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вимушені будуть формувати банківські об’єднання, причому незалежно від по-
літичних чи ще якихось уподобань. Тому вже сьогодні політика об’єднань має
займати одне із провідних місць у взаємовідносинах банків, а також інших фі-
нансових організацій.
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АННОТАЦІЯ: У статті досліджено існуючи правові форми інститутів спільного ін-
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АННОТАЦИЯ: в статье изучены существующие, согласно международным нор-
мам, правовые формы институтов совместного инвестирования, рассмотрено ос-
новные принципы и механизмы их функционирования.
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Постановка проблеми. Механізми спільного інвестування існують вже два
сторіччя, і в кожній юрисдикції вони мають свою неповторну структуру і кла-
сифікацію. Однак, глобалізація фінансових ринків призвела до розвитку світо-
вого ринку спільного інвестування й уніфікації стандартів діяльності інвести-
ційний фондів. Саме тому й виникла необхідність вивести узагальнену класифі-
кацію ІСІ, яка б відповідала міжнародним стандартам. Більшість існуючих кла-
сифікацій, які зустрічаються у наукових працях, базуються на досвіді функціо-
нування ринку спільного інвестування США, який справді має найрозгалуже-
нішу структуру і багаторічну історію. Проте класифікація на глобальному
ринку колективних інвестицій дещо відрізняється від американської, насампе-
ред тому, що базується на різному законодавстві, досвіді тощо. Одним з базових
критеріїв, який дозволяє стандартизувати класифікацію механізмів спільного
інвестування, є правова форма функціонування таких інвестиційних схем.

Мета дослідження. Розглянути існуючи правові форми організації діяльнос-
ті ІСІ, вивчити механізми їх функціонування, провести аналіз спільних рис і
відмінностей правових форм.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Проблемами класифікації ІСІ займа-
лось багато науковців, які досліджували тематику спільного інвестування. Се-
ред учених, які зробили вагомий внесок у вивчення цього питання, Мозговий
О.М., Леонов Д.А., Григоренко Є.М., Шпанко А.С., Сазонець І.Л., Єрьоменко
А.А., Шкура І.С., значимості і важливості набули результати наукових праць
Косової Т.Д., Фурдичко Л.Є [1], Букало А.Л., Тропіної В.Б., Соколюк О.В., Чер-
касової С.В., Майорової Т.В., Власової О.С., Лукашової І.О., Змієнко М.О. [2]
тощо.

У своїх дослідженнях учені вивчають поняття спільного інвестування, роз-
глядають масштаби розповсюдження ІСІ у світі і перспективи розвитку цього
механізму в Україні, наводять актуальні класифікації інвестиційних фондів. Де-
які з них (наприклад Сазонець І.Л., Фурдичко Л.Є., Букало А.Л.) [1] наводять
міжнародні класифікації схем колективного інвестування, інші (Майорова Т.В.,
Черкасова С.В., Власова О.С., Лукашова І.О.) [3] додержуються класифікації,
що наведена у чинному законодавстві України. З розвитком і розгалуженням
цього фінансового механізму, доцільним є постійне оновлення й уточнення
отриманих результатів.

Основні результати дослідження. Відповідно до світової практики концеп-
туально розрізняють три основні правові форми ІСІ: корпоративна, трастова і
контрактна.
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Згідно з корпоративною правовою формою ІСІ засновується як акціонерне
товариство, активами якого володіє інвестиційна компанія, а інвесторами ви-
ступають акціонери цієї інвестиційної компанії [4]. Ця форма має місце у Мек-
сиці, Канаді, Великобританії, Ірландії, Бельгії, Франції, Нідерландах, Люксем-
бургу, Чехії, Греції, Італії, Іспанії, Туреччині, Гонконгу, Японії, Кореї, але
найбільшого розповсюдження вона набрала у США. Одним з типовіших при-
кладів корпоративної структур інвестиційного фонду є американські взаємні
фонди [5].

Інвестори взаємного фонду є його акціонерами. Для представлення інтересів
акціонерів створюється Рада директорів, яка здійснює управління інвестицій-
ною компанією, контролює діяльність фонду і має значну юридичну відповіда-
льність перед інвесторами. Члени Ради директорів від імені інвесторів аналізу-
ють фінансові документи, звіти зберігача й висновки аудитору щодо результатів
діяльності фонду, або делегують ці обов’язки іншим організаціям, що можуть
здійснювати управління інвестиційним портфелем або виконувати інші відпові-
дні функції. Рада директорів обирає та заключає контракти з аудиторською
компанією і зберігачем, веде постійний моніторинг їх діяльності [6].

