредиту. Особливість позичкового капіталу полягає в тому, що він передбачає передачу грошових ко-
штів у тимчасове й оплатне користування, тому позичковий капітал приносить власнику дохід у формі 
відсотка. Це означає, що джерелом самозростання вартості позичкового капіталу є відсоток. Специфіка 
позичкового капіталу полягає також у його спроможності багаторазово примножувати свою вартість за-
вдяки дії кредитного мультиплікатора, коли взятий у позику капітал перепозичається.

Слід звернути увагу на те, що завдяки функціонуванню банківських установ у позичковий капітал пе-
ретворюються такі грошові кошти, які без діяльності банку як фінансового посередника взагалі не реалі-
зували би своєї додаткової споживчої вартості. Саме завдяки посередництву банка вільні (не зайняті у 
виробництві, торгівлі) грошові ресурси населення та інших суб’єктів господарювання мобілізуються та 
залучаються в кругообіг вартості, що робить можливим отримання додаткової вартості.

Із розвитком фінансового ринку властивість бути капіталом набувається не тільки грошима, але й 
іншими фінансовими інструментами, що призвело до появи фіктивного (титульного) капіталу – капіта-
лу, який існує у вигляді цінних паперів, що приносять дохід їх власникові [2]. Позичковий і фіктивний 
(титульний) капітали разом утворюють фінансовий капітал суб’єктів господарювання. Існуючи спочатку 
у грошовій формі, фінансовий капітал за допомогою інфраструктури фінансового ринку вкладають у 
різноманітні фінансові інструменти з метою отримання доходу. Фінансовий ринок є своєрідним середо-
вищем існування фінансового капіталу, на ньому здійснюються операції з різноманітними фінансовими 
активами, які опосередковують перерозподіл вільних грошових коштів різних економічних суб’єктів. 
Так, фінансовий капітал вкладають в іноземну валюту, банківські депозити, корпоративні цінні папери 
та інструменти державної позики, дорогоцінні метали тощо.

Формування і функціонування фінансового капіталу здебільшого забезпечують кредитний ринок і 
ринок цінних паперів, домінування яких залежить від моделі організації фінансового ринку. У країнах 
із «орієнтованою на банки» моделлю фінансового ринку, серед яких Німеччина, Франція та інші країни 
континентальної Європи, основним інструментом формування фінансового капіталу є банківські креди-
ти. У країнах з «орієнтованою на фондовий ринок» моделлю фінансового ринку (США, Великобританія 
та інші країни англосаксонської групи) основним інструментом формування фінансового капіталу є цін-
ні папери, через придбання яких відбувається проникнення вільних грошових капіталів з одних сфер і 
галузей економіки в інші та злиття цих капіталів.

Трансформація капіталу в історичній ретроспективі є закономірним результатом неперервного руху 
капіталу і його якісної еволюції, що триває і сьогодні. Капітал стає більш складним за структурою і за 
змістом. У фінансовому капіталі сьогодні переплітаються, крім банківського, торгового і промислового 
капіталів, й інші, так звані неречові форми капіталу: людський, інформаційний, інституційний, політич-
ний і т. д.
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Із розширенням сфери діяльності банківських установ збільшилися різноманітність і обсяги здій-
снюваних ними операцій. Діяльність банківських установ усе більше орієнтується на універсальність 
і глобальний характер. Банківський капітал усе частіше і все в більших масштабах спрямовується у 
нетрадиційні для нього сфери діяльності. Банки поступово розширюють спектр послуг, які надають, і 
освоюють нові нетрадиційні для них види діяльності (операції з нерухомістю, консалтинг, страхування, 
форфейтинг, факторинг та ін.). У результаті банки стали своєрідними «фінансовими гіпермаркетами». 

Вагомий вплив на розвиток і трансформацію фінансового капіталу спричинює динамічний розвиток 
небанківських інститутів (страхових, інвестиційних, фінансових компаній, пенсійних фондів та ін.), за-
вдяки їхній участі у функціонуванні фінансового ринку, роль цих організацій у розвитку фінансового 
капіталу стає все більш значимою.

У результаті світового обміну товарами, інформацією, знаннями та культурними цінностями, еконо-
міки різних країн стають більш взаємозалежними. Глобалізаційні процеси охоплюють усі сфери життя 
суспільства: економічну, політичну та культурну. Відбувається міжнародна міграція капіталу, людських 
і виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, економічних і технологічних процесів, зближення 
та злиття культур різних країн. Особливо динамічно процес глобалізації відбувається в фінансовій сфері, 
де розвиток інформаційних і телекомунікаційних технологій є більш інтенсивним, ніж у промисловості 
і торгівлі.

