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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Із розвитком міжнародних про�

цесів транскордонного переміщення
капіталу і формування величезних
обсягів внутрішніх капіталовкладень
теоретичні підходи до визначення ка�
тегорії "капітал" істотно змінились,
розширились і набули додаткових
значень та пояснень. Зростання ролі
грошових переказів на міжнародно�
му фінансовому ринку вимагає і їх
гносеологічних досліджень, що доз�
волить віднести заощаджені кошти
мігрантів до категорії "капітал" як за
змістом, так і за значенням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

У дослідницьких роботах і ана�
літичних працях багатьох міжнарод�
них організаціях та окремих фахівців
останнім часом з'явилась низка пуб�
лікацій, в яких досліджено масштаби
і значення грошових переказів міг�
рантів. Переважна більшість цих
праць присвячена практичним аспек�
там впливу грошових переказів на
суспільний розвиток країн, що прий�
мають [11; 15; 17; 26].
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ГНОСЕОЛОГІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ

МІГРАНТІВ ЯК РІЗНОВИД

КАПІТАЛУ

У статті здійснено комплексне дослідження гносеології формуван1

ня різновидів капіталу, що дозволило з'ясувати їх основні характери1

стичні ознаки і їх відповідність основним характеристикам грошових

переказів. Порівняння визначень, з гносеологічної точки зору,

свідчить про наявність спільної економічної природи і теоретичної

бази грошових переказів з визначенням капіталу та його різновидів,

що проявляється у ідентичності цих категорій за змістом, формою, ха1

рактером, джерелом, призначенням і рухом.

The article shows complex research of the gnosiological formation of

different types of capital that give opportunity to determine its main

characteristics and feature responses to remittances. The comparison of

definitions from gnosiological point of view shows that it has similar

economic nature and theoretic base between remittances and different

types of capital. These categories are similar in terms of content, form,

character, source, purpose and movement.

НЕВИРІШЕНА РАНІШЕ ЧАСТИНА
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Однак їх увага приділена пере�
важно соціальному значенню пере�
казів як джерелу життєдіяльності
сімей мігрантів. Значно менше уваги
приділяють переказам як капітально�
му ресурсу, який забезпечує, віднов�
лює і доповнює соціально�економічні
складові розвитку суспільства.

Метою статті є порівняння основ�
них гносеологічних характеристик
різновидів капіталу з основними оз�
наками грошових переказів і з'ясу�
вання ідентичності цих категорій за
ключовими показниками змісту, зна�
чення, характеру, форми, джерела
утворення тощо.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Відкриття національних кордонів
і лібералізація економічних відносин
істотно активізували міжнародні
міграційні процеси. Широкомасштаб�
на трудова міграція в свою чергу при�
скорила потоки міжнародних грошо�
вих переказів мігрантів переважно з
розвинених країн в країни, що розви�

ваються. Темпи зростання і обсяги
грошових переказів вже перевищу�
ють обсяги інших джерел зовнішніх
фінансових ресурсів та інших складо�
вих міжнародного ринку капіталу.
Швидке зростання обсягів переказів
та їх значення в системі міжнародно�
го ринку капіталу особливо для країн,
що розвиваються, актуалізувало те�
оретичні дослідження цієї проблема�
тики. Особливий інтерес представляє
з'ясування ідентичності грошових пе�
реказів іншим складовим міжнарод�
ного ринку капіталу. З цією метою
нами проведено дослідження гносе�
ології ідентичності визначень грошо�
вих переказів та капіталу. В основу
дослідження покладено три методо�
логічні підходи. Перший — дослід�
ження термінологічних особливостей
визначення грошових переказів та
з'ясування їх основних характерис�
тичних ознак. Другий — досліджен�
ня різних видів капіталу, їх визначень,
а також з'ясування їх основних ха�
рактеристичних ознак. Третій — по�
рівняння характеристичних ознак
визначення капіталу та грошових на
предмет їх відповідності (ідентич�
ності).

