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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Міжнародне портфельне інвестування як одна із форм 

міжнародного руху капіталу має важливе практичне значення в сучасному 

світовому господарстві. Тому вельми необхідними, актуальними та 

своєчасними є теоретичне дослідження цього процесу, його належне 

концептуальне узагальнення і гносеологічна структуризація з кінцевою метою 

формування комплексного підходу до його наукової ідентифікації. І хоча 

проблематиці портфельного інвестування приділено достатньо уваги в науковій 

літературі, у багатьох випадках загальне бачення видається доволі вузьким – 

воно зводиться лише до теорії портфеля. Таке спрощення предмета дослідження 

не є релевантним у пізнавальному сенсі, оскільки не дає можливості оцінити 

весь спектр наявного знання з даної проблематики. Парадигма міжнародного 

портфельного інвестування є складною та розгалуженою в епістемологічному 

плані. Вона охоплює також інші теорії та концепції. 

Окремі складові сучасної парадигми міжнародного портфельного 

інвестування мають різний епістемологічний статус, перебувають у певній 

взаємозалежності. Статус та місце наявних теорій і концепцій потребують 

гносеологічного обґрунтування та еволюційної ідентифікації. Не менш 

значущими видаються визначення основних етапів розвитку теорії 

міжнародного портфельного інвестування, виявлення причин та передумов 

їхніх змін, з’ясування теоретично-методологічних характеристик. Досліджувані 

питання є актуальними з огляду на необхідність теоретичного обґрунтування та 

практичного вирішення проблем залучення іноземних портфельних інвестицій 

на ринок України. Наявність фундаментальних досліджень у цій сфері дасть 

змогу зрозуміти причини нагальних проблем, визначити передумови їх 

усунення, аби активізувати залучення іноземних портфельних інвестицій. 

Важливий внесок у розвиток основ портфельної теорії був зроблений 

такими відомими зарубіжними вченими, як А. Рой, Г. Марковіц, Р. Мертон, 

П. Ченг, Дж. Еванс, Ф. Дайбвіг, М. Бест, Р. Грауер, А. Корвалан, Е. Сентана та 

ін. Подальший розвиток парадигми в рамках теорії ринку капіталу відбувався 

на основі досліджень Дж. Тобіна, В. Шарпа, Дж. Лінтнера, Дж. Трейнора, 

Я. Моссіна, С. Росса, П. Самуельсона та ін. Урахування в процесі оцінювання 

очікуваних дохідностей міжнародних та глобальних чинників, а також 

переваги, недоліки та інші аспекти міжнародної диверсифікації інвестиційних 

портфелів знайшли висвітлення у роботах Б. Солніка, Б. Дюма, Ч. Еуна, 

Б. Резніка, Р. Штульца, К. Чена, Е. Керолія, Дж. Дірмайера, К. Гарві, Г. Жоу, 

С. Баки, Б. Гарбе, Р. Вейсса, М. Адлера, Р. Ролла, Ф. Блека, Р. Колачіто, 

М. Кроче, Г. Грубеля, Х. Ліві, М. Сарната, Д. Лессарда та ін. 

Проблематика міжнародного інвестування та розвитку ринків портфельних 
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інвестицій представлена ґрунтовним доробком вітчизняних науковців: 

О. Білоруса, З. Ватаманюка, О. Василика, О. Гаврилюка, І. Гуцала, С. Захаріна, 

Є. Іоніна, А. Камінського, Л. Кістерського, І. Лютого, О. Мозгового, 

С. Науменкової, Т. Орєхової, А. Поручника, Н. Резнікової, О. Рогача, 

С. Осаволюка, К. Отченаш, Н. Стукало, Н. Циганової, В. Федосова, 

А. Філіпенка, О. Шниркова, С. Юрія та ін. 

Попри значущі наукові досягнення у галузі слід усе ж визнати, що питання 

розвитку теорії міжнародного портфельного інвестування висвітлені в 

літературі недостатньо і подані переважно фрагментарно, бачення еволюції та 

структури зазначеної теорії потребує більшої цілісності, поглиблення й 

упорядкування. Зважаючи на це, дана тема й була обрана для дисертаційної 

роботи, що й визначило коло теоретичних і практичних питань, які 

розглядаються. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано на кафедрі міжнародних фінансів у рамках 

наукової теми Інституту міжнародних відносин «Україна в міжнародних 

інтеграційних процесах» № 11БФ048-01 на 2011–2015 роки та «Асоціація як 

новий формат співробітництва України з ЄС: політичний, правовий, 

економічний та інформаційний аспекти» з 2016 року, які є складовими 

комплексної наукової програми Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в умовах 

світових процесів глобалізації». У межах цих тем автором особисто виявлено 

проблеми та перспективи залучення іноземних портфельних інвестицій до 

економіки України, визначено місце ринку України серед інших граничних 

ринків з огляду на привабливість для іноземних портфельних інвесторів. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування структури і взаємозв’язків між підходами, концепціями й 

парадигмами, які формують сучасну теорію міжнародного портфельного 

інвестування, основних етапів їхнього розвитку і передумов змін, розроблення 

на цій основі моделі теорії міжнародного портфельного інвестування та 

виявлення перспектив розвитку теорії. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань, які 

окреслили структуру роботи і коло розглядуваних питань: 

 визначити основні концепти, що формують теорію портфеля, та довести 

її значення як основи портфельної парадигми міжнародного інвестування; 

 обґрунтувати наявність суперечності між основними концептами 

портфельної парадигми та основні шляхи її вирішення; 

 ідентифікувати науковий статус концепції міжнародної диверсифікації 

інвестиційних портфелів і встановити її зв’язок з іншими складовими теорії 
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міжнародного портфельного інвестування; 

 виявити найпоширеніші підходи до оптимізації міжнародних 

інвестиційних портфелів, провести їх порівняльний аналіз; 

 типологізувати наявні підходи до оптимізації міжнародних 

інвестиційних портфелів; 

 здійснити аналіз чинних моделей визначення очікуваних дохідностей 

ризикових активів, з’ясувати передумови й умови їх трансформації з 

урахуванням впливу міжнародних чинників; 

 обґрунтувати гносеологічне значення вартісної парадигми 

міжнародного інвестування, виявити основні концепції та підходи, що її 

формують, установити взаємозв’язок між ними; 

 визначити місце бігевіоризму в сучасній теорії міжнародного 

портфельного інвестування, дослідити основні поведінкові відхилення рішень 

міжнародних інвесторів; 

 оцінити ризиковість та дохідність окремих ринків акцій та 

сформулювати на цій основі практичні імплікації щодо міжнародної 

диверсифікації інвестиційних портфелів; 

 дослідити вплив асиметрії ризику й дохідності ринків акцій окремих 

країн та довести її вплив на міжнародні портфельні інвестиції; 

 сформулювати підхід до аналізу впливу валютних ризиків на 

міжнародні портфельні пасиви та протестувати його за даними ринку України 

й інших граничних ринків; 

 проаналізувати динаміку й структуру міжнародних портфельних 

пасивів та виявити на цій основі дисбаланси в міжнародних портфельних 

інвестиціях; 

 обґрунтувати методологію оцінювання глобальної агрегованої 

схильності до ризику; 

 розробити методологію кластеризації країн – експортерів міжнародних 

портфельних інвестицій та здійснити її емпіричне тестування. 

Об'єктом дослідження є процес формування та оптимізації міжнародних 

інвестиційних портфелів. 

Предметом дослідження є методологічні засади, напрями та 

закономірності розвитку теорії міжнародного портфельного інвестування. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі застосовано широкий спектр 

загальнонаукових та специфічних методів теоретичного й емпіричного 

дослідження: аналіз і синтез (у підрозділі 3.5 – для розроблення 

біпарадигмальної моделі теорії міжнародного портфельного інвестування); 

абстрагування (у розділі 2 – для проведення типологізації оптимізаційних 

підходів та у підрозділі 5.3 – для визначення інвестиційних кластерів); 



4 

порівняння (у підрозділах 3.1 і 3.2 – для дослідження моделей оцінювання 

дохідностей); формалізація (у розділах 4 та 5); вимірювання (у підрозділах 4.1 і 

5.1 – для формування масивів статистичних даних); діалектичний метод (у 

підрозділах 4.1 та 4.2 – для обґрунтування залежностей між динамікою ризиків 

і дохідностей); трендовий метод (у підрозділах 4.1 та 5.1 – для виявлення і 

аналізу достовірності тенденцій розвитку інвестиційних характеристик ринків 

акцій та міжнародних портфельних пасивів окремих країн); кореляційний аналіз 

(у підрозділі 4.1 – для виявлення рівня взаємозалежності між дохідностями 

ринків акцій та основних напрямів їхніх змін); метод економетричної 

кластеризації k-середніх на основі Евклідових відстаней (у підрозділі 5.3 – для 

ідентифікації конструктів залучення іноземних портфельних інвестицій) та ін. 

Системний підхід як методологічна основа дослідження дав можливість 

усебічно вивчити наявні концепції та підходи щодо формування міжнародних 

інвестиційних портфелів та їх оптимізації; провести їх емпіричне тестування. 

Фактологічною основою дослідження стали зарубіжні й вітчизняні наукові 

публікації, монографічні видання, матеріали міжнародних організацій, 

статистичні дані провідних фінансово-аналітичних установ, органів державного 

управління та недержавних структур, результати наукових досліджень автора. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в обґрунтуванні 

структури і взаємозв’язків між підходами, концепціями й парадигмами, які 

формують сучасну теорію міжнародного портфельного інвестування, основних 

етапів їхнього розвитку і передумов змін, розробленні на цій основі 

біпарадигмальної моделі теорії міжнародного портфельного інвестування та 

визначенні перспективних напрямів розвитку теорії. Проведене дослідження 

дало змогу отримати такі суттєві результати, які визначають внесок автора у 

розв'язання поставленої проблеми й характеризують наукову новизну роботи: 

уперше: 

 розроблено біпарадигмальну модель сучасної теорії міжнародного 

портфельного інвестування, яка ґрунтується на структурі та взаємозалежностях 

між концептами й теоріями в рамках двох виявлених парадигм (домінантної 

портфельної парадигми, що розвиватиметься на основі вдосконалення 

мультипараметричного оптимізаційного підходу за третім та вищими 

моментами розподілу дохідностей, і традиційної вартісної парадигми, котра 

розвиватиметься за напрямом удосконалення моделі Фами–Френча, зокрема в 

частині збільшення кількості факторів та зміни їхнього складу, в тому числі у 

бік посилення міжнародної складової); вона базується також на зв’язках із 

позапарадигмальними концепціями. Модель дала змогу виявити основні етапи 

еволюції обох ідентифікованих парадигм та визначити перспективи їхнього 

розвитку на наступні 20–25 років; 
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 сформульовано принципи авторської методології оцінювання асиметрії 

між ризиком і дохідністю міжнародних портфельних інвестицій, яка передбачає 

визначення внутрішньої асиметрії як стандартного відхилення значень 

граничної відсоткової дохідності за декілька періодів, а також визначення 

структурної асиметрії, що характеризується стандартним відхиленням значень 

граничної відсоткової дохідності для різних груп ринків у кожному періоді. В 

обох випадках вище стандартне відхилення характеризує вищий рівень 

асиметрії. У періоди стабільного розвитку ризик і дохідність у різних групах 

ринків розвиваються асиметрично, а в періоди підвищеної волатильності 

знижується рівень структурної асиметрії, що зумовлює збільшення частки 

розвинутих ринків у глобальних портфельних пасивах у формі акцій; 