Концентрація і централізація капіталу сприяє виведенню капіталу за національні межі окремих країн, 
з країн із його відносною надмірною кількістю у країни, де він знаходитися в дефіциті, але в надлишку, 
є інші фактори виробництва (праця, земля, корисні копалини), які не можуть бути раціонально викорис-
тані у відтворювальних процесах через нестачу капіталу. Іншими мотивами транснаціоналізації банків-
ського капіталу є: потреба в мобілізації більш значного обсягу фінансових ресурсів, більш ефективне і 
раціональне розміщення капіталу, диверсифікація ризиків, оптимізація оподаткування та ін. Зростання 
обсягів та інтенсивності трансграничних потоків капіталів веде до транснаціоналізації фінансового ка-
піталу. Зворотним боком таких процесів є зростання ймовірності дестабілізації фінансової сфери, по-
тенційна регіональна або глобальна нестабільність через взаємозалежності національних економік на 
світовому рівні, адже локальні фінансово-економічні кризи в певній країні можуть мати регіональні або 
навіть глобальні наслідки.

Підсумовуючи викладене, представимо місце транснаціоналізації банківського капіталу у формуван-
ні глобального капіталу у графічному вигляді (рис.).
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Джерело: розробка автора.

Розкриваючи сутність транснаціонального банківського капіталу, слід глибше розглянути підходи 
вчених до тлумачення базового терміна «капітал». Одні вчені розглядають поняття «капітал» у широко-
му сенсі. Так, І. Т. Балабанов трактує капітал як «гроші, випущені в обіг, і доходи, що приносять гроші 
від цього обігу» [3]. Таке визначення є надто загальним, адже з нього залишається незрозумілим кому 
належать такі гроші, хто ними розпоряджається, з яких джерел вони отримані та на які цілі використані. 
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А. М. Поддєрьогін також пропонує узагальнене визначення капіталу – як «кошти, якими володіє суб’єкт 
господарювання для здійснення своєї діяльності з метою отримання прибутку» [4], не уточнюючи дже-
рела формування та напрями використання коштів.

Другі вчені акцентують увагу на джерелах утворення капіталу. Так, О. Г. Біла характеризує капі-
тал як «сукупні грошові ресурси, які використовує суб’єкт господарювання; авансований у госпо-
дарську діяльність капітал власний, позичений і залучений у сукупності» [5]. Схожу позицію займає 
Є. Ф. Брігхем: капітал – це «необхідний фактор виробництва, що містить компоненти боргу, нерозподі-
лений прибуток, привілейовані акції і звичайні акції» [6] та С. В. Моїсєєв: це «кошти суб’єкта господа-
рювання, відображені в пасиві його бухгалтерського обліку. Водночас фінансовий капітал поділяють на 
власний, тобто сформований завдяки власним джерелам фінансових ресурсів, і позичковий, формування 
якого здійснюється завдяки позичковим фінансовим джерелам» [7]. Щодо останнього визначення заува-
жимо, що частина коштів суб’єкта господарювання, відображених у пасиві, може бути іммобілізованою, 
не брати участь у відтворювальних процесах та не приносити дохід, тому відносити всі пасиви до капі-
талу є не зовсім правильним.

Третя група вчених ототожнює капітал з активами суб’єктів господарювання. Зокрема, І. А. Бланк 
розкриває зміст поняття «капітал» як «загальна вартість засобів у грошовій, матеріальній та нематері-
альній формах, інвестованих у формування активів» [8], а В. М. Опарін зазначає, що капітал є «сумою 
коштів, спрямованих в основні засоби та обігові кошти суб’єкта господарювання» [9]. Погоджуємось 
із тим, що поняття «капітал» охоплює не лише його грошову форму, але й виробничу та торгову, що 
знаходить своє відображення в активі балансу суб’єкта господарювання. Водночас, на нашу думку, роз-
криваючи напрями вкладення капіталу, залишається поза увагою факт того, що капітал є носієм фактору 
ризику, що повинно бути враховано під час розкриття його сутності.

Ми вважаємо, що визначення «капітал» слід трактувати як сукупність грошових, матеріальних і не-
матеріальних ресурсів, які утворюються завдяки власним, залученим і запозиченим коштам, що залуча-
ються до відтворювальних процесів із метою отримання прибутку в разі певного рівня ризику.

Безумовно, поняття «банківський капітал» і «транснаціональний банківський капітал» мають свої 
специфічні особливості, які автор детально розглянув у роботі [10]. 

Висновки. Отже, зазначимо, що в ході еволюції економічних відносин поняття «капітал» трансфор-
мується і наповнюється глибшим сенсом, відповідно до пануючої в певний момент часу парадигми еко-
номічного розвитку суспільства. Грошовий капітал, зародившись як форма виробничого капіталу, вио-
кремлюється від нього та стає базою формування позичкового капіталу. Згодом позичковий і фіктивний 
(титульний) капітал поєднуються у складі фінансового капіталу. Головною відмінністю банківського 
капіталу є те, що це фінансовий капітал, який знаходиться під управлінням банківської установи (у ви-
падку транснаціонального банківського капіталу – під управлінням транснаціонального банку) та міс-
тить у собі як позичковий, так і фіктивний (титульний) капітали, що конвертують свої форми у процесі 
здійснення банківських операцій із метою отримання прибутку в разі певного рівня ризику.
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