Дослідження літературних дже�
рел, в яких наводяться визначення
грошових переказів, свідчить, що цей
термін є досить новим для економіч�
ної науки. Даній проблемі почали
приділяти увагу лише на початку 70�х
рр., і повного визначення досі не має.
Є низка вузько технічних визначень.
Наприклад Б. Робертс, М. Орозко,
Дж. Ван Доорт, А. Кора Аванс, Дж.
Клан, А. Андреассен, Р. Варгас�Лун�
діус визначають грошові перекази як
кошти, відправлені особами, які пра�
цюють за кордоном в ті країни, з яких
вони приїхали, або з яких вони похо�
дять [10, с. 3; 11, с. 1; 12, с. 8; 13, с. 2;
14, с. 1; 15, с. 2]. Причому Д.Рата уточ�
нює, що грошові перекази — це не
громадські, корпоративні чи інші за�
гальнодоступні кошти, а скоріше при�
ватні трансферти напряму від
відправника до отримувача [16, с.
274]. Д. Хольтз�Еакін у своєму визна�
ченні вказує, що грошові перекази
вже можуть здійснюватись через
електронні засоби оплати або через
низку неофіційних каналів — досить
часто їх можуть навіть перевозити
власноруч [19, с. 1].

Згідно з методиками МВФ гро�
шові перекази рекомендується визна�
чати як суму трьох ключових компо�
нентів: перекази мігрантів, оплата
праці робітників і трансферти, пов'я�
зані з міграцією [17, с. 8—9]. Компо�
нент "перекази мігрантів" це ті кош�
ти, які мігранти, постійно перебува�
ючи за кордоном (понад 1 рік), на�
правляють на батьківщину. Компо�
нент "оплата праці робітників" перед�
бачає пересилання коштів за викона�
ну роботу нерезидентами для робо�
тодавця з іншої країни (досить часто
компанії напряму переводять гроші
на рахунки найманих працівників в
банках на їх батьківщині). Третій ком�
понент "трансферти пов'язані з мі�
грацією" не є поширеним і великим в
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обсягах у більшості країн, що розви�
ваються, адже представляє еквіва�
лент вартості майна, яке мігрант
транспортує при переміщенні з однієї
країни в іншу. Тобто грошові перека�
зи дійсно являють собою складний
комплекс компонентів, що характе�
ризують зміст коштів, які надходять
від мігрантів на батьківщину.

Дослідження робіт з проблеми
грошових переказів свідчить, що під
цю категорію підпадають значні об�
сяги не тільки фінансових, але і ма�
теріальних ресурсів. Так, відповідно
до Інструкції Платіжного балансу,
що періодично публікується МВФ, до
грошових переказів відносять як ма�
теріальні, так і фінансові ресурси, які
направляють мігранти з країн поточ�
ного проживання і працевлаштуван�
ня до країн їх походження [18, с.75].
Д. Хольтз�Еакін, Н. Ніберг�Соренсен
та інші дослідники стверджують, що
під переказами також потрібно розу�
міти і ті речі (активи), які мігранти
транспортують з собою при пере�
міщенні з країни в країну (товари,
техніку), адже вони також мають
власний грошовий еквівалент [19, с. 1;
22, с. 4; 20, с. 48]. На думку О. Са�
довської досить часто перекази у то�
варній формі надходять на батьківщи�
ну мігрантів з комерційною метою.
Так звані комерційні мігранти не пе�
реказують гроші додому, а купують
на них товар в країні працевлашту�
вання і завозять його на батьківщину
з метою реалізації і отримання ще
більшого додаткового доходу [9, с.
53]. Водночас О. Садовська прихо�
дить до висновку, що до переказів
також потрібно включати частину
інвестицій, депозити та благодійні
внески мігрантів [9, с. 48]. З її думкою
погоджується Д. Рата, який заува�
жує, що перекази можуть замаскува�
тись під потоки капіталу, щоб уник�
нути оподаткування чи отримати
певні податкові пільги. Наприклад, в
Індії з цією метою до переказів відно�
сять основну частину депозитів нере�
зидентів [21, с.172].

Аналіз літературних джерел свід�
чить, що багато фахівців визначає
грошові перекази не тільки з точки
зору соціального їх спрямування, але
також як генератор соціально�еконо�
мічних процесів в країнах�реципієн�
тах. Як зазначають Л. Катселі, Р. Лу�
кас і Т. Ксеногіані, грошові перекази
використовують як з метою спожи�
вання, так і інвестування, а також є
частиною валютних надходжень, які
мінімізують ризики та прояви неста�
більності [20, c. 57]. Р.  Варгас�Лунді�
ус теж підтверджує, що грошові пе�
рекази — це не тільки кошти, які над�
ходять з метою споживання і прид�
бання товарів тривалого користуван�
ня, це також інвестиційні ресурси, які
використовують на будівництво ін�
фраструктури в сільських місцевос�
тях та фінансування девелоперських
проектів [15, с. 2]. К. Крачун стверд�
жує, що раніше в більшості теоретич�
них робіт грошові перекази розгля�
дали лише з точки зору так званого
"альтруїзму" і свідчили про поліпшен�

