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та інвестування. 
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ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРЕМІЮВАННЯ ЗА РИЗИК ФІНАНСОВОГО 

ІНВЕСТУВАННЯ 

Вступ. Будь-який актив, який обраний для інвестицій, має неминучий ризик. 

Теорія фінансів ґрунтується на логіці, що результатом прийняття більш високого 

ризику має бути більша прибутковість. Фінансові моделі поділяють загальну думку 

щодо вимірювання β-коефіцієнта.  

Основна частина. Вимірювання ризику та аналіз його взаємозв'язку з 

очікуваним β-коефіцієнтом дуже корисний для інвестора, цей критерій демонструє 

здатність активу приносити прибутковість у майбутньому. Заходи, спрямовані на 

створення прибутку акціонерів, фокусуються на показниках ціни акцій та 

намагаються визначити, наскільки акціонери збільшать свій прибуток від одного 

звітного періоду до наступного на основі дивідендів, які вони отримують, та оцінці 

потенціальної майбутньої ціни акцій. Варто зазначити що параметри доходності та 

ризику відрізняються залежно від країни що обрано для інвестування. Показники 

будуть у значній мірі відрізнятись якщо порівнювати країни що розвиваються та 

пост індустріальні країни. Отже, потенційному інвестору дуже важливо розуміти 

потенційні ризики та дохід для кожного з типів країн. 

Прогнозована дохідність обчислюється за допомогою програми електронних 

таблиць. Для розрахунку прогнозованої доходності необхідні наступні данні: 

закриття цін на акції, що перевіряються, на кінець місяця; закриття цін на кінець 

місяця для індексу (BSE SENSEX Index) який було обрано в якості індикатору для 

фондового ринку; коефіцієнт бета (також β-коефіцієнт, β-кофіцієнт) — у фінансах, 

показник ринкового ризику для цінних паперів або портфеля цінних паперів; 

інформація про дивіденди по обраним акціям. Обґрунтування результатів 

дослідження здійснено на основі вторинних даних з окремими транснаціональними 

та вітчизняними компаніями, які перелічені на індійській фондовій біржі. Лістинг 

на біржі є необхідною умовою, оскільки потрібна інформація про ціну акцій. 
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Дослідження включає вибірку з тридцяти двох компаній з різних галузей, що мають 

значення для зростання економіки, таких як фарби та лаки, фармацевтика, їжа та 

напої, автомобілі, комп'ютерне програмне забезпечення, електротехнічне 

обладнання, товари швидкого користування та товари споживчого призначення. 

Використання підходу дисперсійного розкладання є методом прогнозування 

цін та вивчення надлишкової прибутковості акцій. На додаток до якісної та 

кількісної інформації, ця статистика допомагає інвестору у трьох важливих сферах 

– прогнозування прибутку з очікуваною прибутковістю, прогнозування зростання 

капіталу за допомогою прогнозів цін та рекомендацій щодо акцій. Високий бета-

коефіцієнт демонструє дохідність схожу з бенчмарком (еталоном). Якщо бета 

також висока, вона приносить вищу віддачу, ніж еталонний індекс, особливо на 

зростаючих ринках. Аналогічним чином вибір компаній з меншим 

несистематичним ризиком зменшить загальний ризик диверсифікованого 

портфеля. Але для агресивних інвесторів те саме може забезпечити вищу 

прибутковість. 

Висновки та пропозиції. Слідування ідеї купівлі лише великих компаній не 

обов'язково гарантує потенційно вищу віддачу. Але інвестор, несхильний до 

ризику, ненавмисно віддає перевагу великій компанії. Стаття показує, що 

інвестиції у індійські компанії однаково якісні або навіть кращі, ніж 

транснаціональні фірми, оскільки дослідження показує кращу віддачу для перших, 

ніж для останніх. Дослідження також виявляє, що деякі галузі, такі як FMCG, 

комп'ютерне програмне забезпечення, електротехнічне обладнання, автомобілі та 

товари споживчого користування, мають вищі очікувані прибутки, ніж інші галузі. 

Отже, інвестори повинні робити вибір акцій відповідно до їх апетиту до ризику – 

висока бета-кореляція та несистематична дисперсія, щоб принести більше 

прибутковості в процесі, усуваючи акції, яким притаманний більший ризик, але 

незмінно пропонують менший прибуток або негативний прибуток. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСУВАННЯ 

РОЗВИТКУ НОВОСТВОРЮВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТРУДОВИМИ 

МІГРАНТАМИ 

Вступ. На сьогодні з огляду на низку внутрішніх та зовнішніх чинників обсяги 

зовнішньої трудової міграції з України набули значних масштабів. Негативний 

наслідком цих процесів є вимивання трудового ресурсу, депопуляція, втрата родин. 

Ефективність державної політики протидії цим тенденціям у значній мірі 

визначається створенням в Україні нових робочих місць. Причому більш 

перспективним виглядає шлях створення трудовими мігрантами власного бізнесу в 

Україні, що потребує реалізації виваженої державної політики скерування 

міграційного капіталу у створення нових бізнесів в Україні.  

Основна частина. До відчутних позитивних економічних наслідків 

зовнішньої трудової міграції відносяться грошові перекази, які надходять з-за 

кордону та використовуються в середині країни для стимулювання споживчого 

попиту, а отже, й внутрішнього, особливо місцево, виробництва, а також на 

інвестиційні цілі. Обсяги грошових переказів як до України, так і її західних 

областей достатньо значимі. На 1.01.2020 р. за даними НБУ, на території України 

було зареєстровано 39 систем переказу коштів та за 2017-2019 рр. фізичними 

особами з-за кордону щорічно переказувалося близько 2,3-2,4 млрд дол. США або 

22 % від загальної суми переказів. Україна залишається країною – реципієнтом 

транскордонних переказів, адже обсяги коштів, які щорічно отримуються в країні, 

у близько 6 раз перевищують суму коштів, відправлених за межі країни. 

Регіональний розподіл транскордонних переказів фізичних осіб у іноземній 

валюті не відповідає інформації регіонального розподілу зовнішніх трудових 

мігрантів з України. Так, за результатами «Загальнонаціонального обстеження з 

питань трудової міграції за період 2015-2017 рр.» мешканці західної економічної 

зони становили понад 72 % заробітчан з України, але, за даними Національного 

банку України, на західні області країни у 2018 р. припало лише 26,3 % грошових 

переказів з-за кордону, у тому числі на Карпатський регіон – 17,3 % [1].  

Обсяги транскордонних переказів фізичних осіб у іноземній валюті дають 

уявлення про розподіл лише частини переказів мігрантів, а саме – здійснених через 

міжнародні системи переказу коштів. Тому спостерігається достатньо суттєва 

різниця між обсягами грошових переказів за офіційними каналами та показником 