 запропоновано методологічний підхід до оцінювання глобальної 

агрегованої схильності до ризику, який передбачає розрахунок індексу 

глобальної агрегованої схильності до ризику як вираженої у відсотках середньої 

арифметичної зваженої з трьох показників: частки глобальних портфельних 

пасивів у формі акцій у сукупних глобальних пасивах; частки глобальних 

портфельних пасивів у формі короткотермінових боргових паперів у сукупних 

глобальних пасивах та частки міжнародних портфельних пасивів розвинутих 

ринків у сукупних глобальних пасивах. На основі емпіричного тестування цього 

підходу за даними з 2001 по 2017 рік було сформовано алгоритм його 

застосування, який передбачає визначення типових (5 варіантів), теоретично 

можливих (6) та екстремальних (36) діапазонів коливання значень індексу; 

унормування відсоткових значень індексу певним балом (від 0 до 10); 

трактування результатів унормування у змістову площину – бал від 3 до 7 для 

типового діапазону (дуже низька – низька – середня – висока – дуже висока 

схильність до ризику), бал від 0 до 2 та від 8 до 10 для теоретично можливих 

діапазонів, котрі не спостерігалися в рамках проведеного емпіричного 

тестування. Даний індекс дає змогу виявити ставлення інвесторів до 

міжнародного портфельного інвестування, їхні очікування, а опосередковано – 

стан та перспективи розвитку глобального фінансового середовища; 

 розроблено кластерну модель глобального ринку міжнародних 

портфельних інвестицій, яка дає змогу виявляти тенденції та закономірності 

їхнього руху. За методом k-середніх проведено багатокритеріальну 

кластеризацію 66 ринків різних типів; виділено 10 статистичних кластерів, які 

узагальнено шістьма сталими конструктами залучення іноземних портфельних 

інвестицій на ринки акцій. Перший конструкт охоплює чотири ринки з великою 

капіталізацією, що належать до різних статистичних кластерів (дуже великі 

частки в капіталізації світового ринку та глобальних портфельних пасивах; 

переважно середній, а також дуже високий рівень відносного зовнішнього 
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вмісту); другий конструкт складається з 10 розвинутих ринків із двох кластерів, 

які мають високі значення обох параметрів, а також дуже високі та позитивні 

значення коефіцієнта відносного зовнішнього вмісту; третій конструкт містить 

10 розвинутих ринків з одного кластера, які мають середні значення за обома 

критеріями та високе й позитивне значення відносного зовнішнього вмісту; 

четвертий конструкт поєднує п’ять ринків, що формуються, з одного кластера 

(високі значення обох параметрів кластеризації та середнє й від’ємне значення 

коефіцієнта відносного зовнішнього вмісту); п’ятий конструкт складається 

лише з ринків, що формуються, – разом 17 ринків одного кластеру (середні 

значення всіх показників); шостий конструкт характеризується низькими й 

дуже низькими значеннями всіх розглядуваних показників та охоплює лише 

граничні ринки, котрі зосереджені в одному кластері. За допомогою цієї моделі 

доведено, що чим більш розвинутою є група ринків, тим менш однорідні в ній 

самі ринки. Найменш розвинуті ринки – граничні – статистично розподілені 

лише в одному кластері з десяти, а розвинуті – в шести; 

удосконалено: 

 обґрунтування окремого статусу в портфельній парадигмі концепції 

міжнародної диверсифікації інвестиційних портфелів, яка започаткувала новий 

етап розвитку парадигми; з одного боку, за своїм змістом вона виступає 

похідною від таких базових для портфельної парадигми концептів, як концепт 

диверсифікації та концепт ефективного портфеля; з іншого боку, її виникнення 

є результатом реакції парадигми на важливі зміни у світовому господарстві, 

зокрема впровадження режиму плаваючих валютних курсів та посилення 

впливу валютних ризиків на міжнародне портфельне інвестування; 

 типологізацію підходів до оптимізації міжнародних інвестиційних 

портфелів. Виділено п’ять підходів, які були класифіковані за двома новими 

критеріями: за ступенем зв’язку з парадигмою диференційовано парадигмальні 

(оптимізація за корисністю, біпараметрична та мультипараметрична) та 

позапарадигмальні (за критерієм Келлі та за порядком стохастичного 

домінування) підходи; за ступенем об’єктивності оптимізаційного алгоритму їх 

поділено на суб’єктивні (оптимізація за корисністю й за порядком 

стохастичного домінування) та об’єктивні (за критерієм Келлі, біпараметрична 

та мультипараметрична оптимізація). Така типологізація дозволила розв’язати 

суперечність в ідентифікації традиційної біпараметричної оптимізації та 

оптимізації за корисністю: ці підходи цілком відмінні. Перший фактично являє 

собою пошук ефективного портфеля, а другий – це еволюційно окремий підхід, 

в основі якого лежать положення теорії граничної корисності; 

 теоретично-методологічні засади дослідження впливу поведінкової 

теорії на міжнародні портфельні інвестиції. Ідентифіковано, що дана теорія не 
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є самодостатньою – вона лише пояснює відхилення інвестиційних рішень від 

раціональної основи як за портфельною, так і за вартісною парадигмами. 

Головним поведінковим відхиленням міжнародних інвесторів є схильність до 

інвестування на місцевих ринках, через що обсяги міжнародних портфельних 

інвестицій значно нижчі від свого потенційного рівня; 

 методологію аналізу глобальних дисбалансів у міжнародних 

портфельних інвестиціях, які знаходять прояв у невідповідності між частками 

ринків акцій у капіталізації світового ринку та частками міжнародних 

портфельних інвестицій, залучених на ці ринки. Розроблено коефіцієнт 

відносного зовнішнього вмісту локального ринку акцій, котрий розраховується 

як різниця між відношенням частки країни у глобальних портфельних пасивах 

у формі акцій до її частки в капіталізації світового ринку акцій та одиницею; 

набули подальшого розвитку: 

 наукова структуризація портфельної парадигми міжнародного 

інвестування. Доведено, що попри її цілісність та самодостатність вона 

еволюціонує на основі п’яти концептів: ефективного портфеля, диверсифікації, 

оцінювання очікуваних дохідностей, оптимізації та міжнародної 

диверсифікації. Оптимізаційний концепт виступає дещо осібно, оскільки 

стосується решти концептів рівною мірою. Він домінує щодо обсягу наявних 

публікацій та розмаїття підходів, які використовуються для пошуку 

інвесторами оптимального міжнародного портфеля; 

 обґрунтування суперечності між основними концептами портфельної 

парадигми: диверсифікації та ефективного портфеля, яка полягає в тім, що 

ефективні портфелі в багатьох випадках не є диверсифікованими, тоді як 

диверсифіковані портфелі переважно неефективні. Доведено, що дана 

суперечність є чинником еволюції портфельної парадигми та значною мірою 

розв’язується в рамках теорії ринку капіталу; 

 підхід до оцінювання валютних ризиків міжнародних портфельних 

інвестицій, яке здійснюється на основі відносного диференціалу валютної 

дохідності – різниці між дохідностями в іноземній та місцевій валютах. 

Граничні ринки, котрі мають нестабільні валюти, передбачають значні валютні 

ризики для іноземних інвесторів: диференціал дорівнює -1,36 та -0,48 із позицій 

інвестування в доларах США та євро відповідно; 

 доведення обмеженості аналізу переваг міжнародної диверсифікації 

інвестиційних портфелів на основі взаємозалежностей між різними ринками за 

даними групових індексів. Наголошено на необхідності використання даних за 

окремими ринками, які демонструють набагато (у деяких випадках – удвічі) 

нижчі значення. Зазначений підхід забезпечує прийняття інвестиційних рішень, 

а капіталізація ринку та її внесок до індексу не сприймаються інвесторами в 
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даному контексті; 

 емпіричний підхід щодо тестування проблем залучення іноземних 

портфельних інвестицій на ринок України, застосування якого дало змогу 

виявити низку об’єктивних проблем, зокрема: найнижча з-поміж граничних 

ринків середня дохідність (-15,22 %); один із найбільших ризиків (41,08 %) – 

четвертий найвищий у групі; найвищий рівень відносного валютного ризику, 

який становить -11,18 із позицій долара США та -10,55 із позицій євро (відносно 

вигідніша валюта інвестування). Водночас зазначено, що слабка інтеграція 

ринку акцій України до світового ринку (середня кореляція 0,2472), згідно з 

портфельною парадигмою, знижує ризик міжнародного портфеля у разі 

введення до нього цінних паперів вітчизняного ринку. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що їх 

можуть використовувати державні органи – з метою регулювання 

міжнародного портфельного інвестування; інституційні інвестори – для 

оптимізації та підвищення ефективності своїх портфелів шляхом їх міжнародної 

диверсифікації; приватні інвестори – для формування власних інвестиційних 

стратегій. Окремі висновки роботи стануть у пригоді локальним портфельним 

інвесторам. Матеріали дисертації також можуть бути використані у викладанні 

відповідних дисциплін у вищих закладах освіти економічного профілю. 

Основні положення, висновки та результати дисертаційного дослідження 

упроваджено у практичну діяльність Комітету з питань фінансової політики і 

банківської діяльності Верховної Ради України (№ 23-03/06-2017 від 

23.06.2017 р.), Управління зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та 

транскордонного співробітництва Закарпатської обласної державної 

адміністрації (№ 05.1-06.97 від 22.02.2018 р.), фінансової компанії «Fintek 

Development Ltd.», м. Лондон (№ 51.11/17 від 10.07.2017 р.), Департаменту 

інвестиційного банкінгу компанії з управління активами «Royal Swiss Global 

Trust AG», м. Цюрих (№ 07/096 від 19.07.2017 р.), юридичної фірми «НП 

Есошіейтс» (№ 01-06/2017 від 24.06.2017 р.), інвестиційно-банківської компанії 

«Мозаік Груп» (№ 11 від 12.12.2017 р.), дочірнього підприємства «Інтер’єр» 

приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Дейнфорд Інвестментс 

Лімітед» (№ 05-325 від 4.05.2017 р.), а також у навчальний процес Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (№ 048-162 від 5.06.2018 р.) та науково-дослідницьку діяльність 

Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-

міжнародників» (№ 58 від 29.05.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним 

дослідженням. Подані до захисту наукові положення, висновки, розрахунки та 

рекомендації автор отримав самостійно. Із робіт у співавторстві у дисертації 
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використано лише ті матеріали, які є результатом власних досліджень автора. 