ня життєдіяльності рідних і близьких
на батьківщині. На сьогодні автори
все більше уваги приділяють визна�
ченню грошових переказів з точки
зору "власного інтересу". В цьому
контексті К. Крачуна визначає гро�
шові перекази як фінансові та матер�
іальні ресурси, які направляють в
країну походження мігрантів з метою
інвестиційного вкладення, примно�
ження активів тощо [23, с. 5]. Н. Ку�
деярова навіть визначає грошові пе�
рекази як "імміграційні інвестиції",
які не тільки підтримують сім'ї
мігрантів на батьківщині, але і еконо�
міки їх рідних країн загалом [24,
с.126]. Таким чином, А. Чімхову, Дж.
Пізз і К. Піндер підсумовують, що гро�
шові перекази можна визначити як
приватну фінансову допомогу, яка не
тільки направляється прямо у гаманці
бідних домогосподарств у сільській
місцевості, але також у відносно доб�
ре забезпечені сім'ї мігрантів на бать�
ківщині з метою не тільки соціального
забезпечення, також вкладення з
перспективою отримання прибутку
[25, с. 2].

Група вчених визначає грошові
перекази також як важливе джерело
макроекономічної стабільності в
країнах, що розвиваються, і порівнює
їх з основними складовими міжна�
родного ринку капіталу. Так, міжна�
родна неприбуткова організація
Inter�American Dialogue визначає
грошові перекази як важливий капі�
тальний ресурс для багатьох країн,
що розвиваються, який є значно важ�
ливішим для соціально�економічного
розвитку, ніж прямі іноземні інвес�
тиції, портфельні інвестиції, міжна�
родна технічна допомога або при�
ватні корпоративні запозичення [26,
с.3]. З цим твердженням повністю
погоджується і Н. Спатафора, на
думку якого, для багатьох країн, що
розвиваються, грошові перекази яв�
ляють собою найбільше джерело ва�
лютних надходжень, які є більш ста�
більними і антициклічними, ніж інші
складові міжнародного ринку капіта�
лу [27, с. 84]. М. Орозко, аналізуючи
потоки грошових переказів в країни
Латинської Америки, також визначає
їх як кошти працюючих переважно у
США мігрантів, що направляються в
країни їх походження і становлять
найбільше джерело іноземного капі�
талу, що залучається в цей регіон [28,
с. 2]. При цьому Н. Спатафора розг�
лядає грошові перекази як привабли�
вий ресурс зовнішнього фінансуван�
ня для країн, що розвиваються, який
може прискорити соціально�економ�
ічний розвиток та зменшити прояви
кризових явищ [27, с. 70]. А. Мансур і
Б. Квилін стверджують, що трансфер�
ти мігрантів — це так званий аморти�
затор економічної та політичної на�
пруги, ключовий чинник формування
обмінного курсу і, як наслідок, за�
гальної макроекономічної політики в
малих відкритих економіках [29, с.
57—62]. О. Садовська, Р. Адамс і Р.
Джонс, підсумовуючи вищезазначе�
не, додають, що грошові перекази —
важливий чинник не тільки знижен�

ня рівня бідності в країнах походжен�
ня мігрантів, а необхідне джерело ге�
нерування економічних процесів,
особливо в країнах з низьким рівнем
розвитку валового продукту [9, c. 57;
30, c. 12; 31, c. 9]. Тому А. Алвіері, І.
Хавінга та В.Хвідстен вважають, що
грошові перекази можна визначити
як механізм впливу міграції на еконо�
мічний та соціальний розвиток їх
рідних країн [32, с. 3].

Таким чином, грошові перекази є
фінансовими, і матеріальними ресур�
сами, які особисто чи за дорученням
передані чи переказані мігрантами
рідним і близьким на батьківщину як
з соціальною, так з інвестиційною ме�
тою забезпечення кращих умов жит�
тєдіяльності людей в країнах поход�
ження мігрантів.

