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Різноманітність форм інвестиційної діяльності та поява нових 

інвестиційних інститутів на сучасному етапі розвитку економіки та її 

фінансового ринку зумовлює необхідність розроблення досконалих схем 

залучення та використання інвестиційного капіталу. Ефективність 

інвестиційного використання фінансових ресурсів передбачає визначення 

найбільш раціональних напрямів капіталовкладення, обираючи при цьому 

прийнятну форму їх трансформації. Однією з найбільш значимих форм 

інвестиційної діяльності в теперішній час в масштабах світового фінансового 

ринку є спільне інвестування, яке відбувається з використанням механізмів 

інвестиційних фондів. 

Діяльність зі спільного інвестування набуває все більшого поширення в 

Україні. Хоча й поки що рівень розвитку цієї складової вітчизняного 

фінансового ринку все ще є невисоким. Стримуючими факторами для цього є 

недостатній рівень фінансової освіти громадян, недовіра до інституту 

фінансового посередництва та несхильність значної частини потенційних 

інвесторів до ризику. За таких умов вільні фінансові кошти найчастіше 

спрямовуються в банківську систему, у вигляді депозитів. У той же час, саме 

інвестиційні фонди є не лише здоровою альтернативою депозитам або 

вкладенню коштів у нерухомість, золото тощо, а й потужним інструментом 

активізації інвестиційних процесів у країні. 

Розширення діяльності інститутів спільного інвестування сприяє 

розвиткові вітчизняного фондового ринку, зростанню його ліквідності та 

оптимізації процесів обігу цінних паперів. У свою чергу, ефективність 
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вкладення коштів у інвестиційні фонди є результатом здійснення управління 

активами таких фондів компаніями з управління активами. Саме тому проблема 

організації процесу формування та управління портфелем ІСІ набуває 

надзвичайно важливого значення з точки зору не лише досягнення позитивного 

фінансового результату від інвестування коштів, а й забезпечення дохідності 

діяльності інвестиційного фонду, вищої порівняно з іншими напрямками 

вкладення коштів. 

У вітчизняній та зарубіжній літературі вже немало уваги приділялося 

вивченню особливостей функціонування інститутів спільного інвестування та 

компаній з управління активами. Серед науковців, що працювали над цією 

тематикою, можна виділити таких зарубіжних та вітчизняних науковців, як В. 

Гриценко, М. Коваленко, Т. Косова, С. Науменкова, Д. Розенберг, С. Румянцев, 

М. Свердел, Ф. Фабоцці, О. Хмиз, Н. Циганова, В. Шапран, У. Шарп, В. 

Шелудько та інші.  

Досить вагомим є внесок таких зарубіжних теоретиків та практиків, як І. 

Бланк, А. Дамодаран, У. Баффет, Б. Грехем, Ф. Фішер, Т. Р. Прайс та Дж. 

Темплтон, які більш детально досліджували особливості формування портфелів 

інституційних інвесторів. 

Разом з тим, не заперечуючи ролі та значення робіт досліджуваних 

авторів з проблематики діяльності ІСІ та КУА, зауважимо, що ряд питань 

потребує розвитку в теоретичному і практичному аспектах. Тим не менше, 

визначення підходів до формування та управління портфелем інвестиційних 

фондів, а також формування інвестиційних стратегій КУА не досліджувалася на 

достатньому рівні. Саме це і визначає актуальність даного дослідження. 

Об’єкт дослідження – це процес формування інвестиційної стратегії 

компанії з управління активами.  

Предмет дослідження – це економічні відносини з приводу  формування 

інвестиційного портфеля компанії з управління активами. 
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Мета дослідження – удосконалення інвестиційної стратегії компанії з 

управління активами. 

Мета дослідження реалізується через виконання наступних важливих 

завдань: 

 визначити cутність, місце та роль ІСІ на сучасному фондовому ринку; 

 дослідити інформаційне забезпечення інвестиційної стратегії ІСІ; 

 здійснити критичний аналіз фахової літератури з питань управління  

активами інвестиційних фондів; 

 визначити методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій ІСІ; 

 проаналізувати ключові фактори формування інвестиційної стратегії 

вітчизняних інвестиційних фондів на сучасному етапі$ 

 дослідити особливості управління інвестиційним портфелем ІСІ (на 

прикладі КУА «СВОП») 

 виокремити практичні аспекти імплементації зарубіжного досвіду 

управління  активами ІСІ в Україні 

 визначити концептуальні підходи до розвитку інвестиційної стратегії на 

рівні КУА «СВОП». 

Методичною, методологічною та статистичною базою для дослідження 

слугували дані Державної служби статистики, Української асоціації 

інвестиційного бізнесу, роботи провідних західних та вітчизняних економістів у 

сфері діяльності інститутів спільного інвестування та компаній з управління 

активами, фінансова звітність підприємства, матеріали засобів масової 

інформації. 

В ході дослідження застосовувалися загальні методи наукового пізнання, 

зокрема: аналізу, синтезу, узагальнення, спостереження, систематизація тощо, а 

також статистичні методи обробки фінансової інформації, поданої у звітності 

учасників глобального ринку спільного інвестування, а також звітність 

учасників ринку спільного інвестування України 
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Робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновків, списку 

використаних джерел, додатків. В основних розділах розкриваються теоретичні 

та прагматичні основи функціонування ІСІ та їх інвестиційної стратегії. 
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