Апробація результатів дисертації. Наукові положення й результати 

дослідження доповідалися та обговорювалися на кафедрі міжнародних фінансів 

та Вченій раді Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; на 18 конференціях, симпозіумах та 

круглих столах міжнародного та місцевого рівня: Міжнародна науково-

практична конференція «Постсоціалістичні країни в умовах світової фінансово-

економічної кризи» (м. Одеса, 24–25.04.2009 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Национальная экономика и образование: стратегия 

развития в условиях глобализации» (м. Актобе, Казахстан, 1–2.10.2009 р.); 

Міжнародна наукова конференція «Post-Crisis Global Economy: Restoration of 

Equilibrium» (м. Київ, 5–6.07.2011 р.); Круглий стіл «Financial Assets 

Restructuring of Multinational Companies in Global Economy» (м. Київ, 

20.10.2011 р.); Науково-теоретична конференція «Україна у міжнародному 

бізнесі за 20 років незалежності: досвід і перспективи» (м. Київ, 28.10.2011 р.); 

Міжнародна наукова конференція «Участь України в зонах вільної торгівлі: 

стан, проблеми, перспективи» (м. Київ, 17–18.11.2011 р.); Круглий стіл 

«Інноваційні виміри розвитку світової економіки» (м. Київ, 28.03.2014 р.); 

Науково-практична конференція «Україна – ЄС: новий етап економічної 

інтеграції» (м. Київ, 10.04.2014 р.); Міжнародна наукова конференція 

«Economic Transformation Processes in the Postsocialist Countries» (м. Київ, 

28.11.2014 р.); Наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку світових 

фінансів» (м. Київ, 28.05.2015 р.); Міжнародна наукова конференція 

«Alternative Economic System: Solidarity Economy for Ukraine» (м. Київ, 2–

3.07.2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і 

перспективи розвитку світової економіки і міжнародних економічних відносин» 

(м. Київ, 8.10.2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та 

інформаційній сферах» (м. Київ, 15.10.2015 р.); Науково-практичний круглий 

стіл «Глобальні соціально-економічні трансформації в ХХІ столітті» (м. Київ, 

22.10.2015 р.); Міжнародний симпозіум «Соціальна та економічна солідарність 

– Український вибір» (28.01.2016 р.); Міжнародна наукова конференція 

«Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies» (м. Кельце, Польща, 

27.01.2017 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Integration of 

Business Structures: Strategies and Technologies» (м. Тбілісі, Грузія, 

24.02.2017 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Підприємництво та фінансова система: національні особливості та світові 

тенденції» (м. Одеса, 17–18 березня 2017 р.). 

Публікації. Основні результати та висновки дисертації опубліковані у 52 
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працях загальним обсягом 110,7 а. а.: одноосібна монографія (33,5 а.а.); чотири 

колективні монографії (особисто автору належить 4,1 а.а.), серед яких одна – за 

кордоном (0,7 а.а.); 25 наукових статей, із них 15 – у наукових фахових виданнях 

України обсягом 15,5 а.а., п’ять – у наукових фахових виданнях України, що 

входять до міжнародних наукометричних баз, обсягом 4,7 а.а., чотири – у 

зарубіжних фахових виданнях обсягом 3,4 а.а. та одна – в електронному 

фаховому виданні України обсягом 1,3 а.а.; 18 тез наукових доповідей обсягом 

3,5 а.а.; три підручники у співавторстві (авторських – 43,4 а.а.) та один 

навчальний посібник у співавторстві (авторських – 0,6 а.а.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з переліку 

умовних позначень, вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних 

джерел та 10 додатків. Основний текст дисертації викладено на 417 сторінках, 

що містять 38 таблиць, 24 рисунки та 87 формул. Список використаних джерел 

охоплює 572 найменування та поданий на 54 сторінках. Додатки займають 100 

сторінок, на яких розміщено, крім текстового матеріалу, 37 таблиць, 5 рисунків 

та 8 формул. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, висвітлено стан її 

наукової розробленості, визначено мету, завдання, об’єкт та предмет 

дослідження, схарактеризовано його методи, розкрито наукову новизну та 

практичне значення отриманих висновків і результатів, наведено відомості про 

апробацію матеріалів дисертації та публікації автора. 

У першому розділі – «Суперечність між нормативними та позитивними 

концептами портфельної парадигми міжнародного інвестування» – 

обґрунтовано науковий статус теорії портфеля як парадигми міжнародного 

портфельного інвестування. Її гносеологічні ознаки відповідають ключовим 

ідентифікаторам парадигми Т. Куна, зокрема теорія портфеля є 

загальновизнаним науковим досягненням, яке упродовж певного часу дає 

науковій спільноті модель постановки проблем та їх розв’язання. Теорія 

портфеля має численних прихильників із власними науковими школами та 

домінує  в  науці  від  1952  року до сьогодні. Друга половина 1950-х, а також 

60-ті, 70-ті й 80-ті роки ознаменували тотальне домінування портфельної 

парадигми. Модель постановки проблем передбачає розгляд диверсифікованого 

інвестиційного портфеля як нової цілісності без приділення детальної уваги 

його складовим. Модель розв’язання наукових проблем полягає у пошуку 

ефективного портфеля та його оптимізації. 

Ідентифіковано ключові епістемологічні ознаки портфельної парадигми 

міжнародного інвестування. По-перше, – нормальний характер розподілу 
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дохідностей. По-друге, – квадратичний вигляд функції корисності. По-третє, – 

раціональний характер поведінки інвесторів. По-четверте, – унікальність 

кожного інвестиційного портфеля, котрий розглядається як нова інвестиційна 

якість. По-п’яте, такі портфелі формуються на основі диверсифікації, яка в 

теорії портфеля стає пріоритетною порівняно з максимізацією дохідності від 

інвестицій, що виключала пріоритетність диверсифікації. За теорією портфеля, 

диверсифікація передбачає аналіз кореляцій між дохідностями активів у складі 

портфеля – вони мають бути мінімальними та позитивними. 

Виявлено основні концепції первинної структури портфельної парадигми: 

концепція ефективного інвестиційного портфеля, концепція диверсифікації 

інвестиційного портфеля, концепція міжнародної диверсифікації 

інвестиційного портфеля та концепція оптимізації інвестиційного портфеля. 

Перші дві концепції випливають із базової статті Г. Марковіца 1952 року, тоді 

як концепція оптимізації інвестиційних портфелів була закріплена лише у 

монографії 1959 року. У структурі парадигми вона виступає дещо осібно, 

оскільки стосується як ефективних, так і диверсифікованих портфелів. Окрім 

цього, еволюція портфельної парадигми на ранніх етапах характеризується 

існуванням окремого напряму – компліментарних досліджень, котрі, не 

стосуючись змісту основних концептів парадигми, слугували технічним 

інструментом реалізації їхніх положень. Цей напрям, однак, утратив своє 

значення з поширенням персональних комп’ютерів на початку 1980-х років. 

Обґрунтовано, що одним із найважливіших чинників еволюції портфельної 

парадигми міжнародного інвестування є суперечність між двома її основними 

концептами: ефективного портфеля та диверсифікації. Попри те, що теорія 

портфеля є гносеологічною цілісністю, окремі її концепти виступають доволі 

відокремлено. Концепція диверсифікації передбачає урізноманітнення 

структури портфеля з точки зору кількості цінних паперів, а також урахування 

взаємозалежності між дохідностями окремих цінних паперів у термінах 

портфельної парадигми. З огляду на це її можна вважати позитивною складовою 

портфельної парадигми. Ефективні ж портфелі мають переважно низький 

ступінь диверсифікації та часто складаються із двох–трьох цінних паперів. Ця 

суперечність зумовлює постійне вдосконалення портфельної парадигми, 

насамперед у частині концепції ефективного інвестиційного портфеля. Таке 

вдосконалення знаходить прояв у появі різноманітних методів пошуку 

портфелів, близьких до ефективного, але з достатнім ступенем диверсифікації. 

Доведено, що концепція міжнародної диверсифікації інвестиційних 

портфелів є не лише складовою портфельної парадигми, а й новим етапом її 

розвитку. Це зумовлює універсальний характер портфельної парадигми з огляду 

її застосування для міжнародного портфельного інвестування та портфельного 
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інвестування на місцевих ринках. Вона є продовженням і вдосконаленням як 

власне диверсифікаційної концепції, так і концепції ефективного портфеля. 

Поява та еволюція цієї концепції є відповіддю портфельної парадигми на зміну 

глобального середовища. На цей період припадає занепад Бреттон-Вудської та 

формування підвалин, а згодом – виникнення та розвиток Ямайської 

міжнародної валютної системи. Нова концепція виникла в 1968 році та 

базується головно на тому засновку, що дохідності ринків акцій окремих країн 

мають відносно низькі кореляції, а це зумовлює підвищення ефективності 

інвестиційних портфелів унаслідок їх міжнародної диверсифікації. Із часом, 

однак, значення переваг міжнародної диверсифікації знижується, оскільки 

ринки стають дедалі більш залежними та інтегрованими. Додаткова 

ефективність міжнародної диверсифікації досягається за рахунок поєднання її з 

галузевою диверсифікацією. Більшість емпіричних тестів свідчать, що значення 

галузевої міжнародної диверсифікації зростає. 

Другий розділ – «Типологізація підходів до оптимізації міжнародних 

інвестиційних портфелів» – присвячений виявленню та формулюванню 

авторського бачення найбільш поширених підходів до оптимізації міжнародних 

інвестиційних портфелів. Проведено типологізацію виявлених підходів. Вони 

згруповані за двома розробленими автором критеріями: за зв’язком із 

парадигмою та за характером оптимізації. За характером оптимізації слід 

розглядати об’єктивні й суб’єктивні підходи. Суб’єктивна оптимізація 

передбачає формування портфеля на основі корисності або за порядком 

стохастичного домінування. Змістовою основою цих підходів є принцип 

суб’єктивного сприйняття індивідом отримуваного блага – інвестиційних 

характеристик портфеля. Об’єктивний вибір оптимального портфеля 

передбачає, що за певних напередвизначених інвестором обмежень 

оптимізаційний алгоритм сам визначатиме один оптимальний портфель або 

їхню множинність. До цієї групи відносимо біпараметричну оптимізацію, 

максимізацію геометричної дохідності та мультипараметричну оптимізацію. За 

зв’язком із парадигмою виявлені підходи можна поділити на парадигмальні й 

позапарадигмальні. До парадигмальних підходів відносимо біпараметричну 

оптимізацію та оптимізацію за корисністю. До позапарадигмальних підходів 

відносимо оптимізацію за порядком стохастичного домінування й на основі 

середньої геометричної дохідності. Мультипараметричні підходи слід 

відносити до групи парадигмальних підходів. Утім, за умови розвитку теорії 

вищих моментів розподілу така типологізація може бути змінена. 

У рамках проведеної типологізації обґрунтовано, що еволюційною 

основою оптимізаційного концепту портфельної парадигми стала теорія 

граничної корисності, а згодом – неокласична економічна теорія. Перші теорії, 
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що розглядали корисність благ для індивідів, були викладені в роботах 

В. Джевонса, К. Менгера та Л. Вальраса. Одна з ключових ідей цих теорій 

полягає в суб’єктивному сприйнятті корисності індивідами, що стало основою 

портфельної парадигми в її оптимізаційній частині. У річищі еволюції погляди 

маржиналістів трансформувалися у підхід портфельної оптимізації на основі 

корисності, який є найбільш універсальним та всеохопним. Його застосування 

можливо навіть без усвідомлення інвестором цієї концепції як такої. Даний 

підхід був започаткований у 1956 році, а його еволюція висунула ряд 

альтернативних функцій корисності, але згоди щодо її остаточного вигляду досі 

немає. Більшість науковців погоджуються, що вона є квадратичною. 

