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Анотація. У статті досліджується трансформація теоретич-
них підходи до управління фінансовими ресурсами ТНК, досліджуєть-
ся вплив поведінкових аспектів на прийняття фінансових та інвести-
ційних рішень головними виконавчими директорами міжнародних 
корпорацій. 
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Актуальність. Остання світова економічна криза свідчить про 

сильні трансформації на глобальному ринку капіталів, що обумо-
влює необхідність повторно дослідити особливості управління 
великими ТНК. Враховуючи останні тенденції до "організаційної 
модальності фінансового капіталу" та фінансіалізованого підходу 
до управління, сьогодні можна простежити домінування фінансо-
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вої логіки в стратегіях ТНК. Слід зазначити, що в умовах турбу-
лентності світового фінансового середовища результативність ді-
яльності ТНК. їх довгостроковий успіх, капіталізація, фінансова 
стійкість значною мірою визначаються ефективністю фінансової 
політики, стратегії та, безпосередньо, якістю прийнятих фінансо-
вих рішень. На нашу думку, сьогодні проблема полягає в тому, 
що традиційні теорії та моделі управління корпоративними фі-
нансами, які використовуються у зарубіжній і вітчизняній прак-
тиці, не враховують останні трансформації глобального фінансо-
вого середовища. Таким чином, актуальність дослідження 
обумовлена необхідністю подальшої розробки теоретичних під-
ходів до управління фінансовим ресурсом корпорацій в частині 
використання теорії поведінкових фінансів та з урахуванням тех-
нологічної революції в сфері фінансових послуг. 

Метою даного дослідження є проведення критичного аналізу 
існуючих теорій та наукових концепцій корпоративного фінансо-
вого менеджменту, оцінки їх прийнятності та можливості адап-
тації до специфіки організації сучасних транснаціональних кор-
поративних структур. 

Результати дослідження. Теоретичною основою для розроб-
ки ефективної корпоративної фінансової політики, стратегії та 
побудови адекватної моделі поведінки ТНК в умовах турбулент-
ності є сучасна наука управління корпоративними фінансами. 
Процеси динамічного розвитку, інтернаціоналізації та глобаліза-
ції ринків капіталу, підвищення ролі ТНК у створенні вартості і 
переміщенні капіталів, посилення значущості фінансового ресур-
су в системі ресурсного забезпечення ТНК призвели у середині 
XX ст. до необхідності теоретичного осмислення ролі фінансів на 
корпоративному рівні. 

Провідна роль у теоретичному осмисленні ролі фінансового 
ресурсу в еволюції ТНК, логіки його розвитку продовж життєво-
го циклу корпорації, та зміни його структури в процесі трансфо-
рмації бізнес-моделі ТНК належить вченим англо-американської 
школи. Характерно, що багато досліджень, які стали основою 
цього наукового напрямку, велися ще на рубежі XIX-XX ст. Піз-
ніше вони були поглиблені та був доопрацьований їх практичний 
інструментарій. Даний період пов’язують з формуванням спеціа-
лізованої галузі знань прикладної спрямованості – «корпоратив-
ного фінансового менеджменту». 

Представники західних шкіл, наприклад Дж. О. Хорріган ви-
діляє п’ять самостійних підходів у становленні та розвитку кор-
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поративного фінансового менеджменту1 і на їх основі виділяє 
п’ять фінансових шкіл: 

- Школа «мультиваріантних аналітиків» (Multivariate Mod-
elers School) – базується на безспірному зв’язку коефіцієнтів, які 
характеризують фінансовий стан, ефективність діяльності підп-
риємства, та узагальнюючих показниках фінансово-
господарської діяльності; 

- Школа «аналітиків зайнятих прогнозуванням можливого 
банкрутства» (Distress Predictors School) – зорієнтована на фінан-
сову стійкість підприємств та визнає цінність бухгалтерського 
обліку лише його здатністю забезпечити передбачення можливо-
го банкрутства; 

- Школа «емпіричних прагматиків» (Empirical Pragmatists 
School) – представники вперше намагалися показати розмаїття 
аналітичних коефіцієнтів, які можуть бути розраховані за даними 
бухгалтерської звітності; 

- Школа «статистичного фінансового аналізу» (Ratio Statisti-
cians School) – аналітичні коефіцієнти, розраховані за даними бу-
хгалтерської звітності, мають користь лише за наявності існую-
чих критеріїв, які слід розробляти в розрізі галузей; 

- Школа «учасників фондового ринку» (Capital Marketers 
School) – використовує звітність для прогнозування рівня ефек-
тивності інвестування. 

Очевидно, що такий розподіл є досить умовним, зазначені 
підходи частково перетинаються і доповнюють один одного. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій вітчизняних та зарубіж-
них вчених галузі корпоративних фінансів показав, що сьогодні 
вже сформувалася нова школа, представники якої досліджують 
фінансовий ресурс в системі ресурсного забезпечення корпорації. 
До представників нової школи відносяться: Руденко-Сударєва 
Л.В., Плотніков О.В., які досліджують місце фінансових ресурсів 
в системі ресурсного забезпечення ТНК, проблематику ефектив-
ного управління потоками капіталу та ресурсного забезпечення 
розвитку ТНК (залежності між обсягом, складом ресурсів та до-
сягнутими результатами діяльності глобальних корпорацій в 
умовах нестабільного бізнес-середовища). 

