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Актуальність обраної теми дослідження.

Сучасні ТНК є ключовими суб’єктами міжнародного руху прямих 
іноземних інвестицій, важливими учасниками на інших сегментах 
міжнародного фінансового ринку. Формуючи свою структуру капіталу, вони 
використовують як власні, так і залучені фінансові ресурси з метою 
оптимізувати позитивний ефект від використання позикових коштів. 
Масштаби таких операцій є величезними не лише на рівні окремих 
корпорацій, а й на рівні глобального фінансового сектору. Транзакції, 
пов’язані з формуванням глобальної корпоративної структури капіталу, 
призводять до міжнародних потоків капіталу, які, з іншого боку, 
продовжують залишатися внутрішньофірмовими операціями з погляду 
фінансової систем самих ТНК. Такий інтернальний характер фінансових 
потоків дає ТНК змогу більшою мірою контролювати їх, що забезпечує 
зрештою досягнення їхніх стратегічних цілей.

Зазначене підкреслює важливість та актуальність проблематики 
формування структури капіталу ТНК, її важливе значення в сучасному 
світовому господарстві. Актуальність обраної теми зумовлена також 
необхідністю створення адекватної системи регулювання рівня капіталізації 
корпорацій в Україні, що можливо лише з урахуванням міжнародного 
досвіду. У цьому контексті дисертація є своєчасним теоретико-
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методологічним та практичним кроком у вирішенні цього питання. З огляду 
на зазначене, автором цілком слушно сформульована мета й завдання 
дослідження.

Зв’язок теми з державними та галузевими науковими програмами, 
пріоритетними напрямками розвитку науки.

Дисертаційну роботу Заліско Ольги Ігорівни «Вплив глобальної 
корпоративної структури капіталу на фінансовий леверидж сучасних ТНК» 
виконано згідно з плановими темами наукових робіт кафедри міжнародних 
фінансів: «Стратегія інтеграції України у світову економіку» та 
«Інтеграційна стратегія України в європейський економічний простір», які є 
складовими загальної наукової теми Інституту міжнародних відносин 
«Україна у міжнародних інтеграційних процесах» № 11 БФ048-01 на 2011— 
2015 роки та комплексної наукової програми Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку 
України в умовах світових процесів глобалізації» (2011-2015 pp.). У межах 
цих тем автором особисто систематизовано та узагальнено чинники 
формування глобальної корпоративної структури капіталу ТНК, розроблено 
рекомендації щодо удосконалення системи регулювання слабкої 
капіталізації в Україні.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій.

Рівень, глибина та системність висновків дисертації Заліско О. І. дають 
змогу оцінити дослідження як наукову роботу високого рівня, котра є 
логічно побудованою та самостійно виконаною відповідно до встановлених 
вимог. До окремих положень роботи автор ставиться доволі критично, 
зокрема із двох висунутих для емпіричного тестування гіпотез тест 
проходить лише одна, про що зазначає сам автор. У цьому вбачаємо чистоту 
наукового експерименту, що також підтверджує обґрунтованість 
рекомендацій та висновків дисертації. Автор досягає поставленої в 
дослідженні мети, повною мірою та послідовно розв’язуючи сформульовані 
завдання. Це дало змогу отримати науково цінні та практично значимі 
висновки.

Підтвердженням високого рівня обґрунтованості результатів, висновків 
та рекомендацій дослідження вважаємо ґрунтовний статистичний масив, 
використаний автором у розрахунковій частині роботи. Автор використовує 
дані з першоджерел -  фінансової звітності досліджуваних
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транснаціональних корпорацій. У роботі застосовані відомі методи 
економетричного аналізу, такі як кластеризація методом к-середніх, 
кореляційний аналіз, регресійне моделювання та ін.

Автор використала в дослідженні велику кількість наукових публікацій 
як вітчизняних, так і іноземних науковців, що дало змогу порівняти існуючі 
підходи та сформувати авторське бачення досліджуваної проблематики.

Висновки дисертації є лаконічними, змістовними та відображають 
головні результати дослідження.

Достовірність наукових положень і висновків.

Аналіз змісту дисертаційної роботи та автореферату свідчить про 
достовірність наукових положень та висновків автора. Вони базуються на 
релевантній базі наукових публікацій та статистичних даних, які 
відображають сучасні досягнення наукової думки у сфері корпоративної 
структури капіталу й транскордонного фінансового левериджу ТНК.

Висунуті наукові положення та висновки отримані автором шляхом 
застосування загальноприйнятої методології наукового пошуку, зокрема 
застосування як загальнонаукових методів пізнання, так і специфічних 
(приміром, кластеризація за методом k-середніх, регресійний аналіз тощо). 
Слід зазначити, що автор доволі ретельно ставиться до застосування 
зазначених методів, дотримуючись чіткої послідовності та логіки наукового 
пошуку.

Повнота викладу основних результатів дослідження в наукових 
працях та відповідність автореферату тексту роботи.