Виявлено, що традиційна версія біпараметричної оптимізації є нічим 

іншим, як формуванням лише ефективної множинності, а тому вона не є 

оптимізацією у прямому розумінні. Тим-то вона й відрізняється від оптимізації 

на основі корисності, тоді як у сучасній літературі їх часто зводять до одного 

оптимізаційного підходу. 

З’ясовано, що особливо релевантними для міжнародних портфелів є 

оптимізація за середньою геометричною та оптимізація Мішо. Оскільки 

основним джерелом ризику міжнародних портфелів виступають валютні 

ризики, котрі, однак, мінімізуються в довготерміновій перспективі, оптимізація 

за середньою геометричною, націлена саме на довготермінові портфелі, дає 

змогу компенсувати високий рівень традиційного ризику. Оптимізація Мішо – 

на основі ресамплінгу ефективної множинності – була розроблена в 1998 році й 

запатентована саме на прикладі міжнародних портфелів. Вона передбачає 

формування компромісної ефективної множинності зі статистично 

еквівалентними – майже ефективними, але більш диверсифікованими та 

інтуїтивно зрозумілими портфелями 

Доведено, що поряд із теорією портфеля Марковіца основою портфельної 

парадигми міжнародного інвестування є теорія Роя, котру в гносеологічному 

плані слід розташовувати в одному ряду з першою. Ці теорії виникли одночасно 

– у 1952 році, але розроблялися незалежно одна від одної. Обидві мають 

спільний ключовий принцип та оперують майже ідентичними геометричними 

множинностями. В обох теоріях запропонована схожа методологія визначення 

ризику інвестиційного портфеля. Однак Рой передбачив розвиток портфельної 

парадигми на багато років уперед: якщо ключові ідеї теорії портфеля 

еволюціонували впродовж більше 20 років, у теорії Роя вони були розроблені 

вже в 1952 році. Це стосується насамперед безризикової ставки (необхідна 

дохідність), рівняння допустимої множинності, однозначності портфельного 

вибору. Сама теорія Роя передбачає мінімізацію імовірності отримання 

дохідності, меншої від заданої, котра схожа на безризикову ставку. 
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Ідентифіковано еволюційні умови трансформації парадигми від теорії 

портфеля до постсучасної теорії портфеля, що пов’язано передусім із 

формуванням мультипараметричного оптимізаційного підходу та урахуванням 

не загального ризику, а лише ризику збитків. У 1993 році було сформульовано 

основне положення постсучасної теорії портфеля про те, що розподіл є 

асиметричним, і його слід ураховувати під час портфельної оптимізації. Це 

робить постсучасну теорію портфеля та саму парадигму позитивною на більш 

пізніх етапах її розвитку. Ідея врахування асиметрії виникла на практиці та дає 

переважно кращі оптимізаційні результати. 

Обґрунтовано, що в сучасних умовах портфельна парадигма розвивається 

в річищі оптимізації на основі не лише асиметрії розподілу дохідностей, але і 

його ексцесу, який є четвертим порядком розподілу. Ексцес характеризує 

гостроту графіка щільності розподілу. Зважаючи на малу дослідженість 

ексцесу, однозначного його тлумачення в контексті пошуку оптимальних 

портфелів поки не існує. Саме вивчення третього, четвертого та вищих моментів 

розподілу дохідностей визначатиме подальший розвиток портфельної 

парадигми міжнародного інвестування в найближчі 20–25 років. 

У третьому розділі – «Концепція оцінювання дохідностей та вартісна 

парадигма міжнародного інвестування» – виявлено особливості нового етапу 

еволюції портфельної парадигми – теорії ринку капіталу, котра бере свій 

початок від 1958 року. Її головною рисою є розгляд не лише ризикових, а й 

безризикових активів. Визначено, що з її появою портфельна парадигма 

поповнилася новою концепцією – оцінювання дохідностей, яка стала 

домінувати на цьому етапі еволюції парадигми, тоді як на попередньому етапі 

головним предметом уваги був портфель. Наявні ж концепції – ефективного 

портфеля, диверсифікації та оптимізації – були модифіковані й розширені. 

Концепція ефективного портфеля передбачає формування нового типу 

портфеля – більш ефективного порівняно з тим, що розглядався традиційною 

теорією портфеля. У теорії ринку капіталу портфель стає водночас і 

диверсифікованим, і ефективним. Це дало змогу довести, що поява нової 

концепції та модифікація наявних забезпечили вирішення суперечності, яка 

існувала між основними концептами парадигми за часів теорії портфеля. 

Констатовано, що концепція оцінювання дохідностей передбачає 

врахування поряд із чинниками місцевих ринків також комплексу міжнародних 

чинників формування премій цінних паперів, зокрема в міжнародній моделі 

оцінювання капітальних активів, яка була розроблена в 1974 році. Згідно з нею 

міжнародні інвестори на відміну від місцевих утримуватимуть три субпортфелі: 

безризиковий актив місцевого ринку; субпортфель акцій, геджований від 

валютних ризиків; субпортфель облігацій – ризиковий з огляду на валютні 
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ризики. Самі ж міжнародні чинники  впливають як безпосередньо – на окремі 

цінні папери, так і опосередковано – через вплив на місцеві ринки. Рівень 

систематичного ризику за міжнародною моделлю є значно нижчим. 

Доведено, що сучасна теорія міжнародного портфельного інвестування 

розвивається на біпарадигмальній основі. Поряд із домінантною портфельною 

існує традиційна вартісна парадигма (рис. 1). Її еволюція характеризується 

трьома головними етапами. Вона виникла в 1934 році та активно розвивалася до 

початку 1950-х років – етап, упродовж якого формувалися основи парадигми та 

її основні положення. Другий етап – від першої половини 1950-х років до 

першої половини 1990-х – етап інертного розвитку парадигми. На цьому етапі 

напрям, принципи та логіку розвитку теорії міжнародного портфельного 

інвестування визначає нова на той час парадигма – портфельна. На фоні її 

активізації увага до вартісної парадигми знижується, а її розвиток набуває 

інертного характеру. В цей період у парадигмі вартісного інвестування не 

відбувається суттєвих змін, її релевантність значною мірою обстоюється 

практикою інвестиційного менеджменту. Третій етап – від 1993 року і дотепер 

– відновлення позицій вартісної парадигми та активізація її розвитку. Остання 

зумовлена двома головними чинниками. По-перше, це важливі прориви в самій 

парадигмі. Другий чинник – це критика окремих концептів портфельної 

парадигми. На практиці положення вартісної парадигми застосовуються у 

формі фундаментального аналізу, який передбачає пошук неправильно 

оцінених паперів на основі їхніх фундаментальних характеристик. 

Проведено порівняльний аналіз двох парадигм. Портфельна парадигма дає 

змогу приймати об’єктивні інвестиційні рішення. Вона базується значною 

мірою на математичному апараті та передбачає розгляд портфеля як нової 

інвестиційної якості. Головним завданням за портфельною парадигмою є пошук 

ефективних портфелів, а з-поміж них – оптимального. Вартісна парадигма 

робить акцент на окремих цінних паперах, рішення щодо купівлі або продажу 

яких приймаються на основі певних фундаментальних характеристик. Вартісна 

парадигма не передбачає портфельної оптимізації. Портфельна парадигма 

орієнтована на інституційних інвесторів, оскільки пов’язана з операціями зі 

значною кількістю цінних паперів, а отже з високими транзакційними 

витратами. З огляду на це вона непридатна для малих інвесторів. Натомість 

вартісна парадигма не робить акцентів на кількості цінних паперів, а тому є 

цілком прийнятною для роздрібних інвесторів. Оцінки вартісної парадигми – 

суб’єктивні, однак у портфельній парадигмі суб’єктивними є вхідні дані, що 

негативно впливає на об’єктивний результат. У цьому зв’язку спостерігається 

парадокс: результати суб’єктивної вартісної парадигми часто викликають 

менше сумнівів, ніж висновки об’єктивної портфельної парадигми. 



 

    

1
6
 

 
Рис. 1. Біпарадигмальна модель теорії міжнародного портфельного інвестування 

Джерело: розроблено автором. 
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Ідентифіковано місце в моделі окремих позапарадигмальних теорій та 

підходів. До таких належать бігевіоризм, гіпотеза ефективності ринку, теорії 

міжнародного руху капіталу, компліментарні підходи, маржиналізм, модель 

арбітражного ціноутворення, концепція диверсифікації. Наголошено на 

особливому місці в моделі концепції диверсифікації, котра є складником 

портфельної парадигми, але водночас її частина перебуває поза межами 

останньої. Мова йде про два види диверсифікації: наївну диверсифікацію та 

диверсифікацію Марковіца. Ідея другої виникла в 1952 році, а поява ідеї 

наївної диверсифікації не підлягає чіткій хронологічній ідентифікації. Вона 

була очевидною задовго до розробки теорії портфеля і продовжує залишатися 

актуальною сьогодні. Тому можна припустити, що вона сформувалася 

стихійно. І хоча вона й не віднесена до вартісної парадигми, остання не 

виключає наївну диверсифікацію інвестицій. У цьому контексті частина 

концепції диверсифікації могла б бути віднесена й до вартісної парадигми. 

Установлено окремий статус бігевіоризму в сучасній теорії 

міжнародного портфельного інвестування. Обидві розглядувані парадигми 

передбачають раціональний характер поведінки інвесторів. Зі свого боку 

поведінкові теорії базуються саме на відході поведінки від раціональної 

основи. Стосовно портфельних рішень бігевіоризм не дає їх окрему модель, а 

більшою мірою додатково пояснює відхилення цих рішень від постулатів 

наявних парадигм. У гносеологічному сенсі поведінкові підходи також 

впливають і на позапарадигмальні складники теорії міжнародного 

портфельного інвестування. У сучасній практиці поведінкові впливи 

знаходять прояв найчастіше у вигляді схильності до інвестування на місцевих 

ринках. Стримування міжнародного портфельного інвестування відбувається 

внаслідок негативного сприйняття інвесторами зарубіжних ринків як чогось 

невідомого та небезпечного. Натомість вони більше інвестують на місцевих 

ринках – ближчих і зрозуміліших. Як наслідок, емоції інвесторів перебувають 

у спокої, а самі вони – у психологічній зоні комфорту. Подібна схильність 

знизилася останнім часом та продовжує знижуватися, зокрема через 

зростання рівня обізнаності інвесторів. 