Більш докладно типову структуру взаємного фонду наведено на рис.1.

Консультант з інвестицій
здійснює управління

інвестиційним портфелем фонду
залежно від його стратегії

Незалежний бухгалтер
затверджує фінансові звіти фонду

Реєстратор
проводить комерційні операції
акціонерів, веде реєстр таких
операцій й активності рахунків,
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операціям фонду вимогам
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Рада директорів
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Рис. 1. Типова структура взаємного фонду США [7]
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Також до основних функцій Ради входить перевірка відповідності діяльності
фонду правилам ціноутворення, оцінки, диверсифікованості інвестиційного
портфелю, ліквідності тощо. Інвестиційна політика фонду обов’язково повинна
відповідати цілям, що зазначені у проспекті емісії. Рада може вводити обме-
ження на інвестування у неліквідні цінні папери, щодо використання кредиту
тощо.

Рішення про заснування взаємного фонду приймається компанією, що здійс-
нює управління інвестиціями. Коли фонд починає працювати, Рада директорів
здійснює постійний нагляд за управляючими фонду, щоб забезпечити дотриман-
ня прийнятих стандартів та відсутність конфлікту інтересів. Інвестиційний кон-
сультант здійснює щоденне керівництво ІСІ і несе за це відповідальність за зако-
ном. Інвестиційним консультантом може бути тільки незалежна компанія,
контракт з якою щорічно переглядається й затверджується Радою директорів.
Ключовою складовою структури взаємного фонду є незалежні директори, які
входять до Ради й відносне співвідношення яких має бути не менше 40 %. Такий
склад забезпечує захист інтересів невеликих інвесторів [5—7].

Контрактна форма ІСІ набула розповсюдження переважно у країнах Європи,
таких як Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Німеччина, Франція, Греція, Угор-
щина, Італія, Люксембург, Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина,
також ця форма традиційна для Японії, Кореї. Вона має спільні риси з корпорати-
вною щодо учасників фонду, проте розподіл обов’язків між ними відрізняється.
Згідно контрактної правової форми, інвестор заключає договір з компанією, яка
здійснює управління інвестиціями. У договорі зазначається, що управляюча ком-
панія придбає портфель цінних паперів і керує їм від імені та на користь інвесто-
ра, який володіє часткою портфелю пропорційно до свого внеску. Управління
здійснюється відповідно до обраної стратегії, яка прописується у проспекті емісії
та інших організаційних документах.

Сам фонд юридично віддалений від компанії, що здійснює довірче управлін-
ня інвестиціями, оскільки їх активи знаходяться у спільній власності інвесторів.
Інвестори приймають участь у розподілі прибутків фонду, проте не мають пра-
во голосу щодо вибору компанії, яка здійснює управління фондами і щодо змі-
ни інвестиційної політики. Все, що уповноважені зробити інвестори, якщо вони
не задоволені менеджментом чи прописаною політикою,— ліквідувати свої ін-
вестиції шляхом перепродажу [5].

На рис. 2 зображено структуру типового контрактного фонду.
Головною функцією управляючої компанії є виконання під час здійснення своєї

діяльності вимог існуючих нормативних актів, ефективне дотримання визначеної
інвестиційної стратегії і надання необхідної інформації інвесторам фонду.

Рада директорів управляючої компанії відповідальна за формування інвести-
ційної політики фонду і забезпечення донесення основних аспектів цієї політи-
ки до інвесторів і потрібних рівнів менеджменту, а також запровадження необ-
хідної системи моніторингу діяльності і додержання стандартів діяльності.
Додатково вона оцінює ефективність діяльності керуючої компанії фонду і за-
проваджує зміни до інвестиційної політики.

Структура контрактової форми ІСІ неможлива без незалежного депозитарію,
який зазвичай повинен мати відповідну ліцензію на здійснення своєї діяльності.
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Депозитарій обирається компанією, що здійснює довірче управління інвестиці-
ями. Окрім функції зберігача активів щодо здійснення фінансових операцій, до-
кументарного оформлення й супроводження угод, на депозитарій покладено на-
гляд за діяльністю всіх складових елементів контрактного фонду.