Аналіз теоретичної бази визна�
чень грошових переказів свідчить, що
в їх основі переважно лежать такі ха�
рактеристичні ознаки, як зміст гро�
шових переказів (гроші, матеріальні
ресурси), форма (спосіб переводу),
характер утворення та здійснення пе�
реказу (трудовий дохід, соціальне
призначення). Причому за змістом і
формою грошових переказів, як пра�
вило, дослідники визначають кілька
важливих складових: 1) грошові кош�
ти; 2) матеріальні ресурси; 3) ко�
мерційні послуги. За характером гро�
шові перекази включають: 1) кошти,
призначені для поточного споживан�
ня, 2) кошти, призначені для покра�
щення умов життєдіяльності домо�
господарств; 3) кошти на приватну
підприємницьку та господарську
діяльність (інвестиції); 4) кошти на
суспільні потреби (соціальні інвес�
тиції); 5) кошти, які умовно і опосе�
редковано є складовою валютних
надходжень у платіжному балансі
країни (суспільні стабілізаційні кош�
ти). Водночас практично у кожному
визначенні грошових переказів чільне
місце займають такі характерні озна�
ки, як джерело (заробітки мігрантів
в країні працевлаштування), призна�
чення (для рідних і близьких на бать�
ківщині) та рух, який закладений вже
в самому слові "перекази" (тобто це
кошти, які обов'язково мають прой�
ти шлях від країни працевлаштуван�
ня мігранта до місця призначення на
його батьківщині).

Для з'ясування ідентичності гро�
шових переказів поняттю капіталу
важливе значення має аналіз прина�
лежності основних характеристич�
них ознак грошових переказів різним
видам та визначенням капіталу. На
перший погляд, загальне визначення
капіталу не дає підстав вважати його
ідентичним грошовим переказам. Од�
нак вже при проведені аналізу різно�
видів капіталу та їх визначень стає
зрозуміло, що таке застереження
втрачає будь�яке підгрунтя. З цією
метою нами проведені широкі дослі�
дження літературних джерел (близь�
ко 50) визначення капіталу, які дали
можливість з'ясувати біля 60 його
різновидів, біля 40 загальних і техні�
чних термінів, кожне з яких має від 3
до 10 характеристичних ознак. Далі



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/200912

було здійснено класифікацію різних
видів капіталу за властивими грошо�
вим переказам характеристичними
ознаками, тобто за змістом; формою;
характером; джерелом; призначен�
ням; рухом. При цьому під змістом
розуміють певні властивості, харак�
терні риси, які відрізняють явище,
предмет від подібних явищ, предметів
[8, c. 467]. Під формою розуміється
спосіб існування змісту, його тип,
внутрішня будова, структура, орган�
ізація і зовнішній вираз [8, c. 1543].
Під характером розуміють сукупність
визначальних властивостей, ознак
якого�небудь предмета, його типові
риси [8, c. 1556]. Під джерелом розу�
міють те, що дає початок чому�не�
будь, звідки черпається щось нове; ви�
хідне начало [8, c. 291]. Під призна�
ченням розуміють цілеспрямованість,
мету створення, спосіб використання
або застосування чого�небудь [8, c.
1116].  Під рухом розуміють процес
розвитку, внаслідок якого відбу�
вається зміна якості предмета, явища,
перехід від одного якісного стану до
іншого, вищого [8, c. 1280].

Дослідження літературних дже�
рел свідчать, що багато науковців виз�
начають різні види капіталу, насампе�
ред виходячи з його змісту і структу�
ри. Так, Л. Воронович визначає дек�
ілька видів капіталу. Державно�моно�
полістичний — капітал як поєднання
різних капіталів, власниками яких є
держава і корпорації [2, c. 338]. Кап�
італ номінальний як запланована
сума випуску акцій засновниками ак�
ціонерного товариства [2, с. 728]. Ка�
пітал оборотний як вартість яка по�
вністю переноситься на новостворе�
ний продукт і повертається підприє�
мцю у грошовій формі після реалі�
зації товару [2, с. 728]. Капітал сусп�
ільний як сукупність індивідуальних,
акціонерних, монополістичних та
інших форм капіталу у їх взаємодії та
взаємозалежності [2, с. 526]. Капітал
чистий як величина акціонерної
фірми, що перевищує її поточні зобо�
в'язання [2, с. 730]. За таким принци�
пом М. Азріліян наводить інші види
капіталу. Капітал основний, як ос�
новні засоби, необхідні для здійснен�
ня виробничої діяльності [1, с. 333].
Капітал надлишковий як капітал, що
перевищує попередній рівень для ре�
алізації даного інвестиційного проек�
ту [1, с. 279]. Визначення різновидів
капіталу за змістом також викорис�
тав І. Бланк, сформувавши чистий
працюючий капітал як різницю між
загальною вартістю оборотних по�
точних активів та сумою короткост�
рокових фінансових зобов'язань
підприємств [7, c. 163].