Виявлено точки дотику між розглядуваними парадигмами, котрі існують 

попри епістемологічну автентичність самих парадигм. Це гіпотеза 

ефективності, концепція диверсифікації та модель Фами–Френча, котра 

технічно схожа з моделлю оцінювання капітальних активів у рамках 

портфельної парадигми. Ця модель є перспективним напрямом розвитку самої 

вартісної парадигми на найближчі 20–25 років. Вона удосконалюватиметься 

передусім у напрямку збільшення кількості факторів, посилення впливу 

міжнародних факторів, а також зміни їхнього складу. 
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Четвертий розділ – «Емпіричний тест положень портфельної 

парадигми на прикладі інвестиційних характеристик та передумов 

міжнародної диверсифікації» – містить економетричне дослідження ризиків і 

дохідностей окремих ринків акцій у контексті передумов для міжнародної 

диверсифікації інвестиційних портфелів. Статистичний масив ґрунтується на 

структурі відповідних групових індексів країн Morgan Stanley Capital 

International (MSCI). Це 23 розвинуті ринки, 24 ринки, що формуються, 21 

граничний ринок та ринок України. За стандартною методологією 

розраховано місячні дохідності та за ступінчастим принципом – ризики 

зазначених індексів і окремих ринків, які були приведені до річної основи. Усі 

значення індексів – у доларах США за повного реінвестування дивідендів; 

капіталізація охоплює акції малих, середніх та великих компаній. Період 

дослідження – від січня 2001 року до грудня 2017-го. 

Підтверджено, що ризики й дохідності на ринках різних груп змінюються 

з часом. На всіх ринках спостерігається загальне зниження як дохідностей, так 

і ризиків. Доведено, що ринок України за досліджуваний період є найгіршим 

за дохідністю, яка становить -15,22 %. При цьому з-поміж 22 граничних 

ринків лише чотири мають від’ємну дохідність за весь період: окрім України, 

це Бахрейн, Йорданія та Сербія, а середній показник за групою ринків 

становить 10,26 %. Така негативна ситуація з реальною дохідністю ринку 

акцій України пояснює нестачу припливу іноземних портфельних інвестицій. 

Саме постійне знецінення національної валюти, а не ризики самого ринку, 

здійснює найбільш значущий вплив. Тенденції зміни дохідності фактично 

немає: ступінь достовірності тенденції – 0,0061. Кут нахилу лінії тренду дуже 

малий (-0,3457), і його складно прогнозувати. Щодо ризику ринок України 

показує висхідну тенденцію. Кут нахилу лінії тренду становить 0,8179, а 

достовірність – 0,0884, що є низьким показником. Тенденція ринку України 

суперечить загальному тренду за групою граничних ринків. 

Визначено ступінь взаємозв’язку між дохідностями ринків різних груп. 

Його не можна назвати незначним. Між розвинутими ринками він  становить 

у середньому 0,6739. Це середній рівень, але наближений до сильного. 

Середня кореляція між дохідностями розвинутих ринків та ринків, що 

формуються, становить 0,4996. Тому введення до портфеля з паперів 

розвинутих ринків ще й паперів ринків, що формуються, сприятиме 

підвищенню його ефективності. У цілому чим менше розвинуті ринки, тим 

кращі передумови для міжнародної диверсифікації в межах групи ринків. 

Відповідні середні внутрішньогрупові кореляції становлять 0,4652 для ринків, 

що формуються, та 0,2383 для граничних ринків. Суттєві передумови для 

міжнародної диверсифікації спостерігаються й між граничними ринками та 
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ринками, що формуються: кореляція 0,2747. 

Не підтверджено положення про зростання з часом кореляцій між 

ринками для розвинутих ринків та ринків, що формуються. Воно дійсне лише 

для граничних ринків, хоча достовірність трендів є невисокою. Для всіх груп 

ринків підтверджено зростання залежностей у кризові періоди. 

Взаємозалежність ринку України зі світовим ринком також зростає у кризові 

періоди, причому для нашого ринку це зростання надзвичайно високе – майже 

втричі в періоді 2004–2008 рр. щодо періоду 2003–2007 рр. (з 0,2625 до 

0,7466). У сучасних умовах кореляція становить лише 0,0136, що означає 

фактичну її відсутність. 

Виявлено існування асиметрії між динамікою ризиків та дохідностей у 

різних групах ринків, і вона є чинником міжнародних портфельних 

інвестицій. Розроблено методологію оцінювання такої асиметрії. Внутрішню 

асиметрію можна оцінити на основі відношення темпів зростання дохідності 

у відсотках до темпів зростання ризику у відсотках. Стандартне відхилення 

відсоткової граничної дохідності для різних груп ринків або для різних окремо 

взятих ринків можна використовувати як індекс структурної асиметрії: що 

більше стандартне відхилення, то вищий рівень структурної асиметрії. Низькі 

значення стандартного відхилення означають, що ризики й дохідності 

змінюються симетрично. 

За розробленою методологією проведено розрахунок рівнів внутрішньої 

та структурної асиметрії. Для цього був сформований додатковий масив 

даних: за міжнародними портфельними пасивами для різних груп ринків – 

дані за інвестиційною позицією МВФ (табл. 1). Виділено два шаблони 

структурної асиметрії. Шаблон кризового періоду передбачає, що у періоди 

нестабільності стрімкі спади рівня структурної асиметрії призводять до 

збільшення частки розвинутих ринків у глобальних портфельних пасивах. У 

2008 році рівень структурної асиметрії був найнижчим – 1,0, а частка 

розвинутих ринків збільшилася з 74,47 до 77, 64 %. Згідно з більш загальним 

принципом цієї закономірності відносно низькі – менші за середній – рівні 

структурної асиметрії призводять до збільшення частки розвинутих ринків у 

глобальних портфельних пасивах, і навпаки. Шаблон періоду стабільності 

передбачає, що за відносно низьких рівнів асиметрії зменшується частка у 

глобальних портфельних пасивах розвинутих ринків, а частки ринків, що 

формуються, граничних та інших ринків зростають. Поясненням виявлених 

закономірностей може бути те, що в періоди стабільності співвідношення 

«ризик – дохідність» у різних групах ринків змінюються асиметрично. Ця 

асиметрія чітко виявляє різні групи ринків, що впливає на різний характер 

співвідношень між ризиком та дохідністю, а також визначає різні 
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закономірності їхнього розвитку. Однак щойно рівень асиметрії падає, як це 

трапляється у кризові періоди, менш розвинуті ринки втрачають свою 

привабливість у контексті співвідношення «ризик – дохідність» та свою 

сприятливу динаміку. Остання наближається до динаміки розвинутих ринків, 

які стають привабливішими для портфельних інвесторів. 

Таблиця 1 

Відсоткові граничні дохідності для різних груп ринків та частки груп 

ринків у глобальних портфельних пасивах, % 

Рік 

Відсоткова гранична дохідність Частка, % 

Розви-

нуті 

ринки 

Ринки, що 

форму-

ються 

Гра-

ничні 

ринки 

σ 

Розви-

нуті 

ринки 

Ринки, що 

форму-

ються 

Гра-

ничні 

ринки 

Інші 

ринки 

2002 3,21 9,17   73,91 3,99 0,22 21,88 

2003 6,95 45,99 34,99 16,4 79,74 4,97 0,25 15,04 

2004 1,52 -13,22 2,92 7,3 71,74 5,30 0,29 22,67 

2005 -36,26 1,19 1,05 17,6 77,75 6,45 0,27 15,52 

2006 -8,00 1,10 3,12 4,8 76,53 6,92 0,32 16,23 

2007 -1,64 -13,22 13,92 11,1 74,47 8,03 0,33 17,16 

2008 -3,92 -2,77 -1,58 1,0 77,64 6,15 0,27 15,94 

2009 106,80 8,49 -9,33 51,1 76,37 7,90 0,29 15,43 

2010 4,24 2,56 -0,93 2,2 74,15 8,82 0,36 16,67 

2011 8,90 -11,61 5,86 9,0 74,70 7,99 0,35 16,96 

2012 20,13 10,63 5,34 6,1 72,44 9,17 0,38 18,01 

2013 -1,88 2,72 3,72 2,4 73,15 8,49 0,39 17,98 

2014 10,31 -2,79 -14,35 10,1 72,71 8,79 0,48 18,03 

2015 -1,42 47,00 24,82 19,8 72,56 8,02 0,46 18,96 

 

Джерело: розраховано автором за даними МВФ та MSCI. Примітка: Роки нестабільності виділено сірим 

забарвленням. 

 

Сформульовано підхід до оцінювання валютних ризиків міжнародних 

портфельних інвестицій: їх можна визначати на основі відносного 

диференціалу валютної дохідності – різниці між дохідностями в іноземній та 

місцевій валютах. Розраховано відносні диференціали для 24 граничних 

ринків, а також для групи в цілому з позиції долара США та євро (табл. 2). 

Обґрунтовано, що граничним ринкам притаманний значний рівень 

валютного ризику: диференціал дорівнює -1,36 та -0,48 для інвесторів, котрі 

вкладають кошти в доларах та євро відповідно. Привабливість граничних 

ринків набагато вища для інвесторів, які вкладають кошти у євро. Ринок 

України має найвищий відносний валютний ризик із-поміж граничних ринків 

– з точки зору як євро  (диференціал -10,55), так і долара США (диференціал 

-11,18). Ризик за стандартним відхиленням також найвищий для будь-якої 

валюти інвестування. Український ринок не є привабливим для іноземних 



21 

інвесторів і за більш традиційним показником – коефіцієнтом Шарпа. Україна 

має третє найнижче значення коефіцієнта Шарпа для долара США (-0,29) і 

третє найнижче його значення для євро (-0,40). 

Таблиця 2 

Значення відносного диференціалу для граничних ринків (USD/EUR) 
№ Ринок Значення № Ринок Значення № Ринок Значення 

1 Маврикій 1,58/1,09 10 Хорватія -0,28/-0,24 19 В’єтнам -2,59/-1,13 

2 Словенія 0,31/0,02 11 Бангладеш -0,70/3,52 20 Сербія -3,91/-3,16 

3 Кувейт 0,02/1,20 12 Естонія -0,71/-0,01 21 Пакистан -4,25/-3,09 

4 Йорданія 0,02/1,65 13 Марокко -0,75/0,35 22 Казахстан -4,32/-4,56 

5 Ліван 0,00/1,65 14 FM -1,36/-0,48 23 Нігерія -4,40/-4,53 

6 Оман 0,00/3,76 15 Аргентина -1,62/-0,41 24 Туніс -4,91/-3,15 

7 Сауд. Аравія 0,00/1,22 16 Кенія -1,88/-0,59 25 Україна -11,18/-10,55 

8 Бахрейн -0,03/0,82 17 Литва -2,12/-0,01    

9 Румунія -0,11/-1,07 18 Шрі Ланка -2,49/-1,31    

 

Джерело: розраховано автором за даними MSCI. 

 

У п’ятому розділі – «Емпіричний тест динаміки й структури 

міжнародних портфельних інвестицій та кластеризація ринків» – виявлено, 

що за період від 2001 до 2016 року для 69 досліджуваних ринків 

спостерігається висхідна динаміка глобальних сукупних пасивів, пасивів у 

формі акцій та боргових паперів. Частка акцій у глобальних портфельних 

пасивах зросла від 40,88 % у 2001 році до 47,13 % у 2016-му за пропорційного 

скорочення частки боргових паперів. Це означає, що ризик глобального 

портфеля зріс. У періоди підвищеної волатильності зростала частка боргових 

паперів та знижувалася частка акцій. 