Постійна рухливість бізнес-середовища, фактори його прямо-
го й опосередкованого впливу на діяльність ТНК, розширення 

                   
1 Horrigan J.O. Schools of Thought in the Historical Development of Financial Statement 

Analysis // Proceedings of the Pacioli Quincentennial Symposia. – Seattle University, Seattle, 
Washington. – 1996. – р. 35–49. 
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форм фінансових відносин, акценти наукових розробок та аналіз 
практики управління діяльністю ряду успішних корпорацій зумо-
вили наступну періодизацію основних етапів еволюції сфери 
знань з управління фінансовим ресурсом ТНК. 

Сучасна парадигма фінансового менеджменту базується на 
висновках багатьох наукових шкіл і відображає зв’язок управлін-
ня фінансами корпорації з механізмами функціонування та ін-
струментами глобального фінансового ринку. 

У сучасній фінансовій теорії виділяють неокласичну та пове-
дінкову парадигми управління фінансовими ресурсами корпора-
цій. Неокласичну парадигму управління фінансами ТНК форму-
ють декілька базових фундаментальних теорій і концепцій: 

- Теорія (гіпотеза) досконалих ринків капіталу (p\Perfect capi-
tal market hypothesis) або теорія ефективних ринків (Efficient mar-
kets hypothesis); 

- Теорія асиметричної інформації; 
- Теорія дисконтованих грошових потоків (Discounted Cash 

Flow); 
- Теорія вартості та структури капіталу (джерел формування 

фінансових ресурсів); 
- Теорії портфеля та оцінки фінансових активів (Capital Asset 

Pricing Model, CAMP). 
Вважається, що поведінкові фінанси виокремилися в самос-

тійну науку в 1985 р., після публікації результатів досліджень 
Бондта, Р. Тейлера, Х. Шефріна про вплив психологічних факто-
рів на рух біржових котирувань та розмір дохідності інвесторів в 
журналі «Journal of Finance» [1, 2]. Першими ґрунтовними акаде-
мічними дослідженнями поведінкових концепцій в галузі корпо-
ративних фінансів стали роботи: Р. Шиллера (Shiller, R., 1981, 
1984), Х. Шефріна (Shefrin, H., 1984), М. Статмана (Statman, M., 
1984), Бондта (De Bondt, 1985), Р. Тейлера (Thaler, R., 1985), Вер-
нера (Werner, 1985). 

Саме психологічні аспекти прийняття управлінських рішень 
займають центральне місце в дослідженнях поведінкових корпо-
ративних фінансів і змушують нас переглянути традиційні уяв-
лення щодо корпоративних фінансів. Так, якщо класична прак-
тика управління фінансами враховує економічні мотиви і 
раціональну реакцію на них, тоді як у реальному житті можливі 
неекономічні мотиви й ірраціональна реакція, концепція «поведі-
нкових фінансів» заснована на тезі багатогранного аналізу типів 
поведінки з метою прогнозування можливих сценаріїв поведінки 
і прийняття управлінських рішень в різних економічних умовах. 
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На рис.1 показано відмінність традиційного і поведінкового 
підходу до оцінки фінансових активів. 

 
Рис. 1. Традиційний та поведінковий підходи  
до оцінки активів на фінансовому ринку [3] 

 
Проведений нами аналіз численних, переважно зарубіжних, 

досліджень та узагальнення зарубіжного досвіду обліку поведін-
кових аспектів CEOs у процесі прийняття фінансових рішень да-
ють основу вважати, що класичні фінансові теорії та моделі не 
можуть з достатньою достовірністю прогнозувати поведінку окре-
мих суб’єктів світової економіки, зокрема ТНК, які формують ме-
режеві взаємозв’язки на світовому фінансовому ринку і впливають 
на зміни ринкової ситуації взагалі. На нашу думку, значною мірою 
це обумовлено тим, що дії ТНК не відповідають припущенням 
щодо їх раціональності, які лежать в основі класичних теорій. 

Висновки. Проведений аналіз показав, що існуючий теорети-
чний базис управління фінансовими ресурсами ТНК не повністю 
враховує специфіку, закономірності і особливості розвитку тран-
снаціональних корпорацій в умовах фінансової глобалізації та ві-
дображає необхідність формування у дослідників адаптованих 
поглядів на сучасні процеси управління фінансовими ресурсами 
корпорацій. Практичне значення методу поведінкових фінансів 
як сучасного підходу до управління фінансовим ресурсом ТНК 
полягає в тому, що він пояснює багато подій, які відбуваються 
на ринку капіталів, який є основним джерелом фінансових ресур-
сів ТНК, дає можливість передбачити поведінку його учасників 
під впливом різних факторів і зрозуміти та оцінити їх фактичну 
поведінку.  
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Отже поточні підходи до управління фінансовими ресурсами 
ТНК не повністю враховують характеристики сучасних ТНК, які 
постійно змінюються в умовах нестабільного глобального бізнес-
середовища, що, в свою чергу, впливає на активність транснаціо-
нального капіталу на глобальних фінансових ринках. Це обумов-
лює необхідність проведення нових досліджень важливих зако-
номірностей, особливостей та проблем динамізуючих зміни 
розвитку ТНК. 
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