Таким чином, в основу класифі�
кації багатьох видів капіталу та їх
визначень покладено зміст капіталу.
За цією характеристичною ознакою
грошові перекази ототожнюються з
поняттям "капітал". Адже змістом
грошових переказів теж є кошти та
матеріальні цінності мігрантів, з тією
особливістю, що вони зароблені міг�
рантами в країні працевлаштування і
призначені для підтримки домогоспо�

дарств рідних і близьких на батьків�
щині.

Наступною характеристичною
ознакою, покладеною в основу визна�
чення деяких різновидів капіталу, є
форма. Форма завжди є суміжною зі
змістом, і вони часто нерозривні у
гносеології. За цією ознакою М. Аз�
ріліян визначає чотири види капіта�
лу. Капітал гарантійний як ліквідна
форма власності компанії, яка скла�
дає певний відсоток до зобов'язань [1,
с. 333]. Капітал гнучкий як такий, що
легко піддається заміщенню [1, с.
333]. Капітал декларований як капі�
тал компанії, вказаний в установчих
документах [1, с. 333]. Капітал корот�
костроковий як мобілізований на ко�
роткий строк з метою покриття до�
даткового попиту [1, с. 333]. Л. Воро�
нович також використовує форму як
базову установу для визначення
різних видів капіталу. Зокрема, капі�
тал негативний як перевищення
боргів компанії над її вартістю і май�
ном [2, с. 728]. Капітал несплачений
як придбана несплачена частина акцій
акціонерами [2, с. 728]. Капітал лих�
варський, який функціонує у сфері
обігу за рахунок високих відсоткових
ставок [2, с. 176].

Отже, у багатьох випадках харак�
теристичною ознакою визначення
різних видів капіталу є його форма,
тобто спосіб існування змісту, його
структура. Ця характерна риса при�
таманна і грошовим переказам як
форма існування змісту — грошових
коштів і матеріальних цінностей.

Ще однією ознакою, покладеною
в основу визначень деяких різновидів
капіталу, є його характер. За цією ха�
рактеристичною ознакою Л. Вороно�
вич визначає капітал індивідуальний
і промисловий. Індивідуальний капі�
тал — характеризує відносини влас�
ності між найманими працівниками і
власниками підприємств [2, с. 725].
Промисловий капітал — це су�
купність економічних відносин між
підприємцями і найманими робітни�
ками у сфері безпосереднього вироб�
ництва [2, с. 728]. За цією ознакою М.
Азріліян виділяє заморожений і ди�
версифікований капітал. Заморожен�
ня капіталів — заборона на викорис�
тання капіталу їх власниками до
особливого дозволу [1, с. 257]. Дивер�
сифікація капіталу — різностороннє
вкладення капіталу  [1, с. 183]. Сюди
ж можна віднести і визначення А. За�
городнього, Г. Вознюка і В.Партина
щодо  відмивання капіталу, що пред�
ставляє кошти, з яких не сплачені по�
датки, використані в комерційних
цілях з метою їх подальшої легалі�
зації [6, с. 56].

Тобто для перерахованих різно�
видів капіталу основною характери�
стичною ознакою є характер, який
проявляється у сукупності визначаль�
них властивостей, ознак і типових
рис. В певній мірі ці ознаки відпові�
дають визначенню грошових пере�
казів.