Розроблено методологію оцінювання глобальної агрегованої схильності 

до ризику, яка показує ставлення інвесторів до міжнародного портфельного 

інвестування в цілому, їхні очікування, відчуття стабільності глобального 

середовища, ставлення до фінансових ринків тощо. Її формула є такою: 
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де  
E

T
L  – обсяг глобальних портфельних пасивів у формі акцій; T

L  – сукупний обсяг 

глобальних портфельних пасивів; 
Short

T
L  – обсяг глобальних портфельних пасивів у формі 

короткотермінових боргових паперів; DM
L  – обсяг міжнародних портфельних пасивів 

розвинутих ринків. 
 

 Розраховано цей індекс за всі роки досліджуваного періоду. Він у 

цілому зростав, але суттєво знижувався у кризові роки. У даному випадку таке 

зниження чітко спостерігалося у 2008 та 2011 роках. 

Сформовано унормовану шкалу для аналізу індексу. Мінімальне 



22 

значення індексу становить 47,80 % для 2008 року, а максимальне – 58,49 % 

для 2017-го. Усі можливі значення в цьому діапазоні є типовими й 

трапляються на практиці. Унормований діапазон має передбачати достатню 

кількість варіантів значень для цього діапазону, а також певну кількість 

варіантів значень поза його межами в обидва боки. Кількість варіантів також 

може бути уточнена емпірично, однак – подібно до традиційного коефіцієнту 

схильності до ризику, найбільш типові значення якого набувають чотирьох–

шести варіантів, – доцільно встановити цю кількість на рівні 5. Тоді кількісна 

відстань між п’ятьма варіантами становитиме (58,49 – 47,80) / 5 = 2,138. При 

цьому кількість теоретично можливих діапазонів із кроком 2,138 становить 

47. Залишається відкритим лише питання присвоєння окремим діапазонам 

конкретного балу. Нехай значення індексу для середнього діапазону (52,076 – 

54,214) становить 5. Тоді бал для інших діапазонів змінюватиметься 

відповідно з кроком в 1. 

Доведено, що попри загальну відповідність динаміки міжнародних 

портфельних пасивів України динаміці аналогічного глобального показника 

їхня структура має три важливі особливості. По-перше, – низька частка 

інвестицій в акції. У середньому вона становить 7,36 %, тоді як 

середньосвітова – 38,58 %. Це свідчить про недостатній рівень розвитку 

вітчизняного ринку акцій та його значні ризики. По-друге, – мізерні обсяги 

інвестицій в інструменти грошового ринку. Вони в середньому складають 

1,65 %, тоді як середній показник глобального ринку становить 7,37 %. Це є 

наслідком украй слабкого розвитку грошового ринку України та неготовності 

вітчизняних емітентів виходити на міжнародний грошовий ринок, що 

потребує високого рівня кредитоспроможності, а низькі частки інвестицій у 

даному випадку не пов’язані з готовністю інвесторів ризикувати. По-третє, 

частка довготермінових пасивів у сукупних пасивах суттєво перевищує 

аналогічний глобальний показник. Так, у середньому довготермінові пасиви 

складають 87,60 % сукупних пасивів України, тоді як на глобальному рівні 

цей показник значно нижчий – лише 49,71 %. В Україні ця частка зростає не 

лише у кризові періоди, а постійно. 

Виявлено, що глобальний ринок міжнародних портфельних інвестицій 

містить дисбаланси, зокрема в частині розвитку ринків акцій окремих країн та 

залучення на ці ринки міжнародних портфельних інвестицій. Вони знаходять 

прояв у невідповідності між частками ринків у капіталізації світового ринку 

та частками міжнародних портфельних інвестицій, залучених на ці ринки. 

Такі дисбаланси доцільно досліджувати на основі спеціального показника – 

коефіцієнта відносного зовнішнього вмісту локального ринку акцій: 
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де  
Fill

R  – коефіцієнт відносного зовнішнього вмісту; Liab

i
w – частка і-ї країни у 

глобальних портфельних пасивах у формі акцій;  Cap

i
w  – частка і-ї країни в капіталізації 

світового ринку акцій. 

 

Проведено багатокритеріальну кластеризацію 66 ринків різних типів 

методом k-середніх, який передбачає мінімізацію відстаней точок кластерів 

від їхніх центрів у багатовимірному Евклідовому просторі. Для цього було 

сформовано додатковий статистичний масив – додано дані за капіталізацією 

окремих ринків акцій Всесвітнього банку. Усі розрахунки за кластерною 

моделлю були проведені автором у середовищі StatSoft STATISTICA 64 10. 

Евклідів простір було сформовано за трьома критеріями: частка капіталізації 

ринку акцій країни у капіталізації глобального ринку, частка міжнародних 

портфельних пасивів країни у формі акцій у глобальних портфельних пасивах 

у формі акцій та рівень розвитку ринку – спеціальний тринарний критерій, що 

набуває таких значень: 1 для 23 розвинутих ринків, 2 для 23 ринків, що 

формуються, та 3 для 20 граничних ринків. 

Зважаючи на методологічні особливості визначення кількості кластерів, 

перед формуванням фінальної їхньої кількості було проведено низку 

експериментів. Зокрема, модель була прорахована для 5, 7, 10 та 12 кластерів. 

У цих експериментах кількість кластерів обиралася довільно для досягнення 

головної мети – виявлення напрямів трансформації кластерів із додаванням 

їхньої кількості. У підсумку визначено 10 статистичних кластерів ринків 

(табл. 3), які узагальнено шістьма сталими конструктами залучення іноземних 

портфельних інвестицій на ці ринки. 

Перший конструкт охоплює чотири ринки з надзвичайно великою 

капіталізацією, кожен з яких належить до певного статистичного кластеру. Ці 

ринки мають важливі спільні риси: надзвичайно великі частки у капіталізації 

світового ринку та у глобальних портфельних пасивах. Рівень же відносного 

зовнішнього вмісту в них  переважно середній і лише для Великої Британії 

дуже високий. Мова йде про три розвинуті ринки та один ринок, що 

формується (Китаю). У другий сталий конструкт можна об’єднати перший та 

шостий статистичні кластери. Ринки цих кластерів мають високі значення 

обох параметрів, а також дуже високі й позитивні значення коефіцієнта 

відносного зовнішнього вмісту. Це лише розвинуті ринки, разом їх 10. Третій 

конструкт охоплює 10 розвинутих ринків, які мають середні значення за 

обома параметрами кластеризації та високе й позитивне значення відносного 

зовнішнього вмісту. Ринки, що формуються, статистично розподілені на два 
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кластери, кожен з яких слід віднести до окремого конструкту залучення 

міжнародних портфельних інвестицій. Четвертий конструкт – сьомий 

статистичний кластер, який охоплює п’ять ринків. Його ознаками є високі 

значення обох параметрів кластеризації та середнє й від’ємне значення 

коефіцієнта відносного вмісту. П’ятий конструкт також повністю складається 

з ринків, що формуються, їх 17. Статистично це дев’ятий кластер, для якого 

характерні середні значення всіх показників. Щодо рівня розвитку 

розглядуваних ринків, то чим більш розвинута група, тим менш однорідні в 

ній самі ринки. Найменш розвинуті ринки – граничні – статистично потрапили 

лише до одного кластера із 10, а розвинуті – до шести. Шостий конструкт 

характеризується низькими й дуже низькими значеннями всіх показників. 

Таблиця 3 

Статистично-аналітична ідентифікація кластерів 

Кластер 
Тип 

ринку 

Кількість 

ринків 

Параметр 1 

[0,01; 40,27] 

Параметр 2 

[0,00; 17,27] 

Відносний 

зовнішній вміст 

[-0,99; 14,04 (3,53)] 

1 2 3 4 5 6 

2 1 1 8,30 (↑↑) 6,17 (↑↑) -0,26 (↕) 

8 1 1 7,36 (↑↑) 10,29 (↑↑) 0,59 (↑↑) 

10 1 1 40,27 (↑↑) 17,27 (↑↑) -0,57 (↕) 

1 1 3 3,15 (↑) 4,56 (↑) 0,48 (↑↑) 

5 1 10 0,46 (↕) 0,54 (↕) 0,29 (↑) 

6 1 7 2,15 (↑) 2,2 (↑) 2,00 (↑↑) 

3 2 1 6,76 (↑↑) 1,95 (↑) -0,57 (↕) 

7 2 5 1,63 (↑) 1,01 (↑) -0,35 (↕) 

9 2 17 0,29 (↕) 0,14 (↕) -0,48 (↕) 

4 3 20 0,05 (↓ і ↓↓) 0,01 (↓ і ↓↓) -0,57 (↓ і ↓↓) (-0,78) 

 

Джерело: розраховано автором. Примітки: (1) Значення клітинок таблиці являють собою середньогрупові 

значення відповідних показників. (2) Стрілочками показано місце кластеру в діапазоні за даним параметром: 

«↑↑» – дуже високе значення, «↑» – високе значення, «↕» – середнє значення, «↓» – низьке значення, «↓↓» – 

дуже низьке значення. Дані позначення є інтуїтивно-логічними. (3) Для відносного зовнішнього вмісту 

четвертого  кластера  наведено  два  значення  середньої:  з урахуванням Маврикію (-0,57) та без урахування 

(-0,78). Місце в діапазоні визначено за середньою без урахування Маврикію. (4) У стовпчиках таблиці за 

параметрами наведено межі відповідних діапазонів. Для відносного зовнішнього вмісту наведені два 

значення кінця діапазону – з Ірландією (14,04) та без неї (3,53). 

 

Наголошено, що сформовані кластери та виявлені на цій основі 

конструкти можуть бути використані при розгляді інших ринків. Технічно це 

передбачає розрахунок Евклідових відстаней від координат нового ринку до 

центрів сформованих кластерів та обрання в якості кластера базування того, 

відстань якого від центру буде найкоротшою. Сама модель дає змогу 

визначати та аналізувати закономірності й тенденції міжнародних 

портфельних інвестицій, виявляти спільні та відмінні риси окремих ринків, а 

в теоретичному плані – краще розуміти й пізнавати досліджувані процеси. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації розв’язана наукова проблема, яка полягає в обґрунтуванні 

структури і взаємозв’язків між підходами, концепціями й парадигмами, що 

формують сучасну теорію міжнародного портфельного інвестування, 

основних етапів їхнього розвитку і передумов змін, розробленні на цій основі 

біпарадигмальної моделі теорії міжнародного портфельного інвестування та 

визначенні перспективних напрямів розвитку теорії. Проведене дослідження 

дає можливість отримати такі найбільш важливі висновки та узагальнення. 

1. Теорія міжнародного портфельного інвестування розвивається на 

біпарадигмальній основі. Поряд із модерною та значно поширенішою 

портфельною парадигмою для пояснення рішень міжнародних інвесторів 

застосовують положення традиційної вартісної парадигми. Важливою 

відмінністю між ними є те, що результати портфельної парадигми об’єктивні 

й точніші: вони базуються на розрахунках. Оцінки ж вартісної парадигми – 

суб’єктивні. Однак у портфельній парадигмі суб’єктивними є вхідні дані, що 

негативно впливає на начебто об’єктивний результат, а тому спостерігається 

парадокс: результати суб’єктивної вартісної парадигми часто викликають 

менше сумнівів, ніж висновки об’єктивної портфельної парадигми. Остання 

передбачає розгляд портфеля як нової інвестиційної якості. Вартісна ж 

парадигма робить акцент на окремих цінних паперах. 