Автором опубліковано 19 наукових праць, у яких викладено висновки, 
основні наукові положення та результати дисертаційного дослідження 
(9,45 д.а. авторського обсягу з 10,45 д.а. загального). У наукових фахових 
виданнях опубліковано 9 статей (8,72 д.а.), у тому числі три статті в 
зарубіжних фахових виданнях (2,55 д.а.). За результатами участі у 10 
конференціях опубліковані тези (1,73 д.а.). Публікації у співавторстві 
повною мірою відображають особистий внесок дисертанта.

Аналіз змісту публікацій та автореферату свідчить, що вони повною 
мірою охоплюють основні наукові здобутки, висновки та результати 
дисертаційного дослідження. Будова та структура автореферату є логічною, 
у ньому відображені послідовність та результати дослідження.
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Дисертація Заліско О. І. відображає науковий пошук її автора, є 
самостійно виконаною роботою, містить наукову новизну. Остання 
визначається успішним виконанням автором поставленої в дисертації мети -  
виявленням та систематизацією основних чинників формування глобальної 
структури капіталу ТНК у сучасних умовах, визначенням та 
економетричною ідентифікацією наявних моделей транскордонного 
фінансового левериджу -  та полягає в наступному.

1. Уперше виявлено усталені моделі транскордонного фінансового 
левериджу. Автор провела самостійний економетричний аналіз та 
встановила, що модель негативного транскордонного фінансового 
левериджу передбачає використання незначного обсягу позикових коштів та 
охоплює дві субмоделі -  зі значним негативним ефектом фінансового 
левериджу та з помірним. Модель найбільшої глобальної заборгованості 
передбачає використання максимального обсягу позикових коштів. Для неї 
спостерігається мінімальний негативний ефект прямого фінансового 
левериджу та помірний позитивний ефект непрямого фінансового левериджу 
(п. 3.3).

2. Автором обґрунтовано вплив на глобальну корпоративну структуру 
капіталу чинника схильності до інвестування в акцій, яка виникає внаслідок 
існування в процесі міжнародного інвестування валютних ризиків (с. 128— 
132). Унаслідок підвищеного ризику боргових цінних паперів інвестори 
віддають перевагу інвестуванню в акції, що своєю чергою призводить до 
скорочення позикового капіталу ТНК.

3. У роботі удосконалено методологію аналізу транскордонного 
фінансового левериджу. Зокрема, автор довела, що для аналізу прямого 
левериджевого ефекту якнайкраще розглядати вплив коефіцієнта 
заборгованості на дохідність активів, а непрямого -  вплив коефіцієнта 
короткотермінової заборгованості на ринкову вартість акцій (с. 160-170). 
Автор також показала, що левериджевий ефект є в цілому негативним.

4. Автор запропонувала власне визначення поняття «транскордонний 
фінансовий леверидж». Він розглядається як економічний ефект, котрий 
виникає внаслідок використання корпораціями позикових коштів у 
глобальній корпоративній структурі капіталу та досягається за рахунок 
«податкового щита» (с. 49-50). Цей ефект знаходить прояв у зміні окремих 
показників господарської діяльності ТНК більшою мірою, ніж це було б за 
відсутності запозичень.

5. У дослідженні розроблено авторське визначення терміну «глобальна 
корпоративна структура капіталу». Її автор розглядає як співвідношення між

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження.
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власними та позиковими коштами, яке формується у процесі залучення й 
використання транснаціональними корпораціями фінансових ресурсів на 
рівні світового фінансового сектору в умовах їх трансформації у глобальні 
корпорації, а також охоплює комплекс відповідних управлінських заходів, 
які забезпечують оптимізацію такого співвідношення (с. 37-39).

6. Набула подальшого розвитку концепція про існування оптимальної 
структури капіталу (п. 3.2). У цьому плані автор зайняла позицію тієї 
частини існуючих торій структури капіталу, котрі розглядають такий 
оптимум. Вона обґрунтовує це чотирма аргументами: оберненим ефектом 
фінансового левериджу; сталістю коефіцієнта заборгованості; значно 
більшою варіацією короткотермінових коефіцієнтів заборгованості 
порівняно із загальним та довготерміновим коефіцієнтами; низькими 
позитивними кореляціями.

7. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення системи регулювання 
слабкої капіталізації корпорацій в Україні (с. 123-124). Аналізуючи вимоги 
Податкового кодексу України, автор справедливо зазначає, що обмеження на 
частку позикового капіталу слід встановлювати з урахуванням сукупного 
обсягу позикових коштів, а не лише позик від пов’язаних нерезидентів, як є 
зараз. Це суттєво перешкоджатиме відтоку коштів з країни. Автор також 
рекомендує застосовувати обмеження слабкої капіталізації й для позик від 
резидентів.

Теоретичне значення виконаного дисертаційного дослідження.

У дисертаційні роботі автор вирішила важливе наукове завдання у сфері 
світового господарства і МЕВ. Воно полягає у виявленні та систематизації 
основних чинників формування глобальної структури капіталу ТНК у 
сучасних умовах, визначенні та економетричній ідентифікації наявних 
моделей транскордонного фінансового левериджу. У дослідженні 
удосконалено методологію аналізу транскордонного фінансового левериджу, 
обґрунтування комплексу чинників формування глобальної корпоративної 
структури капіталу.