Дуже поширеною характеристич�
ною ознакою, яка використовується
у визначеннях капіталу, є джерело

його походження. Наприклад, М.
Азріліян сюди відносить низку різно�
видів капіталу. Капітал амортизацій�
ний — призначений для відтворення
основних засобів [1, с. 332]. Капітал
акціонерний — утворюється за раху�
нок емісії акцій [1, c. 332]. Капітал
венчурний — формується у вигляді
фондів з різноманітних зовнішніх
джерел; новий засіб фінансування
ризикованого підприємництва [1, с.
333]. Капітал доданий — формується
за рахунок переоцінки основних за�
собів в сторону збільшення їх вар�
тості [1, с. 333]. Капітал оголошений
— виручка від продажу акцій, які не
мають номінальної вартості [1, с. 333].
Капітал сплачений — сума, отримана
за випуск акцій на конкретну дату [1,
с. 333]. Капітал іноземний — нале�
жить іноземним власникам [1, с. 333].
Капітал "розводнений" — акції, що
являють собою право власності на
активи із завищеною вартістю. [1, с.
334]. Капітал пайовий — ресурси,
сформовані за рахунок внесених паїв
[1, с. 334]. Чимало різновидів капіта�
лу в цьому контексті наводить Л. Во�
ронович. Концентрація капіталу —
поступове збільшення ресурсів внас�
лідок відтворення їх в процесі капі�
талізації частини прибутку [2, с. 5].
Капітал власний — вкладений власни�
ком і є різницею між сукупними ак�
тивами фірми та її зобов'язаннями [2,
с. 721]. Капітал позичковий — кош�
ти, які надаються іншим особам на
певний термін за обумовлену плату у
вигляді відсотка [2, с. 784]. Капітал
облігаційний — сформований за ра�
хунок випуску та продажу облігацій
[2, с. 728]. Капітал першого рівня (ба�
зовий) — капітал, що складається з
оплаченого статутного капіталу, ре�
зервного капіталу, нерозподілених
прибутків та інших фондів [2, с. 728].
Капітал приватний — належить окре�
мій особі або групі людей [2, с. 728].
А. Загородній, Г. Вознюк і Г. Партин,
виходячи з ознаки джерела, пропону�
ють ще такий різновид як прирощен�
ня капіталу — збільшення ресурсів
внаслідок продажу активів за вищою
ціною, ніж було придбано [6, с. 395].

Отже, наведені визначення різно�
видів капіталу мають спільну харак�
теристичну ознаку — джерело свого
існування. Ця ознака є визначальною
і для грошових переказів, зокрема,
трудові доходи мігрантів, які за вира�
ховуванням витрат на проживання в
країні працевлаштування направля�
ють в країни їх походження. За цією
характеристичною ознакою дуже ба�
гато різновидів капіталу цілком
відповідають визначенню грошових
переказів.

Дослідження різновидів капіталу
дозволили з'ясувати, що багато вче�
них використовують таку характери�
стичну ознаку як призначення. За
цією ознакою І. Азріліян теж дає цілу
низку визначень різновидів капіталу.
Капітал авансований — придбання
засобів виробництва і робочої сили з
метою отримання прибутку [1, с. 332].
Капітал буферний — запас товарів,
накопичений для стабілізації цін та
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пропозицій на ринку [1, с. 332]. Капі�
тал змінний — авансовані витрати на
придбання робочої сили, які зміню�
ють свою вартість у процесі вироб�
ництва  [2, с. 724]. Капітал постійний
— витрати на придбання засобів ви�
робництва які є незмінними і перено�
сяться на створення інших продуктів
[1, с. 9]. Капітал резервний — части�
на власних коштів підприємства, що
використовується для покриття втрат
від операційної діяльності [1, с. 334].
Л. Воронович в цьому контексті та�
кож наводить капітал банківський —
вкладений акціонерами у банківську
діяльність [2, с. 88].

Різні види капіталу, визначені за
призначенням, характеризуються
цілеспрямованістю його використан�
ня. Ця характерна риса є однією з
визначальних у використанні грошо�
вих переказів мігрантів, зокрема при�
значення коштів для підтримки жит�
тєдіяльності рідних і близьких на
батьківщині. Це дає підстави інтер�
претувати грошові перекази як різно�
вид капіталу.