2. У структурі портфельної парадигми міжнародного інвестування 

представлено п’ять концепцій: концепція ефективного інвестиційного 

портфеля, концепція диверсифікації інвестиційного портфеля, концепція 

міжнародної диверсифікації інвестиційного портфеля, концепція оптимізації 

інвестиційного портфеля та концепція оцінювання дохідностей. Рушійною 

силою еволюції портфельної парадигми міжнародного інвестування є 

суперечність між двома її ключовими концепціями – концепцією ефективного 

портфеля та концепцією диверсифікації. Сутність суперечності полягає у 

невідповідності ефективних портфелів принципові наївної диверсифікації. 

Тому концепція ефективного портфеля виступає нормативною складовою 

портфельної парадигми, тоді як концепція диверсифікації є позитивною. 

Вирішення цієї суперечності відбувається на пізнішому етапі еволюції 

портфельної парадигми – в рамках теорії ринку капіталу, котра поряд із 

ризиковими розглядає також безризикові активи. Портфель набуває більшої 

ефективності та диверсифікованості. 

3. Важливий етап розвитку портфельної парадигми пов’язаний з появою 

моделей, котрі поряд із локальними враховують міжнародні чинники 

формування премій. Однією з перших таких моделей стала міжнародна 

модель оцінювання капітальних активів, розроблена в 1974 році. Суттєвою 
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відмінністю міжнародних моделей від моделей місцевих ринків є зміна 

статусу боргових паперів. Вони, будучи безризиковими на місцевих ринках, 

стають ризиковими в умовах мультивалютності. Численні емпіричні тести 

міжнародної моделі оцінювання капітальних активів показують, що вона 

краще прогнозує очікувані дохідності, ніж модель місцевого ринку, особливо 

для акцій великих міжнародних компаній. Міжнародні ж чинники  впливають 

як безпосередньо – на окремі цінні папери, так і опосередковано – через вплив 

на місцеві ринки. Рівень систематичного ризику за міжнародною моделлю є 

значно нижчим. 

4. Концепція міжнародної диверсифікації інвестиційного портфеля 

виникла у 1968 році – дещо раніше, ніж прийнято вважати. Вона є не лише 

невід’ємною – позитивною – частиною портфельної парадигми, а й новим 

етапом її еволюції. Ринки окремих країн (а також цінні папери окремих 

ринків) мають переважно слабші взаємозалежності, ніж папери одного ринку, 

що створює сприятливі передумови для міжнародної диверсифікації 

інвестиційних портфелів. Кореляції змінюються в часі – головно вони 

зростають унаслідок посилення інтегрованості фінансових ринків та 

глобальної економіки в цілому. Окрім того, вони зростають у періоди 

підвищеної волатильності самих ринків. Це з часом знижує значущість 

переваг міжнародної диверсифікації. У випадку міжнародної диверсифікації 

до традиційної премії додаються премії за валютний та країновий ризики. 

5. Існує п’ять найпоширеніших підходів до оптимізації міжнародних 

інвестиційних портфелів. Їх можна поділити на два типи за характером 

процесу оптимізації: суб’єктивні та об’єктивні. Суб’єктивна оптимізація 

передбачає формування портфеля на основі корисності або за порядком 

стохастичного домінування. Змістовою основою цього підходу є принцип 

суб’єктивного сприйняття індивідом інвестиційних характеристик портфеля. 

Об’єктивний вибір оптимального портфеля передбачає, що оптимізаційний 

алгоритм сам виділяє один портфель або їхню множинність. До цієї групи 

входять біпараметрична оптимізація, максимізація геометричної дохідності та 

мультипараметрична оптимізація. Залежно від ступеня зв’язку з парадигмою 

існують парадигмальні та позапарадигмальні оптимізаційні підходи. До 

парадигмальних підходів відносимо біпараметричну оптимізацію, 

мультипараметричну оптимізацію та оптимізацію на основі корисності. До 

позапарадигмальних підходів належать оптимізація за порядком 

стохастичного домінування та оптимізація на основі середньої геометричної 

дохідності. 

6. Значуще місце в еволюції портфельної парадигми посідає урахування 

лише ризику збитків, а не сукупного ризику, що зумовило трансформацію 
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парадигми від теорії портфеля до постсучасної теорії портфеля, формальна 

ідентифікація якої відбулася у 1993 році. Сутнісна основа постсучасної теорії 

портфеля полягає в тім, що вона поряд із першим та другим моментами 

розподілу випадкових величин розглядає також третій момент – асиметрію 

розподілу, а сама оптимізація стає тримоментною. Більшість емпіричних 

досліджень свідчать, що оптимізація за постсучасною теорію портфеля дає 

кращі результати порівняно з оптимізацією за традиційними показниками. 

Оптимізація також може здійснюватися на основі четвертого та вищих 

порядків розподілу випадкових величин. Саме в напрямі оптимізації за третім 

та особливо четвертим і вищими моментами розподілу дохідностей 

портфельна парадигма міжнародного інвестування розвиватиметься в 

найближчі 20–25 років. 

7. Вартісна парадигма міжнародного інвестування у своїй еволюції 

пройшла три етапи. Від 1934 року до початку 1950-х років – етап зародження 

та активного розвитку. Другий етап – від першої половини 1950-х років до 

першої половини 1990-х років – етап інертного розвитку, коли починає 

домінувати нова на той час портфельна парадигма. Тоді у парадигмі 

вартісного інвестування не відбувається суттєвих змін, її релевантність 

значною мірою обстоюється практикою інвестиційного менеджменту. Третій 

етап – від 1993 року і дотепер – відновлення позицій вартісної парадигми та 

активізація її розвитку. Остання зумовлена двома головними чинниками: 

важливі прориви в самій парадигмі; критика та переосмислення окремих 

концептів портфельної парадигми. Застосування положень вартісної 

парадигми передбачає пошук неправильно оцінених цінних паперів. Вона 

ігнорує короткотермінові впливи, натомість орієнтуючись на довготермінові 

інвестиційні стратегії. Саме у довготерміновій перспективі ціни активів 

тяжітимуть до їхньої реальної вартості. Окрім моделі Фами–Френча 

поширеними методами фундаментального аналізу є дисконтування грошових 

потоків, а також система оцінювання цінних паперів Грема й Додда. 

Подальший розвиток вартісної парадигми міжнародного інвестування 

відбуватиметься на основі вдосконалення моделі Фами–Френча, в якій 

зростатиме кількість факторів, змінюватиметься їхній склад та 

збільшуватиметься питома вага міжнародних чинників формування 

очікуваних дохідностей. 

8. Поряд з ідентифікованими парадигмами важливе місце в сучасній 

теорії міжнародного портфельного інвестування посідає бігевіоризм, який, 

однак, не дає самостійного пояснення рішень інвесторів, базуючись на 

положеннях наявних парадигм, тому бігевіоризм не є самодостатнім. У 

сучасній практиці міжнародного портфельного інвестування поведінкові 
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впливи знаходять прояв найчастіше у вигляді так званої схильності до 

інвестування на місцевих ринках. Стримування міжнародного портфельного 

інвестування відбувається внаслідок негативного сприйняття інвесторами 

зарубіжних ринків як чогось невідомого, небезпечного, нестабільного. Така 

схильність є однією з найсуттєвіших перешкод на шляху міжнародних 

портфельних інвестицій. Вона, однак, останнім часом знизилася та продовжує 

знижуватися. 

9. Взаємозв’язок між дохідностями різних ринків відносно незначний, що 

формує сприятливі передумови для міжнародної диверсифікації 

інвестиційних портфелів. Що менше розвинуті ринки, то кращі передумови 

для міжнародної диверсифікації в межах групи ринків. Відповідні середні 

внутрішньогрупові кореляції становлять 0,6739 для розвинутих ринків, 0,4652 

для ринків, що формуються, та 0,2383 для граничних ринків. Зростання з 

часом кореляцій між окремими ринками не знайшло підтвердження для 

розвинутих ринків та ринків, що формуються. Воно підтверджено лише для 

граничних ринків, хоча достовірність трендів є невисокою. 

10. Валютний ризик міжнародних портфельних інвестицій можна 

оцінити на основі відносного диференціалу валютної дохідності, котрий є 

різницею між дохідністю в іноземній валюті та у валюті місцевого ринку. 

Граничним ринкам притаманний значний рівень валютного ризику: 

диференціал дорівнює -1,36 та -0,48 для інвесторів, котрі вкладають кошти в 

доларах та євро відповідно. За коефіцієнтом Шарпа група граничних ринків є 

також привабливішою для інвестування з погляду євро: його значення для 

євро становить 0,27, а для долара – майже вдвічі менше: 0,15. 

11. Існує асиметрія між динамікою ризиків та дохідностей у різних 

групах ринків, і ця асиметрія є чинником міжнародних портфельних 

інвестицій. Оцінювати рівень внутрішньої асиметрії слід шляхом калькуляції 

відсоткової граничної дохідності: відношення темпів зростання дохідності у 

відсотках до темпів зростання ризику у відсотках. Стандартне відхилення 

відсоткової граничної дохідності для різних груп ринків або для різних окремо 

взятих ринків можна використовувати як індекс структурної асиметрії: що 

більше стандартне відхилення, то вищий рівень структурної асиметрії. 

Асиметрія кризового періоду передбачає, що у періоди нестабільності стрімкі 

спади рівня структурної асиметрії призводять до збільшення частки 

розвинутих ринків у глобальних портфельних пасивах. У 2008 році рівень 

структурної асиметрії був найнижчий – 1,0, а частка розвинутих ринків 

збільшилася від 74,47 до 77,64 %. Відносно низькі – менші за середній – рівні 

структурної асиметрії призводять до збільшення частки розвинутих ринків у 

глобальних портфельних пасивах, і навпаки. Асиметрія періоду стабільності 
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передбачає, що за відносно низьких рівнів асиметрії зменшується частка у 

глобальних портфельних пасивах розвинутих ринків, а частки ринків, що 

формуються, граничних та інших ринків зростають. Чинне і обернене. 

12. На основі структури міжнародних портфельних інвестицій можна 

досліджувати глобальну агреговану схильність до ризику. Вона демонструє 

ставлення інвесторів до міжнародного портфельного інвестування в цілому, 

їхні очікування, відчуття стабільності фінансового середовища тощо. Таку 

схильність можна оцінити на основі спеціального індексу, котрий 

розраховується як виражена у відсотках середня арифметична зважена з трьох 

показників: частки глобальних портфельних пасивів у формі акцій у сукупних 

глобальних пасивах (вага – 0,5); частки глобальних портфельних пасивів у 

формі короткотермінових боргових паперів у сукупних глобальних пасивах 

(вага – 0,3) та частки міжнародних портфельних пасивів розвинутих ринків у 

сукупних глобальних пасивах (вага – 0,2). Може існувати 11 діапазонів його 

значень – бал від 0 до 10, а також п’ять практично спостережуваних / типових 

діапазонів значень: 3 – дуже низькі (47,80 – 49,938), 4 – низькі (49,938 – 

52,076), 5 – середні (52,076 – 54,214), 6 – високі (54,214 – 56,352) та 7 – дуже 

високі (56,352 – 58,49). Зазначений індекс у цілому зростав – від 51,72 % у 

2001 році до 58,49 % у 2017-му. У періоди ж підвищеної волатильності він 

знижувався – до 47,8 % у 2008 році та до 51,15 % у 2011-му. 

