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УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ 
 

У статті дослiдженi аспекти механiзму управлiння зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю. Виявлено елементи органiзацiї 
управлiння процесами експорту та iмпорту на рiвнi регiону. Наведено принципи формування ефективної  зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi.Визначено сутність ризик-менеджменту міжнародних інвестиційних проектів; запропонована систематизація 
джерел (факторів) ризику. Процес інвестування завжди пов’язаний з ризиком внаслідок того, що доходи/прибуток та 
витрати від проекту є важко прогнозованими величинами на момент прийняття рішення про реалізацію об’єкта 
інвестування, важливо звернути увагу на iстотне зростання масштабiв iнвестицiйної дiяльностi ТНК у приймаючих країнах, 
оскiльки це сприяє нарощенню їх мiжнародної конкурентоспроможностi. 

Здійснено оцінку управління ризиками охоплює оцінку та вибір альтернатив, а також аналіз витрат і переваг та 
оцінку нових ризиків, що можуть бути спричинені вибором того чи іншого методу управління ризиками. Запропоновано 
модель ризик-менеджменту міжнародних інвестиційних проекті, якав передбачає комплексний підхід до ефективного 
управління ризиками й вимагає постійного моніторингу джерел ризику за їх видами, формами та значущістю. 

Ключовi слова: експортно-iмпортнi операцiї, зовнiшньоторговельнi операцiї, експортно-iмпортна полiтика, експорт, 
iмпорт. 
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INVESTMENT RISK MANAGEMENT OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS 
 

In the context of globalization, investment risk management plays an increasingly important role in the effective 
functioning of any enterprises that expand their activities outside national markets. This applies, first of all, to transnational 
corporations, which operate with huge tangible and intangible assets, multinational financial flows. The management of 
international companies pays more and more attention to the search for non-financial risk management instruments, new models of 
investment decision-making, staff development of investment units, the use of the synergistic effect of cross-cultural differences in 
the corporation. 

The article investigates the aspects of the mechanism of management of foreign economic activity. Elements of the 
organization of management of export and import processes at the level of the region are revealed. The principles of formation of 
effective foreign economic activity are given. The essence of risk management of international investment projects is determined; 
the systematization of sources (risk factors) is offered. The investment process is always associated with risk due to the fact that 
the income / profit and expenses from the project are difficult to predict at the time of the decision to sell the investment object, it 
is important to pay attention to the significant growth of investment activities of TNCs in host countries. contributes to increasing 
their international competitiveness. The risk management assessment covers the assessment and selection of alternatives, as well 
as the analysis of costs and benefits and the assessment of new risks that may be caused by the choice of a particular method of 
risk management. A model of risk management of international investment projects is proposed, which provides a comprehensive 
approach to effective risk management and requires constant monitoring of risk sources by their types, forms and significance. 

Key words: export-import operations, foreign trade operations, export-import policy, export, import. 

 

Постановка проблеми. В умовах глобалiзацiї управлiння iнвестицiйними ризиками вiдiграє все 

бiльш значну роль в ефективному функцiонуваннi будь-яких пiдприємств, якi поширюють свою дiяльнiсть 

за межi нацiональних ринкiв. Це стосується, насамперед, транснацiональних корпорацiй, якi оперують 

величезними матерiальними i нематерiальними активами, мультинацiональними фiнансовими потоками. 

Керiвництво мiжнародних компанiй придiляє все бiльше уваги пошуку нефiнансових iнструментiв ризик-

менеджменту, нових моделей прийняття iнвестицiйних рiшень, розвитку персоналу iнвестицiйних 

пiдроздiлiв, використання синергiчного ефекту крос-культурних вiдмiнностей у корпорацiях. Однак, 

прагнення корпорацiй збiльшувати обсяги iнвестицiй у країни з нестабiльними полiтичними, економiчними 

системами наштовхується на загрози втрати цих вкладень через непередбачуванi змiни у законодавствi чи 

невиконання положень нормативних актiв, вiдсутностi правонаступностi у дiяльностi органiв державної 

влади i управлiння, неочiкуваної поведiнки керiвникiв зарубiжних вiддiлень або мiсцевих партнерiв. 