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження.

Отримані в дисертації висновки, результати та рекомендації можуть 
бути використані органами державної влади з метою удосконалення 
податкового регулювання задля упередження відтоку коштів з країни, 
вищими менеджерами ТНК для оптимізації глобальної корпоративної
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структури капіталу, а також місцевими корпораціями, особливо тими, які 
мають зв’язки із зовнішнім сектором.

Результати дослідження були впроваджені в діяльність Верховної Ради 
України, Новокодацької районної у місті Дніпропетровську ради, корпорації 
УкрАВТО, ВАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів», ТОВ 
«Віником Україна», зарубіжної компанії «Fintek Development Ltd.», що 
базується у Великій Британії. Висновки дисертації також були використані в 
навчальному процесі та науковій діяльності Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема під 
час розробки навчальних програм і конспектів лекцій із дисциплін 
відповідного спрямування та Всеукраїнської громадської організації 
«Українська асоціація економістів-міжнародників», про що є відповідні 
довідки (с. 10-11).

Дискусійні положення та недоліки дисертаційної роботи.

Окрім зазначених позитивних моментів та суттєвих наукових та 
практичних здобутків дисертаційного дослідження Заліско О. L, воно, як і 
інші, має ряд недоліків і зауважень, містить дискусійні положення. Серед 
них такі.

1. У підрозділі 1.1 автором проведений фундаментальний аналіз 
існуючих теорій корпоративної структури капіталу, здійснено їх 
класифікацію. Однак, при цьому спостерігається очевидна асиметрія в 
частині розгляду різних теорій -  теорії Модильяні-Міллера приділено 
значно більшу увагу порівняно з іншими підходами. Це можна пояснити 
домінуючим становищем цієї теорії, однак автору все ж доцільно було б 
проводити цей аналіз на більш паритетній основі.

2. Розглядаючи поряд із фінансовим операційний леверидж (с. 50-51), 
автору слід було б більше уваги приділити співвідношенню кількісних 
ефектів названих видів левериджу. У цьому контексті важливим є зв’язок 
між ними, а також можливість взаємозамінюваності.

3. Дискусійною видається позиція автора щодо віднесення рівня 
корпоративного податку на прибуток до групи чинників рівня корпорації 
(с. 104-106). Логіку автора тут можна зрозуміти -  з погляду фінансового 
менеджменту корпорації цей чинник може розглядатися як інтернальний. 
Однак, якщо цей рівень є однаковим і для інших корпорацій, то цей чинник 
можна розглядати як чинник рівня країни.

4. У третьому розділі дисертації автор проводить багатокритеріальну 
кластеризацію досліджуваних ТНК за окремими характеристиками їхньої 
структури капіталу та фінансового левериджу (п. 3.3). Застосовуючи метод
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к-середніх, автор отримує в підсумку 6 кластерів ТНК. Зрозумілою є позиція 
автора щодо виокремлення в підсумку лише двох моделей транскордонного 
фінансового левериджу, аргументація є переконливою. Однак, розширення 
вибірки дослідження може призвести до того, що кількісний склад усіх 
кластерів буде також розширений. З огляду на це, чи не доцільно було б все 
ж описувати всі шість моделей (відповідно до виділених кластерів)? Це 
положення, однак, є дискусійним та є радше рекомендацію щодо подальших 
досліджень дисертанта.

5. У таблиці 3.8 та її частина, котра має назву «Місце із чотирьох 
кластерів за найбільшим значенням відповідного показника», видається 
зайвою. Ці дані не були використані автором для висновків, а тому в них 
немає потреби.

6. Окрім зазначеного, у дисертації є ряд редакційних огріхів, 
стилістичних неточностей.

Однак, наведені дискусійні положення та недоліки не позначаються на 
високому рівні дисертації та не впливають на її важливе науково-теоретичне 
та практичне значення.

Загальна оцінка дисертації та її відповідність встановленим 
вимогам ДАК Міністерства освіти і науки України.

З огляду на зазначене, можемо підсумувати, що дисертаційна робота 
Заліско О. І. «Вплив глобальної корпоративної структури капіталу на 
фінансовий леверидж сучасних ТНК» є самостійною науковою працею, що 
характеризується цілісністю, системністю, логічною послідовністю та 
завершеністю. Зміст, оформлення та обсяг дослідження відповідають 
встановленим вимогам.

Дисертація написана науковим стилем, висновки науково обґрунтовані 
та підтверджені емпіричними тестами. Автореферат є автентичним за 
змістом і відображає основні положення дисертації. Наукові положення, що 
виносяться на захист, повністю відображені у публікаціях з добувача. Тема 
дисертаційного дослідження відповідає профілю спеціальності 08.00.02 -  
світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Зважаючи на актуальність обраної теми, ступінь обґрунтованості 
наукових положень, практичну значимість висновків та рекомендації, 
дисертаційне дослідження «Вплив глобальної корпоративної структури 
капіталу на фінансовий леверидж сучасних ТНК» за змістом і оформленням 
відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України до дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, зокрема пп. 9, 11,
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12, 13 та 14 “Порядку присудження наукових ступенів'! присвоєння вченого 
звання старшого наукового співробітника”, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року, а його автор -  
Заліско Ольга Ігорівна -  заслуговує присудження наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 -  світове 
господарство і міжнародні економічні відносини.