Компанія, що здійснює довірче
управління інвестиціями
відповідає за дотриманням

нормативних вимог, інвестиційної
стратегії; надаєнеобхідну
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Контракт

Інвестори
беруть участь

тільки у розподілі
прибутку, не мають
ніякого впливу

Рада Директорів Компанії, що здійснює
довірче управління інвестиціями

відповідальна за інвестиційну політику,
забезпечення гідної системи моніторингу і
дотримання всіх нормативних стандартів.
Оцінює ефективність діяльності менеджера
фонду, затверджує зміни до інвестиційної

політики фонду

Незалежна
аудиторська
компанія
робить
необхідні

висновки щодо
діяльності всіх
учасників
структури,

включаючи й
депозитарій

Компанія, що здійснює управління
активами інвестиційного фонду

Незалежний
Депозитарій
Виступає як
зберігач із

розширеними
повноваженням
и моніторингу
діяльності всіх
складових
структури

Інвестиційний фонд

Рис. 2. Типова структура контрактної форми інвестиційного фонду
(складено автором за джерелами [5, 8])

Незалежний депозитарій контролює: а) склад портфелю цінних паперів; б)
належне ціноутворювання при здійсненні інвестицій і викупу акцій у інвесто-
рів; в) правильність обчислення вартості чистих активів, його відповідність
правилам фонду й нормам закону; г) дотримання при здійсненні кожної фінан-
сової операції нормативним актам, законам, інвестиційній політиці фонду, ура-
хування існуючих обмежень. Депозитарій також гарантує, що інвестиційний
портфель відповідає основним цілям фонду і всі дії управляючої компанії спря-
мовані на захист інтересів інвесторів. За необхідністі, депозитарій також вису-
ває претензії керуючій компанії від імені інвестора, якщо останній звернеться
до нього зі скаргою шодо неналежного виконання менеджером фонду своїх фу-
нкцій.

Трастова правова форма бере витоки з англійського закону і базується на до-
говорі трасту, за яким формується певна група активів і переходить в управлін-
ня довіреній особі, що діє в інтересах і на користь третьої сторони. Ця форма є
традиційною для Великобританії і Ірландії, єдиною для Сінгапура, Нової Зела-
ндії, Австралії, зустрічається у Канаді, Гонконгу та Нідерландах [5, 8].

Зазвичай, ІСІ, засновані у трастовій формі, мають назву пайових інвестицій-
них трастів, а інвестори є їх вигодоодержувачами пропорційно до кількості паїв у
трасті. Схема базується на договорі про довірче управління одночасно між трьо-
ма сторонами: інвесторами, довірчою компанією і компанією, що здійснює
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управління активами інвестиційного трасту. Особливістю цього контракту є чіт-
кий розподіл обов’язків між довірчою і управляючою компаніями. Зазвичай до
повноважень першої входить нагляд за дотриманням вимог законодавства і від-
повідність дій управляючою компанії інтересам інвестора, до повноважень другої
— безпосереднє керування інвестиційним портфелем. За законодавством, управ-
ляюча і довірча компанія повинні бути юридично незалежні один від одного. До-
вірча компанія, якій необхідно мати дозвіл від контролюючого органу на здійс-
нення такої діяльності, що підтверджує її компетентність і фінансову стійкість,
зазвичай, є банком чи його афільованою структурою, проте якщо одна підконт-
рольна компанія банку є довірчою компанією трасту, то інший його філіал вже не
має права брати участі в управлінні активами цього ж самого трасту. Такий роз-
поділ функцій виступає надійним захисним механізмом активів фонду для своїх
інвесторів.

Типову схему трастового фонду зображено на рис. 3.
У базовому договорі про довірче управління міститься інформація про умови

контракту, визначаються всі ідентифікаційні дані про довірчу і управляючу компа-
нію, депозитарій. Також він містить інвестиційні цілі фонду, обмеження щодо його
діяльності, такі як концентрація, кредитування, використання деривативів.

