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ФОРМИ ВХОДЖЕННЯ 
ІНОЗЕМНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНУ 

Поняття “іноземний капітал” стосується різноманітних форм капіталу – 
приватного, акціонерного, державного, банківського, промислового, 
фінансового. капіталу міжнародних фінансово-кредитних організацій та ін., 
який належить закордонним власникам. Тобто залежно від напрямків 
входження і суб’єктів, яким належить капітал, можна визначити головне 
його призначення. 

Ми пропонуємо ринок іноземного банківського капіталу розглядати з 

позиції поєднання руху кредитних та інвестиційних фінансових потоків від 

нерезидентів, які працюють на ринках боргу і ринках власності. Як не можна 

відділити сутність від форми, так і ринок іноземного капіталу розглядається 

через призму сукупності його сутнісно-формальних характеристик (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Структура ринку іноземного банківського капіталу 

 

Інструменти власності стимулюють рух інвестиційних (неборгових) 

ресурсів, а інструменти боргу фіксують одночасно активи позикодавця та 

зобов’язання дебітора і уособлюють запозичений капітал. Саме тому 

пропонується розрізняти за змістом терміни “залучений” і “запозичений” 

капітал, оскільки вони базуються на використанні різних фінансових 

інструментів і формують різні фінансові потоки. 

Вищенаведена схема структури ринку іноземного банківського капіталу 

є композиційно синтезованою внаслідок виділення двох відносно 

самостійних його сегментів – ринків боргу і власності, а також переплетення 

двох видів фінансових потоків – інвестиційного і кредитного. Ці два потоки 

мають спільну субстанційну основу – гроші чи грошові еквіваленти 
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(документи) у вигляді цінних паперів і відмінну фінансову перспективу у 

відносинах між іноземними власниками капіталів і споживачами капіталу. 

З одного боку, ринок інструментів власності (цінних паперів) і 

банківських кредитів конкурують між собою, а з іншого – доповнюють один 

одного, створюючи оптимальні умови для ефективного руху іноземного 

капіталу в банківські системи країн, які його потребують. 

Визначальною є роль банківської системи, яка повинна стати головною 

сполучною ланкою між зовнішніми ринками капіталів та реальним сектором 

національної економіки, де головне завдання – забезпечення ринкового 

механізму в стимулюванні інвестиційної та кредитної діяльності для сталого 

економічного розвитку. Наявність різних форм розміщення вільних 

фінансових ресурсів між їх власниками – нерезидентами та банківським 

сектором обумовлює множинність видів ринків капіталів. Ринок капіталів 

створюється багатьма секторами, які пов’язані між собою, але між ними немає 

чітких меж, а відбувається постійне переміщення фінансових потоків 

капіталу з одного сектора в інший. При цьому необхідно враховувати 

кон’юнктуру ринку і конкретні завдання, які вирішують власники заощаджень і 

споживачі коштів. Розмитість меж та їх складне взаємопроникнення є 

додатковим аргументом для розуміння зовнішнього ринку капіталу як 

сукупності ринкових контрактних відносин, спрямованих на забезпечення 

акумуляції і перерозподілу фінансових активів. 
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