Офіційний опонент 
К.е.ІІ., доц., 
заступник директора 
з навчально-методичної роботи 
НН Інституту міжнародних відносиг
Національного авіаційного універ^ Прохорова М. Е.

S7

|!АЦІЙНИЙ^Н|ВЕРС.ИТЕТ ■
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Спеціалізованій вченій раді 

Д 26.001.02 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

 

 

В І Д Г У К 

 

офіційного опонента 

доктора економічних наук, професора 

Руденко-Сударєвої Лариси Володимирівни 

на дисертаційну роботу Заліско Ольги Ігорівни на тему: 

«Вплив глобальної корпоративної структури капіталу 

на фінансовий леверидж сучасних ТНК», 

подану до захисту на здобуття наукового ступеня  

кандидата економічних наук за спеціальністю  

08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини 

 

Актуальність обраної теми дослідження. Транснаціональні 

корпорації є впливовими акторами в сучасних міжнародних економічних 

відносинах. Це знаходить прояв як у сфері міжнародної торгівлі, так і в 

системі міжнародного руху технологій, робочої сили, послуг та ін. Щодо 

міжнародного руху капіталу, то ТНК домінують у міжнародному експорті та 

імпорті прямих іноземних інвестицій, посідають значні позиції в 

міжнародному русі позикового капіталу. Фінансові потоки сучасних ТНК є 

унікальними не лише з огляду на колосальні обсяги. Вони, з одного боку, є 

основою формування внутрішньокорпоративної фінансової системи, а з 

іншого, охоплюють глобальний рівень, на якому задіяні всі складові їхніх 

розгалужених мереж. 
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За таких умов надзвичайно важливим є пошук оптимального 

співвідношення між власними та позиковими коштами ТНК – формування 

оптимальної структури капіталу. На відміну від місцевих корпорацій, 

формування корпоративної структури капіталу ТНК є в сучасних умовах 

процесом глобального рівня, котрий передбачає залучення коштів на різних 

місцевих ринках, на міжнародному фінансовому ринку та їх акумулювання з 

інтернальних джерел корпоративної мережі. Зазначені процеси призводять до 

міжнародного руху капіталу в різних формах. Це вимагає від ТНК 

урахування вимог різних регуляторних і податкових юрисдикцій, умов у 

різних країнах, що приймають, а також інтересів окремих структурних 

підрозділів та, насамперед, стратегічних фінансових завдань на рівня всієї 

корпорації. Зважаючи на зазначене, обрана тема є актуальною, має важливе 

науково-теоретичне й практичне значення. 

Важливим та необхідним видається дослідження обраної проблематики 

в сучасних умовах економічного розвитку України. Більшість учених та 

вищих менеджерів державного рівня визнають, що іноземний капітал може 

стати тим імпульсом, котрий здатний дати поштовх розвитку економіки 

нашої країни, сприяти завершенню ринкових трансформацій та формуванню 

конкурентного ринку. Для цього однак важливо не лише створити сприятливі 

умови для залучення та функціонування іноземного капіталу, насамперед, у 

формі прямих іноземних інвестицій, а й упередити відтік коштів із країни. Це 

потребує формування адекватної системи регулювання, у тому числі й щодо 

регламентації питань, пов’язаних із слабкою капіталізацією корпорацій, 

причому це стосується як іноземних, так і вітчизняних фірм. У цьому зв’язку 

дисертаційна робота є актуальною та своєчасною відповіддю на існуючі 

виклики. 

Відповідно до теми, актуальною є мета дисертаційного дослідження – 

«виявлення та систематизація основних чинників формування глобальної 

структури капіталу ТНК у сучасних умовах, визначення та економетрична 
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ідентифікація наявних моделей транскордонного фінансового 

левериджу» (с. 6). 

 

Зв’язок теми з державними та галузевими науковими програмами, 

пріоритетними напрямками розвитку науки.  

 

Дисертаційне дослідження виконано в Інституті міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка згідно з 

плановими темами наукових робіт кафедри міжнародних фінансів «Стратегія 

інтеграції України у світову економіку» та «Інтеграційна стратегія України в 

європейський економічний простір», які є частиною загальної наукової теми 

Інституту міжнародних відносин «Україна у міжнародних інтеграційних 

процесах» № 11 БФ048-01 на 2011–2015 роки та комплексної наукової 

програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації» (2011 – 2015 рр.). У межах цих тем автором особисто 

досліджена проблематика формування глобальної корпоративної структури 

капіталу та розроблені рекомендації щодо вдосконалення системи 

регулювання цих процесів в Україні. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій.  