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Iснує значна кiлькiсть наукових дослiджень на тему 

ризику та ризик-менеджменту як серед зарубiжних, так i серед вiтчизняних вчених. Значний внесок у 

розробку категорiального апарату i методологiї внесли такi зарубiжнi вченi як Р. Кантильон, Дж. Мiля, 

Д. Рiкардо, А. Смiт, Ф. Найт, Д.Е.Фiшер i Р.I.Джордан, В.К.Фальцман, I.Руттерфорд, В.В. Вiтлiнський, 

Г. Вербицька, А.О. Старостiна та В.А. Кравченко, О.В. Шепеленко, З.С. Варналiй i В.О. Сизоненко. 

Мета статтi. Метою роботи є дослiдження сучасних пiдходiв до управлiння ризиками мiжнародних 

корпорацiй. 

Виклад основного матерiалу. Процес iнвестування завжди пов'язаний з ризиком внаслiдок того, 

що прибуток та втрати вiд проекту є важко прогнозованими величинами на момент прийняття рiшення про 

реалiзацiю об'єкта iнвестування. Неможливо наперед передбачити несприятливi ситуацiї та тенденцiї 
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протягом наступних рокiв. Ризик у процесi iнвестування виникає через коливання курсу валют, вiдсоткiв за 

кредит, цiн, змiну полiтичного курсу держави, податкової системи та iнших причин [4]. 

Мiжнароднi iнвестицiйнi ризики – ймовiрнiсть отримання збиткiв iнвесторами внаслiдок непередбачених 

змiн середовища в приймаючих країнах, на фондових ринках, а також коливань валютних курсiв. 

Управлiння мiжнародними iнвестицiйними ризиками є невiд’ємною складовою 

загальнокорпоративного ризик-менеджменту. Розгляд мiсця управлiння ризиками в корпоративному 

менеджментi дасть можливiсть дослiджувати специфiчнi особливостi управлiнської дiяльностi в сферi 

мiжнародного iнвестицiйного ризик-менеджменту [1]. 

Особливiстю сучасних мiжнародних iнвестицiйних ризикiв є iнвестицiйний глобалiзм, тобто 

нарощування масштабiв iнвестицiйної дiяльностi на свiтових ринках та прискорення її географiчної та 

галузевої диверсифiкацiї. На макрорiвнi до цих причин вiдноситься недосконалiсть iнституцiональних 

механiзмiв регулювання iнвестицiйних потокiв. Суттєвий вплив на дестабiлiзацiю фiнансових ринкiв 

спричиняє зовнiшнiй тиск мiжнародних органiзацiй, впливових керiвникiв американського бiзнес-

середовища та ключових гравцiв бiржового ринку [5]. 

Узагальнюючи наявнi в економiчнiй лiтературi концепцiї управлiння мiжнародними iнвестицiйними 

ризиками, можна зробити висновок про те, що головним i найпоширенiшим iнструментом цiєї дiяльностi 

виступає страхування. Один з вiдомих фахiвцiв з ризик-менеджменту професор однiєї з провiдних у свiтi 

Уортонської школи бiзнесу (унiверситет штату Пенсiльванiя, США) Дж. Хемптон зазначає: «Для того, щоб 

опанувати рiзнi види iнвестицiйних ризикiв транснацiональнi корпорацiї i некомерцiйнi органiзацiї 

дотримуються ретельно розроблених програм мiжнародного страхування. 

Безперечною перевагою такої системи є простота та можливiсть враховувати досвiд ризик-

менеджменту, накопичений кожною корпорацiєю у минулi роки. Однак вона є мало ефективною в 

управлiння мiжнародними iнвестицiйними ризиками, якi сформувались в останнi десятилiття. Тому i 

дослiдники, i менеджери вiдповiдних ланок транснацiональних корпорацiй прагнуть створити бiльш дiєву i 

комплексну систему мiжнародного iнвестицiйного ризик-менеджменту [3]. 

Останнi розробки провiдних шкiл бiзнесу в галузi управлiння мiжнародними iнвестицiйними 

ризиками ґрунтуються на проектних пiдходах. Згiдно цих пiдходiв мiжнародний ризик-менеджмент 

складається iз наступних чотирьох ланок. 

Iнiцiювання процесу ризик-менеджменту: 

– визначення цiлей мiжнародних iнвестицiйних проектiв;  

– оцiнка основних параметрiв проекту: персоналу, комплексу його навичок, бюджету, часових 

обмежень [2].  