Ще однією характеристичною оз�
накою визначення різновидів ка�
піталу є рух. Дослідження свідчать,
що класифікації різних видів капіта�
лу за цією ознакою приділено значну
увагу. Велику їх кількість наводить М.
Азріліян. Капітал інвестиційний —
вкладений у довгострокові проекти
[1, с. 333]. Вкладення капіталу — су�
купність витрат, направлених на ство�
рення та відтворення основних за�
собів [1, c. 108]. Імміграція капіталу
— притік в країну іноземного капіта�
лу [1, с. 289]. Втеча капіталу — швид�
ке переміщення капіталу з метою от�
римання прибутку на курсах валют, а
також через несприятливий валют�
ний стан в країні [1, с. 67]. Іммобілі�
зація капіталу — вилучення з основ�
ного бізнесу з метою вкладення в інші
проекти; перетворення капіталу ком�
панії в капітал приватних підпри�
ємців; вкладення оборотних коштів в
малоліквідні цінності [1, с. 289]. На�
громадження капіталу — вкладення
коштів в основний капітал з метою
розширення обсягів виробництва та
отримання вищих прибутків [1, с.
505—506]. Споживання капіталу —
процес зношення ресурсу впродовж
певного періоду внаслідок зменшен�
ня його вартості [1, с. 449]. Відтворен�
ня капіталу — постійне відновлення
ресурсу  [1, с. 199]. Рух капіталу —
кругообіг та обіг матеріальних і гро�
шових ресурсів; переміщення ре�
сурсів з одних країн в інші [1, с. 408].
Л.Воронович і Г.Бєлова виділяють
інші, не менш важливі, різновиди ка�
піталу. Капітал іммобілізований —
перейшов від власності компанії у
приватну власність [2, с. 725]. Виве�
зення капіталу — вивезення грошей
або товару з метою виробництва і
привласнення монопольно високих
прибутків [2, с. 183]. Накопичення ка�
піталу — використання доданої вар�
тості у вигляді капіталу або оберне�
не перетворення доданої вартості у
капітал [5, с. 12]. Перерозподіл капі�
талу — мобілізація, розподіл і пере�

Рис. 1. Методологічна схема ідентифікації грошових переказів
як різновиду капіталу
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розподіл фінансових коштів між її
сферами і секторами  [5, с. 32]. Пе�
релік також можна поповнити виз�
наченнями А. Загороднього, Г.Воз�
нюка і Г. Партина. Відтік капіталу —
переміщення коштів в інші країни з
метою інвестування, надання позик,
закупівлі матеріалів чи придбання
фінансових активів [6, с. 109]. Круго�
обіг капіталу — безперервний рух ка�
піталу під час якого він набуває гро�
шової чи товарної форми та повер�
тається до свого вихідного пункту [6,
с. 261]. Міграція капіталу — пере�
міщення ресурсів з метою більш при�
буткового його вкладення [6, с. 294].
Використання капіталу — процес ре�
алізації капіталу як економічного ре�
сурсу в операційній та інвестиційній
діяльності [6, с. 87]. Переливання ка�
піталу — переміщення капіталу з
однієї галузі в іншу чи в іншу сферу
діяльності [6, с. 112].

Отже, для визначення багатьох
різновидів капіталу, в основу покла�
дена характерна риса, яка проявля�
ються у русі коштів. Така ознака є
дуже характерною і для грошових пе�
реказів, адже в самому ключовому
слові "перекази" вже закладено по�
няття руху.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Таким чином, комплексне дослі�
дження гносеології формування
різновидів капіталу дозволило з'ясу�
вати їх основні характеристичні оз�
наки і їх відповідність основним ха�
рактеристикам грошових переказів.
Порівняння визначення грошових пе�
реказів, з гносеологічної точки зору,
свідчить про наявність спільної еко�
номічної природи та теоретичної
бази з визначенням капіталу. Це  дає
можливість утвердитись в ідентич�
ності цих визначень за змістом, фор�
мою, характером, джерелом, призна�
ченням і рухом цих категорій. На рис.
1. представлено узагальнюючу схему
визначення характеристичних ознак
капіталу, відповідність його різно�
видів та їх відповідність характерис�
тичним ознакам грошових переказів.
Звідси очевидно, що грошові перека�
зи можна інтерпретувати як окремий
різновид міжнародного ринку капіта�
лу, зокрема як міграційний капітал.
Основу міграційного капіталу скла�
дають доходи мігрантів, які, за вира�
ховуванням витрат на їх перебуван�
ня в країні працевлаштування, на�
правляються на батьківщину і вико�
ристовуються для підвищення еконо�
мічного та соціального рівня життє�
діяльності як мігрантів, так і країни
загалом. При цьому визначення мігра�
ційного капіталу виходить насамперед
з джерела, форми, руху і призначен�
ня грошових переказів. Вони презен�
тують не просто отриману за кордо�
ном заробітну плату, а частину зао�
щадженого доходу, призначеного для
розвитку рідних домогосподарств, в
тому числі шляхом інвестиційних вит�
рат і вкладень, тобто виконують капі�
талоутворюючу функцію.
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