 

Дисертація має логічну та впорядковану структуру, внутрішню єдність 

змісту, організована відповідно до вимог будови наукових текстів. Її 

теоретичні та практичні положення, висновки й рекомендації є науково 

обґрунтованими. Вони підтверджені достатнім обсягом емпіричних даних. 

Висновки практичної частини дослідження отримані на основі 

економетричного аналізу ґрунтовного масиву сучасних статистичних даних 

за реальними ТНК. 
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Глибокий аналіз існуючих підходів до вивчення проблематики 

глобальної корпоративної структури капіталу й транскордонного 

фінансового левериджу дав змогу авторові вирішити важливе наукове 

завдання щодо виявлення та систематизації чинників формування глобальної 

корпоративної структури капіталу та визначення на цій основі існуючих 

моделей транскордонного фінансового левериджу з їх подальшою економе-

тричною ідентифікацією. 

Висновки охоплюють найбільш суттєві результати дослідження, є 

логічними та обґрунтованими, характеризуються науковою новизною та 

практичним значенням. 

 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, визначається повнотою та надійністю 

використаної наукової літератури та статистичної інформації. Автором 

опрацьована велика кількість сучасних наукових публікацій з даної 

проблематики, у тому числі статей, монографій, дисертацій та авторефератів. 

Статистичний масив сформований на основі першоджерел – офіційної 

корпоративної фінансової звітності ТНК. 

Отримані в дисертаційній роботі висновки, а також наукові положення й 

рекомендації є аргументованими та достовірними, що підтверджується 

вибором об’єкта і предмета дослідження, аналізом робіт вітчизняних та 

зарубіжних науковців, апробацією запропонованих методик і підходів, 

публікацією основних результатів дослідження у фахових виданнях та їх 

оприлюдненням на наукових конференціях і круглих столах. 

Зважаючи на зазначене, можна підсумувати, що дисертація та 

автореферат Заліско О. І. містять науково обґрунтовані висновки й 

рекомендації, котрі є емпірично підтвердженими, науково достовірними та 

виваженими. 
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Повнота викладу основних результатів дослідження в наукових 

працях та відповідність автореферату тексту роботи.  

 

Основні наукові положення, висновки та результати дисертаційного 

дослідження викладено у 19 наукових працях загальним обсягом 10,45 д.а., з 

яких особисто автору належить 9,45 д.а. Серед них 9 наукових статей у 

фахових виданнях (8,72 д.а.), у тому числі три статті в іноземних фахових 

виданнях (2,55 д.а.), та 10 тез доповідей на конференціях і круглих столах 

(1,73 д.а.). У публікаціях у співавторстві особистий внесок дисертанта 

відображений повною мірою. 

Аналіз публікацій Заліско О. І. дає підстави зробити висновок, що 

результати й висновки дисертації, її основні наукові положення, 

узагальнення та рекомендації повною мірою висвітлені в опублікованих 

працях. Ключові положення дослідження були оприлюднені та схвалені на 10 

наукових конференціях та круглих столах, у тому числі на 6 міжнародних. 

Список публікацій наведено в авторефераті та дисертації. Автореферат 

відображає основні положення дисертації повною мірою. Він не містить 

інформації, яка не була розглянута в роботі, виконаний згідно встановлених 

вимог. На особливу увагу заслуговує обсяг опублікованих робіт – він 

свідчить про глибину проведених досліджень та фундаментальність підходів 

автора. 

 

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження 

О. І. Заліско полягає у визначенні та економетричній ідентифікації наявних 

моделей транскордонного фінансового левериджу на основі виявлення та 

систематизації основних чинників формування глобальної структури 

капіталу ТНК у сучасних умовах. 

1. У роботі вперше виявлено дві типові моделі транскордонного 

фінансового левериджу. Це було зроблено на основі авторської 

багатокритеріальної кластеризації масиву з 68 ТНК по дев’яти галузях за 
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період із 2000 по 2014 рік. Із використанням методу k-середніх автор виявила 

6 кластерів ТНК за їхніми характеристиками структури капіталу та 

фінансового левериджу (с. 173–184). Два із них були об’єднані за близькістю 

Евклідової відстані між їхніми центрами, інші два не аналізувалися через те, 

що охоплювали лише по одній ТНК. Ще один кластер був визнаний 

нетиповим через незначну кількість компаній та суттєвий розкид їхніх 

інвестиційних характеристик (с. 182). Модель негативного транскордонного 

фінансового левериджу (с. 184–185; с. 187–188) передбачає використання 

незначних (від 24,31 до 31,6 % у середньому) обсягів позикових коштів; вона 

є характерною для 36 нафтових,  фармацевтичних і видобувних корпорацій; 

за рівнем негативності ефекту фінансового левериджу (значний, помірний) 

ця модель каскадована на дві субмоделі. Отримано емпіричні характеристики 

цих субмоделей: найнижчий рівень заборгованості – 24,31 %, прямий ефект 

фінансового левериджу -0,62, непрямий ефект -3,98 (значний негативний 

ефект фінансового левериджу); низький рівень заборгованості – близько 

31,6 %, прямий ефект -0,20, непрямий ефект -0,73 (помірний негативний 

ефект фінансового левериджу). Модель найбільшої глобальної 

заборгованості (с. 184–185; с. 189) передбачає використання максимального 

обсягу позикових коштів; вона є характерною для 27 ТНК оптової торгівлі й 

переважно для корпорацій комунальної, телекомунікаційної та автобудівної 

галузей. Негативний ефект прямого фінансового левериджу для ТНК цієї 

моделі становить -0,02, а помірний позитивний ефект непрямого фінансового 

левериджу – 1,72. Коефіцієнт заборгованості складає в середньому 61,64 %. 