Аналiз ризикiв:  

– iдентифiкацiя ризикiв, якi виникають у проектi в поточний момент i в майбутньому;  

– оцiнка перспектив мiжнародних iнвестицiйних проектiв;  

– порiвняння обраних проектних оцiнок; 

– прийняття кращих рiшень у поєднанні iз конкретними умовами.  

Ризик-менеджмент мiжнародних iнвестицiйних проектiв:  

– розробка ризик-менеджмент плану;  

– призначення ключових учасникiв мiжнародного iнвестицiйного проекту;  

– розробка бюджету ризик-менеджменту;  

– створення iнформацiйної системи ризик-менеджменту;  

– реалiзацiя управлiнських ризикових рiшень (iгнорування ризикiв, пом’якшення ризикiв, передача 

ризикiв страхувальникам);  

– налагодження зовнiшнього партнерства з метою уникнення та мiнiмiзацiї втрат через настання 

ризикiв;  

– монiторинг плану управлiння ризиками. 

Закриття проекту: огляд процесу змiн; узагальнення досвiту, реєстрацiя даних щодо биткiв та втрат; 

обґрунтування рекомендацiй на перспективу [4]. 

Значення управлiння мiжнародними iнвестицiйними ризиками в умовах глобальної фiнансової 

кризи зростає у зв’язку з руйнуванням наявних систем оцiнки цих ризикiв та посиленням ролi соціально-

психологiчних факторiв у прийнятті iнвестицiйних рiшень. 

На пiдставi узагальнення досвiду iнвестицiйної дiяльностi транснацiональних корпорацiй 

визначають такi парадигми управлiння мiжнародними iнвестицiйними ризиками: математична парадигма, 

ключовою характеристикою якої є спроба кiлькiсно визначити рiвень iнвестицiйних ризикiв i унебезпечити 

ТНК вiд втрат, пов’язаних з ними; фаталiстична парадигма ризик-менеджменту, в рамках якої несприятливi 

ситуацiї розглядаються як явище, яке не пiддається прогнозуванню, а тому кожна компанiя повинна бути 

готовою до настання таких ситуацiй. Ризик-менеджмент у цьому випадку ґрунтується на такому iнструментi, як 

корпоративнi страхові фонди, якi утворюються мiжнародними компанiями на випадок загрози своїм 

зарубiжним iнвестицiям. Фактично ризик-менеджмент в iнвестицiйнiй сферi нiчим не вiдрiзняється вiд 

страхування природних стихiйних лих; «погодна» парадигма ризик-менеджменту, суть якої пов’язана iз 

ретельним врахуванням змiн свiтового фiнансового середовища, все бiльш частiшими випадками 
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«шахрайської торгiвлi», учасники якої порушують не лише встановленi правила торговельних трансакцiй, а 

й пропонують покупцям неiснуючi товари та послуги; органiчна парадигма, пов’язана з використанням 

рiзноманiтних управлiнських технологiй, в тому числi антикризових процедур та мiжнародних угод, чiткого 

подiлу учасникiв i факторiв, що визначають ринковi позицiї компанiй на iнвестицiйних ринках; поведiнкова 

парадигма ризик-менеджменту, ключовою ознакою якої стає вирiшальний вплив рiшень i дiй провiдних 

мiжнародних iнвестицiйних гравцiв на стан i динамiку змiн свiтових фiнансових ринкiв. 

Висновки i перспективи подальших дослiджень. Отже, можна зробити висновок, що в умовах 

iнвестицiйного глобалiзму модифiкується економiчна природа мiжнародних iнвестицiйних ризикiв. 

Прагнення транснацiональних корпорацiй знизити ризик iнвестицiйних операцiй в приймаючих країнах 

викликало створення нових систем ризик-менеджменту, якi грунтуються на нових концепцiях управлiння 

iнвестицiйними ризиками. Для ефективного функцiонування iноземних iнвестицiй потрiбно створити у 

державi вiдповiднi умови, якi б не давали можливостi виникнення ризикових ситуацiй втрати прибутку та 

забезпечили б розвиток, в першу чергу, вiтчизняних пiдприємств, створили б iнвестицiйну привабливiсть 

країни i забезпечили б максимальний ефект вiд пiдприємницької дiяльностi. 
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