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ВСТУП 

 

Після різкого спаду економіки України в останні роки спостерігаються 

стабілізаційні процеси та поступове зростання економіки України. Для 

виходу країни на траєкторію стабільного та помітного зростання економіки, 

потрібні суттєві зміни у методах та механізмах управління економікою, 

залучення додаткових фінансових ресурсів, інвестицій. Одним з напрямів 

залучення додаткових фінансових ресурсів є інвестування. Створено масу 

різноманітних інструментів інвестування: від прямих іноземних інвестицій 

до акцій, управління коштами пенсійних фондів, облігацій як державних так і 

недержавних. 

В тому числі, одним із ефективних механізмів інвестування у 

розвинених країнах є інститути спільного інвестування (ІСІ). Якраз саме ІСІ 

дозволяють перетворити вільні грошові кошти, які є в економіці у фізичних 

та юридичних осіб на інвестиційні кошти всієї держави. Що у підсумку 

формує дієздатну та конкурентоспроможну структуру фінансового ринку 

України. 

Одним із базових видів діяльності, яка дозволяє ефективне 

функціонування фондового ринку є професійна діяльність з управління 

активами ІСІ. Ця діяльність ведеться юридичними особами, яким держава на 

ліцензійній основі дозволяє здійснювати цю діяльність. 

Актуальність теми. ІСІ по праву вважаються одним із помітних 

фінансових інвесторів, що можуть акумулювати значні фінанси та 

спрямовувати їх в ті чи інші галузі господарства через корпоративний сектор. 

Країни з розвиненою економікою та високим рівнем добробуту населення 

показують, що ІСІ стали суттєвим джерелом інвестиційних коштів для цих 

країн.  

Професійна діяльність ІСІ набуває все більшого розмаху в Україні. 

Проте, до сьогодні, розвиток ІСІ на фондовому ринку України є досить 

невеликим. Це визначається тотальною недовірою до фінансових 



посередників, яке пов’язано з їх численними шахрайствами та 

банкрутствами, недостатнім рівнем фінансової грамотності населення та 

небажанням приймати участь у ризикованих діях. В таких умовах тимчасово 

вільні кошти раніше розміщувались в банківській сфері у вигляді депозитів, а 

зараз, після краху низки банків, приймаються вдома. У той же час, саме ІСІ є 

не лише альтернативою депозитам, інвестуванню в житло, покупки 

коштовностей, але вони можуть бути могутнім механізмом активізації 

економіки України. Розвиток професійної діяльності ІСІ дозволяє розвивати 

далі фондовий ринок України, підвищувати його ліквідність та оптимізувати 

обіг цінних паперів. 

Глибокий аналіз теоретико-методологічних засад професійної 

діяльності з управління активами ІСІ, їхніх переваг та недоліків, а також 

окреслення перспектив та напрямів майбутнього розвитку важливо для 

функціонування як фондового ринку, так і всієї економічної системи 

України. 

Актуальність цієї проблеми і неповний рівень її опрацювання і 

призвели до вибору теми магістерської роботи. 

Висвітленню актуальних питань інвестиційної діяльності, професійної 

діяльності ІСІ, фондового ринку приділено значну увагу в численних роботах 

вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема  А. Сміт, В. Петті, Дж. Кейнс, 

Роберт В. Колбі, Р. Петерсон, А. Фукс, В. Базилевич, І. Бланк, В. Корнеєв, І. 

Лютий, А. Мороз, Т. Смоленко, С. Мочерний, А. Федоренко, М. Герасимчук, 

Б. Данилишин, М. Долішний, Т. Затонацька, А. Сухоруков, В. Геєць, В. 

Мороз, О. Сущ, І. Лях, В. Рудой, О. Слободян, Л. Алексеєнко. 

Незважаючи на чисельність вищезазначених публікацій, та нарівень їх 

напрацювань потрібні подальші дослідження з метою визначення 

можливостей удосконалення форм та методів професійної діяльності з 

управління активами ІСІ в Україні в умовах помірного зростання економіки 

країни після кризового спаду. 



Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному 

дослідженні теоретико-методичних засад професійної діяльності з 

управління активами ІСІ в Україні та розробці рекомендацій щодо 

покращення функціонування компаній з управління активами в Україні. 

Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є 

обгрунтування теоретико-методичних засад професійної діяльності з 

управління активами ІСІ в Україні та розробка рекомендацій щодо 

покращення їх діяльності.  

Відповідно до визначеної мети в дипломній роботі передбачено 

вирішення таких основних завдань: 

- здійснити класифікацію понять та видів професійної 

діяльності на фондовому ринку; 

- розглянути інформаційне забезпечення професійною 

діяльністю на фондовому ринку; 

- здійснити аналіз напрацювань з проблем професійної 

діяльності з управління активами; 

- визначити методику та інструментарій дослідження 

діяльності компанії з управління активами; 

- оцінити ефективність діяльності КУА «ІНТЕЛЕКТ 

КАПІТАЛ»; 

- проаналізувати іноземний досвід діяльності КУА ІСІ; 

- висвітлити проблемні аспекти КУА України; 

- надати рекомендації щодо покращення функціонування 

КУА в Україні; 

Об’єкт дослідження – професійна діяльність з управління активами 

ІСІ в Україні. 

Предмет дослідження – економічні відносини в грошовій формі, що 

виникають в процесі здійснення професійної діяльності з управління 

активами. 



Методологічною основою дипломної роботи є законодавча та 

нормативна база України з питань роботи фондового ринку. При проведенні 

дипломного дослідження використано методи: індукція та дедукція; 

формалізація комплексного підходу, порівняльного аналізування та 

теоретичного узагальнення, статистичного аналізу. 

Статистичною, теоретичною та фактологічною основою дипломної 

роботи є роботи вітчизняних та зарубіжних науковців, статистичні звіти та 

огляди Української асоціації інвестиційного бізнесу, дані Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку України, інтернет-джерела, 

нормативно-правові акти органів державної влади. 

Магістерська робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. 
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