2. Автором удосконалено обґрунтування системи чинників формування 

глобальної корпоративної структури капіталу ТНК. Виявлено, що часто 

рішення інвесторів визначаються схильністю до інвестування в акції, котра, 

зокрема, формується під впливом валютних ризиків. Унаслідок цього вони 

віддають перевагу інвестуванню у боргові цінні папери, що за інших рівних 

умов призводить до зміни глобальної структури капіталу ТНК на користь 

акціонерного капіталу (с. 127–134). 
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3. Удосконалено методичний підхід до виявлення найбільш значущих та 

усталених напрямів аналізу транскордонного фінансового левериджу ТНК 

(с. 155–173). На основі кореляційного аналізу впливу різних коефіцієнтів 

структури капіталу на показники результативності ТНК (разом 16 можливих 

варіантів), автор виявила, що левериджевий ефект є в цілому негативним та 

якнайкраще проявляється у процесі впливу коефіцієнта заборгованості на 

дохідність активів та коефіцієнта короткотермінової заборгованості на 

ринкову вартість акцій ТНК. 

4. Набуло подальшого розвитку теоретико-емпіричне обґрунтування 

концепції існування оптимальної структури капіталу, що підтверджено 

чотирма основними аргументами (с. 169–173). Автор навела чотири 

обґрунтування цього положення. По-перше, ефект фінансового левериджу є 

здебільшого оберненим. Це стосується впливу на дохідність акціонерного 

капіталу, активів та чистий прибуток – сильні значущі кореляції є від’ємними 

майже в усіх випадках. По-друге, сталість коефіцієнта заборгованості. 

Коефіцієнт варіації є низьким: його максимальне значення становить лише 

28,1 %, а мінімальне – 9,9 %. Середнє значення за вибіркою – 18,6 % (с. 172). 

По-третє, значно більша варіація короткотермінових коефіцієнтів порівняно 

із загальним і довготерміновим. Автор аргументує це необхідністю 

відновлення оптимуму, порушеного внаслідок зміни рівня довготермінової 

заборгованості, за рахунок короткотермінової. По-четверте, низькі позитивні 

кореляції. Дане положення автор доводить від оберненого: якби позитивні 

кореляції були значними, а тим більше сильними, це свідчило б про 

існування позитивного ефекту транскордонного фінансового левериджу. 

Низькі ж значення свідчать про винятковий характер їхнього позитивного 

впливу. 

5. У роботі розроблено авторське визначення поняття «глобальна 

корпоративна структура капіталу». Вона являє собою співвідношення між 

власними та позиковими коштами, яке формується у процесі залучення й 

використання транснаціональними корпораціями фінансових ресурсів на 
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рівні світового фінансового сектору в умовах їх трансформації у глобальні 

корпорації, а також охоплює комплекс відповідних управлінських заходів, 

які забезпечують оптимізацію такого співвідношення (с. 37–39). Автор 

справедливо аргументує, що така структура капіталу формується 

транснаціональними корпораціями не лише на окремих місцевих ринках, де 

розташовані структурні підрозділи ТНК, а й на міжнародних ринках 

капіталу. Такі ресурси є мобільними у транскордонному розумінні, однак при 

цьому залишаються внутрішніми з погляду корпорації. 

6. У роботі набуло подальшого розвитку визначення поняття 

«транскордонний фінансовий леверидж» як економічного ефекту, який 

виникає внаслідок використання міжнародними корпораціями у глобальній 

структурі капіталу залучених коштів із фіксованим позиковим відсотком та 

проявляється у зміні окремих показників фінансово-господарської діяльності 

більшою мірою, ніж за відсутності запозичень. Це відбувається внаслідок 

можливості сплачувати відсотки за позиками до виплати податків і дає змогу 

ТНК зменшувати базу оподаткування за рахунок збільшення у структурі 

капіталу обсягу позикових коштів (с. 49–50; 72–73). Автор слушно 

наголошує, що ототожнення фінансового левериджу з корпоративною 

заборгованістю є неточним та методологічно неоднозначним. 

