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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА СУБ’ЄКТНО-

ОБ’ЄКТНОГО ПРОЦЕСУ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ З УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ  

 

Загальний обсяг активів українських компаній з управління активами на 

кінець ІІ кварталу 2017 р. складає 253194 млн. грн. Наразі спостерігається тенденція 

збільшення кількості інститутів спільного інвестування, які знаходяться в 

управлінні. Процесом управління інститутами спільного інвестування займається 

компанія з управління активами (КУА). Компанія з управління активами - це 

юридична особа, яка здійснює професійну діяльність з управління активами 

інститутів спільного інвестування, у тому числі і венчурними фондами, на підставі 

ліцензії, що видається Державною Комісією з цінних паперів і фондового ринку [1] 

та не може поєднувати цю діяльність з іншими видами професійної діяльності. КУА, 

як суб’єкт господарювання може бути утворена в різних організаційно-правових 

формах. Основні форми організації компаній з управління активами наведено у 

табл. 1: 

 
Таблиця 1. Організаційно-правова форма компаній з управління активами 

Назва форми 
організації 

Пояснення механізму функціонування Відповідність здійснення діяльності 

Акціонерне 
товариство 

Cтатутний капітал КУА складається з 
вартості вкладів його учасників та 
поділено на частки, розмір яких 

встановлюється статутом 

Законодавство України з урахуванням 
особливостей, передбачених Законами 

України «Про інститути спільного 
інвестування», «Про недержавне 

пенсійне забезпечення», нормативно-
правових актів Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 

Cтатутний капітал КУА складається із 
внесків акціонерів, частка кожного 

визначається номінальною вартістю 
придбаних ним акцій 

 

Законодавство обмежило компанії з управління активами у виборі організаційно-
правової форми. Компанія з управління активами може створюватись лише у формі 
акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю [1]. Але, 
здебільшого КУА, створюються у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Це 
пояснюється перевагами організаційної структури, мобільністю управління, відсутністю 
акціонерного капіталу і пов’язаних з цим витрат. 

Діяльність КУА знаходить своє відображення в інформаційному просторі. 
Прийняття рішень щодо господарської та інвестиційної діяльності компаній відбувається 
в інформаційному просторі, в якому відображаються суб’єкти і об’єкти взаємодії процесу 
венчурної діяльності. Сукупність господарських процесів, суб’єктів та об’єктів складає 
інформаційний простір компанії з управління активами. Структурованість є однією з 
характерних властивостей такого простору. Бухгалтерський облік, як інформаційна 
система, переслідує мету повного та своєчасного забезпечення користувачів  достовірними 
даними щодо функціонування всіх складових інформаційного простору компаній. На рис. 
1 показано інформаційний простір суб’єктно-об’єктного процесу діяльності компаній з 
управління активами: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5080-17/paran3#n3
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5080-17/paran3#n3
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1057-15


 
Рис. 1. Інформаційний простір суб’єктно-об’єктного процесу діяльності 

компаній з управління активами 

Інформаційний простір суб’єктно-об’єктного процесу діяльності полягає в 

процесі передачі інвесторами власних коштів до венчурних фондів, що 

підтверджується цінними паперами або пайовими сертифікатами, які свідчать про 

право власності на частину фонду, згідно кількості придбаних цінних паперів, 

сертифікатів. Венчурний фонд акумулює певну суму грошей, після чого інвестує їх 

в ризикові проекти (інноваційні венчурні підприємства, цінні папери, валюти, 

депозити, цінні метали чи інші активи), таким чином формуючи власний 

інвестиційний портфель. Всім процесом інвестування керує компанія з управління 

активами венчурних фондів, з метою отримання максимального прибутку від 

інвестиційної діяльності, за що отримує винагороду. 
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