13. Глобальний ринок міжнародних портфельних інвестицій містить ряд 

дисбалансів, зокрема щодо розвитку ринків акцій окремих країн і залучення 

на ці ринки міжнародних портфельних інвестицій. Вони знаходять прояв у 

невідповідності між частками ринків у капіталізації світового ринку та 

частками міжнародних портфельних інвестицій, залучених на ці ринки. 

Дослідження таких дисбалансів доцільно проводити на основі спеціального 

показника – коефіцієнта відносного зовнішнього вмісту локального ринку 

акцій, що розраховується як різниця між відношенням частки країни у 

глобальних портфельних пасивах у формі акцій до її частки в капіталізації 

світового ринку акцій та одиницею. 

14. Багатокритеріальна  кластеризація  66  ринків  різних типів методом 

k-середніх дала змогу виявити: чим більш розвинутою є група ринків, тим 

менш однорідні в ній самі ринки. Найменш розвинуті ринки – граничні – 

статистично потрапили лише до одного кластера з десяти, а розвинуті – до 

шести. На основі розробленої десятикластерної моделі виокремлено шість 

сталих конструктів залучення іноземних портфельних інвестицій на ринках 

акцій. Перший конструкт охоплює чотири ринки з великою капіталізацією, 

кожен з яких відноситься до окремого статистичного кластеру. Вони мають 

надзвичайно великі частки в капіталізації світового ринку та глобальних 
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портфельних пасивах. Рівень же відносного зовнішнього вмісту для цих 

ринків є переважно середнім або дуже високим. Другий конструкт уміщує 

перший та шостий статистичні кластери. Ринки цих кластерів мають високі 

значення обох параметрів, а також дуже високі та позитивні значення 

коефіцієнта відносного зовнішнього вмісту. Це лише розвинуті ринки, разом 

їх 10. Третій конструкт охоплює 10 розвинутих ринків, які мають середні 

значення за обома критеріями та високе й позитивне значення відносного 

зовнішнього вмісту. До четвертого конструкту входить сьомий статистичний 

кластер, який містить п’ять ринків, що формуються. Його ознаками є високі 

значення обох параметрів кластеризації та середнє й від’ємне значення 

коефіцієнта відносного вмісту. П’ятий конструкт складається лише з ринків, 

що формуються, разом їх 17. Статистично це дев’ятий кластер, який 

демонструє середні значення всіх показників. Шостий конструкт 

характеризується низькими й дуже низькими значеннями всіх показників та 

охоплює лише граничні ринки. 

15. Ринок України за досліджуваний період є найменш дохідним 

(дохідність -15,22 %), тоді як за групою граничних ринків цей показник 

становить 10,26 %. Ризик також є високим – четвертим найвищим із-поміж 

граничних ринків (41,08 %), перевищуючи відповідний показник за групою 

ринків більш ніж удвічі. Це означає, що існують об’єктивні обставини, котрі 

перешкоджають припливові іноземних портфельних інвестицій. Наш ринок 

фактично не має тенденції зміни дохідності, разом із тим тренд зміни ризику 

є висхідним, але ненадійним. Портфельні інвестиції на ринку України мають 

найвищий відносний валютний ризик із-поміж граничних ринків як із точки 

зору євро (відносний диференціал валютної дохідності -10,55), так і з погляду 

долара США (диференціал -11,18). Ризик, обчислений за стандартним 

відхиленням, – також найвищий для обох валют. Український ринок не є 

привабливим для іноземних інвесторів і за коефіцієнтом Шарпа. Україна має 

третє найнижче значення коефіцієнта Шарпа для долара США (-0,29) та третє 

його найнижче значення для євро (-0,40). 

16. Попри те, що динаміка міжнародних портфельних пасивів України 

загалом кореспондується з динамікою відповідного глобального показника, 

структура цих пасивів має три важливі особливості. По-перше, – надзвичайно 

низька частка інвестицій в акції. У середньому вона становить 7,36 %, тоді як 

середньосвітовий рівень – 38,58 %. Це свідчить про слабкий розвиток 

вітчизняного ринку акцій та його високі ризики. По-друге, – мізерні обсяги 

інвестицій в інструменти грошового ринку. Вони в середньому становлять 

1,65 %, тоді як середній показник глобального ринку дорівнює 7,37 %. Це є 

наслідком украй низького розвитку грошового ринку України та неготовності 
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вітчизняних емітентів виходити на міжнародний грошовий ринок, який 

вимагає високого рівня надійності та кредитоспроможності, а низькі частки 

інвестицій у даному випадку не пов’язані з готовністю інвесторів ризикувати. 

По-третє, частка довготермінових пасивів у сукупних пасивах суттєво 

перевищує аналогічний показник глобального ринку. У середньому 

довготермінові пасиви складають 87,60 % сукупних пасивів України, тоді як 

на глобальному рівні цей показник значно нижчий – лише 49,71 %. В Україні 

вони зростають не лише у кризові періоди, а постійно. 
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АНОТАЦІЯ 

Дзюба П. В. Еволюція парадигми міжнародного портфельного 

інвестування – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 

відносини. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018. 

У дисертації розроблено біпарадигмальну модель теорії міжнародного 

портфельного інвестування. Виявлено основні етапи еволюції портфельної та 

вартісної парадигм, передумови їхніх змін та перспективи розвитку теорії 

міжнародного портфельного інвестування. Визначено гносеологічні ознаки 
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обох парадигм. Ідентифіковано окремі позапарадигмальні теорії та підходи, 

визначено їхнє місце у теорії міжнародного портфельного інвестування. 

Виокремлено й типологізовано найпоширеніші підходи до оптимізації 

міжнародних інвестиційних портфелів. 

Обґрунтовано, що концепція міжнародної диверсифікації інвестиційних 

портфелів є новим етапом еволюції портфельної парадигми міжнародного 

інвестування. Доведено, що її поява є реакцією парадигми на важливі зміни, 

котрі відбувалися у міжнародних економічних відносинах. 

Розраховано та проаналізовано ризики й дохідності ринків акцій різного 

типу. Досліджено динаміку та структуру глобальних портфельних пасивів і 

міжнародних портфельних пасивів України. Проведено багатокритеріальну 

кластеризацію 66 ринків різних типів методом k-середніх, визначено шість 

сталих конструктів залучення іноземних портфельних інвестицій на ринки 

акцій. 

Ключові слова: парадигма міжнародного портфельного інвестування, 

вартісна парадигма, портфельна парадигма, теорія портфеля, міжнародна 

диверсифікація інвестиційних портфелів, оптимізація міжнародних 

інвестиційних портфелів, валютний ризик, міжнародні портфельні пасиви, 

ризик, дохідність. 

АННОТАЦИЯ 

Дзюба П. В. Эволюция парадигмы международного портфельного 

инвестирования – Рукопись. 

Диссертация на соискание учёной степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные 

экономические отношения. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

В диссертации разработана бипарадигмальная модель теории 

международного портфельного инвестирования. Выявлены основные этапы 

эволюции портфельной и стоимостной парадигм, предпосылки их изменений 

и перспективы развития теории международного портфельного 

инвестирования. Определены гносеологические признаки обеих парадигм. 

Идентифицированы отдельные внепарадигмальные теории и подходы, 

показано их место в теории международного портфельного инвестирования. 

Выделены и типологизированы наиболее распространенные подходы к 

оптимизации международных инвестиционных портфелей.  

Обосновано, что концепция международной диверсификации 

инвестиционных портфелей представляет собой новый этап эволюции 

портфельной парадигмы международного инвестирования. Доказано, что её 
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появление является реакцией парадигмы на важные изменения, 

происходившие в международных экономических отношениях. 

Рассчитаны и проанализированы риски и доходности рынков акций 

различного типа. Исследованы динамика и структура глобальных 

портфельных пассивов и международных портфельных пассивов Украины. 

Проведена многокритериальная кластеризация 66 рынков различного типа 

методом k-средних, определены шесть устоявшихся конструктов привлечения 

иностранных портфельных инвестиций на рынки акций. 

Ключевые слова: парадигма международного портфельного 

инвестирования, стоимостная парадигма, портфельная парадигма, теория 

портфеля, международная диверсификация инвестиционных портфелей, 

оптимизация международных инвестиционных портфелей, валютный риск, 

международные портфельные пассивы, риск, доходность. 
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Thesis submitted for the degree of doctor of economic sciences, specialty 

08.00.02 – World Economy and International Economic Relations. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2018. 

The bi-paradigmatic model of international portfolio investing theory is 

developed. Core stages of portfolio and value investing paradigms evolution, 

preconditions and terms of their shifts are revealed. Prospects of international 

portfolio investing theory are defined. Comparative analysis of both paradigms is 

carried out, their epistemological features and tangency points are defined. 

Independent theories and approaches that do not fall within the paradigm are 

identified, their position in international portfolio investing theory are defined, their 

relationship with its other components is determined. The existence of contradiction 

between portfolio paradigm basic concepts such as the efficient portfolio concept 

and the diversification concept is justified. This contradiction is one of the paradigm 

development and improvement factors. The most widely used approaches to 

international investment portfolios optimization are revealed and broken down into 

types. 

The concept of international investment portfolios diversification is proved to 

be the new stage of international portfolio investing paradigm evolution. Its 

appearance is proved to reflect the paradigm response to important shifts in world 

economy and international economic relations in that time. The significance of 

investment portfolios international diversification is shown to reduce in the course 
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of time and during periods of markets increased volatility. 

Home bias as one of the most widely spread behavioral deviations of investors’ 

decisions from rational basis is explored. It is also recognized as the factor impeding 

international flows of portfolio investments. 

Local and international factors of securities premiums and main international 

models of their estimation are considered. The dual and overall impact of 

international factors on expected returns is justified. The level of systematic risk 

turns out to be smaller in international market than in domestic markets. 

Risks and returns of individual equity markets, their dynamics and 

interrelation, particularly during markets increased volatility periods are calculated 

and analyzed. The methodology of asymmetry in risks and returns dynamics 

evaluation is developed, its testing using the empirical data is carried out. Structural 

asymmetry persistent frames are detected. Exchange rate risks of portfolio investing 

in frontier equity markets including Ukraine in terms of USD and EUR are 

estimated. The methodology of global aggregated risk aversion assessment is 

developed; its empirical testing is carried out. 

The dynamics and structure of global portfolio liabilities and international 

portfolio liabilities of Ukraine are analyzed. Trends and patterns of their 

development are defined. Imbalances in the global market of international portfolio 

investments are ascertained, the special local equity market external filling ratio is 

developed for their investigation. 

The multi-criterion clustering of 66 markets of different types using the k-

means method is conducted, six established patterns of attracting foreign portfolio 

investments on equity markets are defined. Statistical and substantive features of 

defined clusters are singled out. 

Key words: international portfolio investing paradigm, value paradigm, 

portfolio paradigm, portfolio theory, international diversification of investment 

portfolios, optimization of international investment portfolios, exchange rate risk, 

international portfolio liabilities, risk, return. 