 

Теоретичне значення виконаного дисертаційного дослідження 

полягає в удосконаленні існуючих та розробці нових підходів щодо 

пояснення глобальної корпоративної структури капіталу. Зокрема автором 

узагальнено та систематизовано ці чинники, проведено їх класифікацію, 

обґрунтовано новий чинник впливу з позицій теорії міжнародної 

диверсифікації інвестицій. Автором також удосконалено методику аналізу 

транскордонного фінансового левериджу, зокрема виявлено найбільш 

усталені його напрями. Це, в підсумку, дало авторові змогу вирішити 

поставлені завдання та досягти мети дослідження. 
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Практичне значення результатів дисертаційного дослідження 

визначається тим, що вони можуть бути використані податковими органами 

держави з метою оптимізації податкових систем та уникнення відтоку коштів 

з країни (автором, зокрема, розроблені рекомендації щодо удосконалення 

правил регулювання слабкої капіталізації корпорацій в Україні), вищими 

менеджерами ТНК для оптимізації структури капіталу та максимізації 

позитивного ефекту фінансового левериджу на глобальному рівні, а також з 

метою мінімізації витрат корпорації та максимізації прибутків. Окремі 

висновки роботи можуть бути корисними також для місцевих корпорацій, 

особливо тих, які мають зв’язки із зовнішнім сектором. Матеріали та 

результати дослідження також можуть бути використані під час викладання 

навчальних курсів відповідного спрямування у вищих навчальних закладах 

економічного профілю. 

Висновки та окремі положення дисертації щодо проблематики 

уникнення оподаткування зарубіжними корпораціями, специфіки 

використання ними прихованих механізмів транскордонного переведення 

фінансових ресурсів, а також щодо напрямів удосконалення системи 

регулювання цих процесів в Україні були використані в роботі Верховної 

Ради України (довідка № 04-20/12-971 (139842) від 7.06.2016 р.). 

У практику діяльності британської компанії «Fintek Development Ltd.» 

були впроваджені емпіричні результати дисертації щодо оптимізації балансу 

між власними та позиковими джерелами фінансування діяльності, а також у 

частині формування податкової стратегії компанії (довідка № 278/35-14 від 1 

червня 2016 р.). 

Окремі положення та висновки дисертації щодо впливу рівня 

заборгованості корпорації на показники дохідності активів, дохідності 

акціонерного капіталу та чистого прибутку стали практично цінними для 

діяльності корпорації «УкрАВТО», котра є вітчизняним лідером із 

виробництва, дистрибуції та експорту автомобілів на зарубіжні ринки 

(довідка № 01.1-04/50 від 6.06.2016 р.). 
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Щодо практики діяльності вітчизняних корпорацій, то результати й 

висновки дисертації щодо впливу корпоративної структури капіталу на 

фінансовий леверидж ТНК були використані в діяльності Дрогобицького 

заводу автомобільних кранів (довідка № 018/06-01 від 1.06.2016 р.). 

Особливо корисними виявилися рекомендації автора щодо використання 

ефекту фінансового левериджу, оптимізації корпоративної структури 

капіталу та оподаткування корпорацій із надмірним рівнем позикового 

фінансування. 

Результати та окремі положення дисертації щодо класифікації теорій 

корпоративної структури капіталу, узагальнення та систематизації чинників 

формування структури капіталу сучасних ТНК, а також щодо кількісного 

оцінювання ефекту фінансового левериджу були використані при підготовці 

навчально-методичних матеріалів та викладанні на кафедрі міжнародних 

фінансів Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка таких дисциплін як «Міжнародні 

фінанси», «Транснаціоналізація світової економіки», «Фінанси міжнародного 

підприємництва» та ін. (довідка 048/11-227 від 2 червня 2016 р.). 

 

Дискусійні положення та недоліки дисертаційної роботи.  

 

Оцінюючи позитивно наукове та практичне значення дисертаційного 

дослідження О. І. Заліско, слід звернути увагу на окремі дискусійні 

положення, недоліки та зауваження до роботи. 

1. У першому розділі роботи автором проведена багатокритеріальна 

класифікація теорій корпоративної структури капіталу, причому деякі 

критерії були розроблені автором і раніше не зустрічалися (с. 29–35). Ці 

результати доцільно було б включити до наукової новизни роботи та зробити 

на них більший наголос у висновках дисертаційного дослідження, що надало 

б додаткової виразності  наукової значущості роботи. 
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2. Безумовно заслуговує на схвалення та позитивну оцінку авторський 

доробок щодо удосконалення методології аналізу короткотермінової 

корпоративної заборгованості  – розроблено модифікований коефіцієнт 

короткотермінової заборгованості (с. 63–68). Однак емпіричне тестування 

цього коефіцієнта не підтвердило його беззаперечних переваг порівняно з 

традиційним коефіцієнтом короткотермінової заборгованості (п. 3.2). При 

цьому автор, не спираючись на альтернативні підходи до емпіричної оцінки, 

визнає хибність висунутої гіпотези щодо модифікованого коефіцієнта. Втім, 

слід було скористатись додатковими методами для підтвердження чи 

відхилення гіпотези, а також розглянути доцільність включення цих 

результатів до роботи в принципі. 