Довірча компанія має такі обов’язки: а) контролює надходження активів до
фонду і дотримання граничної межи надання фондом зобов’язань; б) спостері-
гає за дотриманням законодавчих нормативів, корегує діяльність фонду відпо-
відно до норм і стандартів. У випадку, коли необхідні дії не приймаються, спо-
віщає про це органи, що контролюють цей вид діяльності; в) розраховує
вартість чистих активів фонду, веде реєстр цінних паперів, здійснює оцінку по-
передніх розрахунків; г) може виконувати роль зберігача; д) зберігає активи
клієнтів під своїм ім’ям, відповідальний за захист їх інтересів.

Договір про
довірче

управління
базовий договір
для створення

трастового фонду

Пайовий трастовий фонд

Інвестори
власники паїв

трасту,
весь прибуток
накопичується і
розподіляється
на їх користь
пропорційно до

їх вкладу

Довірча компанія
виконує контролюючу та
адміністративну функції

Управляюча компанія
відповідальна за

виконання інвестиційної
стратегії

Рис. 3. Типова структура трастової форми ІСІ
(складено автором за джерелами [5, 8])

Таким чином, на довірчу компанію покладені всі фідуціарні обов’язки, а тим
часом управляюча компанія зосереджує свої дії тільки на керуванні активами
інвестиційного трасту у межах дозволених законодавством і договором про до-
вірче управління.

Для наочного порівняння трьох правових форм ІСІ, зведемо всі дані в уза-
гальнюючу таблицю.
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Таблиця 1
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВИХ ФОРМ ІСІ

(СКЛАДЕНО АВТОРОМ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ [4—8])

Критерій Корпоративна форма Контрактна форма Трастова форма

Як стати учасником
фонду Придбати акції

Заключити контракт
із компанією, що

здійснює управління
інвестиціями

Заключити договір на дові-
рче управління з компані-
єю, що здійснює управлін-
ня інвестиціями і компа-
нією, що здійснює управ-
ління активами фонду

Хто здійснює
управління фондом Рада директорів фонду

Компанія, здійснює
управління інвестиція-

ми фонду
Довірча компанія

Хто спостерігає за дія-
льністю всіх складових

елементів фонду
Рада директорів фонду Аудиторська компа-

нія, депозитарій Управляюча компанія

Хто захищає права
 інвестора

незалежні члени Ради
директорів фонду Депозитарій Довірча компанія

Основні права
інвестора

може брати участь у го-
лосуванні, розподілу
дивідендів, отримання
прибутку у разі прирос-

ту капіталу

тільки отримання
прибутку у разі при-

росту капіталу

тільки отримання прибу-
тку у разі приросту капі-

талу

Висновки. Наведені правові форми інститутів спільного інвестування ефек-
тивно функціонують у розвинених країнах світу. Проте, незалежно від юридич-
ної структури ІСІ, основна концепція будь якого фонду полягає в тому, що інве-
стор придбає інструмент, який надає йому певні права на винагороду й
обов’язок розподілу ризику відносно його частки у загальній кількості активів,
що перебувають у спільній власності. А головне завдання при управлінні ІСІ
складається із набору заходів, за допомогою яких компанія, яка здійснює керів-
ництво ІСІ, пропонує механізм із визначеними інвестиційними зобов’язаннями,
серед яких є також чітко визначена юридична процедура захисту прав інвесто-
ра;також через ці заходи компанія інформує інвесторів ІСІ про свою діяльність і
постійно втілює обрану інвестиційну стратегію.

У дослідження вивчено класифікацію ІСІ згідно с правовою формою органі-
зації діяльності, проаналізовано механізми діяльності і основні характеристики.

За результатом дослідження було запропоновано типові схеми контрактної і
трастової форми інвестиційних фондів, порівняльну таблицю за основними по-
казниками.

Все ж таки, незважаючи на існуючі загальні критерії і параметри класифіка-
ції, треба мати на увазі, що ІСІ, яке має однакову правову форму, операційну
структуру, спеціалізацію тощо, буде функціонувати по різному в залежності від
особливостей нормативної бази, стандартів галузі, конкуренції на ринку тієї
країни, де вони здійснюють свою діяльність. Також, часто ІСІ з відмінними ха-
рактеристиками будуть функціонувати по однаковим принципам в різних краї-
нах. Тому подальші дослідження з цієї тематики будуть здійснюватися у напря-
му вивчення світового досвіду роботи ІСІ.
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