3.   Викликає сумнів доцільність подання матеріалів за структурою 

капіталу корпорацій «Toyota Motor Corporation», «Nestlé SA» та «Wal-Mart 

Stores Inc.» у другому розділі роботи (с. 85–87), адже всі статистичні 

розрахунки за реальними ТНК проведені автором у третьому розділі. Такий 

підхід автора створює певний дисонанс щодо сприйняття результатів 

проведених емпіричних тестів. 

     Крім того не достатньо аргументованим вважається застосування підходу 

стосовно ідентифікації походження фінансової звітності із використанням 

термінів «типовий приклад» щодо балансового звіту та звіту про прибутки та 

збитки, що наведені у  таблицях Е.1 – Е.4 додатку Е. 

4. На с. 118–119 дослідження йдеться про регулювання слабкої 

капіталізації транснаціональних корпорацій. Автор зазначає, що важливим 

аспектом впливу на структуру капіталу в рамках податкового чинника є 

вимоги регуляторного середовища. Логіка автора тут зрозуміла – правила 

слабкої капіталізації стосуються податкового аспекту структури капіталу. 

Однак, на наш погляд, ці вимоги слід розглядати окремо, а не в «рамках 

податкового чинника».  

5. Узагальнюючи результати кластерного аналізу в підрозділі 3.3, автор 

визначає дві усталені моделі транскордонного фінансового левериджу. При 
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цьому зазначається, що перша модель – модель негативного транскордонного 

фінансового левериджу – охоплює дві субмоделі, котрі представляють 

відповідно перший та шостий статистично визначені кластери. Однак, у 

тексті роботи автор все ж не розділяє одну модель на дві субмоделі, а 

об’єднує дві (суб)моделі в одну (с. 184–187). Виходячи з результатів 

виконаних розрахунків та їх аналітичного узагальнення наявність зазначених 

субмоделей виглядає не достатньо повно аргументованою. У даному випадку 

доцільніше і логічніше було внести корективи в авторську гіпотезу, і, 

спираючись на емпіричні дослідження, зробити висновок про існування 

трьох усталених моделей, відповідно каскадувавши їх або за ступенем  

негативності  транскордонного фінансового левериджу  або за рівнем 

глобальної заборгованості. 

6. Крім того, робота має низку дисбалансів та техніко-редакційних 

похибок, зокрема: 

- В окремих випадках у роботі спостерігається дисбаланс у розподілі 

матеріалу між додатками та основним текстом роботи. Зрозуміло, що 

основний текст роботи обмежений обсягом, однак деякі матеріали 

додатків доцільно було б все ж включити до основного тексту роботи, 

приміром, матеріали додатків П та Р. Вони за своїм змістом 

відносяться до основного тексту роботи; 

- Небажаним є використання нумерації додатку З,  зважаючи, що 

кількість додатків та резерв літер абетки дозволяв цього уникнути; 

- Прослідковується наявний дисбаланс у складі зазначених автором у 

вступі відомих і авторитетних науковців, що зробили значний 

теоретичний внесок у сферу дослідження корпоративної структури 

капіталу та фінансування ТНК, та списком використаних джерел, в 

якому деякі автори не представлені (наприклад, відсутні праці 

Бураковського І., Гребельника та інших). Це може свідчити або про 

технічну неуважність автора або про неаргументований (чи 

заангажований) підхід до формулювання думок;  
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-  У роботі є окремі редакційні неточності, стилістичні та мовні 

помилки. Окрім цього, невиправдано великими в багатьох випадках є 

коментарі до тексту дисертації, наведені у зносках. 

Разом із тим, наведені дискусійні положення та зауваження не 

впливають на загальний високий науково-теоретичний і практичний рівень 

дисертаційної роботи та її новизну, а можуть вважатися предметом наукової 

дискусії та побажаннями автору щодо подальших наукових досліджень. 

 

Загальна оцінка дисертації та її відповідність встановленим 

вимогам ДАК Міністерства освіти і науки України.  

 

Дисертаційне дослідження Заліско Ольги Ігорівни на тему «Вплив 

глобальної корпоративної структури капіталу на фінансовий леверидж 

сучасних ТНК» є актуальною, завершеною, самостійно виконаною науковою 

працею, містить нові обґрунтовані теоретичні та практичні результати, які 

загалом розв'язують конкретне наукове завдання, що має суттєве значення у 

сфері міжнародних економічних відносин. 

Структура та обсяг дисертаційного дослідження відповідають 

встановленим вимогам. Зміст роботи свідчить про досягнення поставленої 

мети та виконання визначених завдань. Положення дисертації, що виносяться 

на захист, містять наукову новизну. 

Автореферат є автентичним за змістом і відображає основні висновки та 

результати дисертації. Наукові положення, що виносяться на захист, повною 

мірою висвітлені в публікаціях здобувача, які відповідають вимогам 

Міністерства освіти і науки України. Подана до захисту дисертаційна робота 

характеризується науковим стилем, матеріал викладено в логічній 

послідовності, висновки науково обґрунтовані та емпірично підтверджені. 

Тема дисертаційного дослідження відповідає профілю спеціальності 08.00.02 

– світове господарство і міжнародні економічні відносини. 
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