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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вибір населенням інструментів здійснення інвес-

тицій, які мають різні ступені доходності та ризику, є
актуальним як для домогосподарств, оскільки в умовах
економічної та політичної нестабільності від цього за-
лежатиме їх добробут, так і для інституціональних інве-
сторів, для яких кошти приватних інвесторів є основним
джерелом грошових надходжень.

Тобто при прийнятті рішення домогосподарством
стосовно інвестування в інструменти пайових інвести-
ційних фондів необхідно враховувати їх показники, що
свідчать про стабільність, результативність, ступінь ри-
зику та рівень доходності такого інституту спільного
інвестування, а також умови входу-виходу з фонду,
рівень та якість надання послуг. Одним з ефективних
методів отримання додаткової інформації для прийняття
рішень щодо інвестування є рейтингове оцінювання,
тому актуальним науковим завданням є розробка еко-
номічно і математично обгрунтованої моделі.
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нятного для нього ступеня ризику з використанням основ математики гармонії.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями рейтингового управління складними еко-
номічними системи займались відомі вітчизняні вчені-
економісти ще наприкінці минулого століття [1], а їх
доробки було розвинено в російській науковій школі [2].
Також багато українських дослідників приділяло увагу
проблемам формування рейтингових оцінок вищих на-
вчальних закладів [3, 4], оцінці діяльності викладачів
ВНЗ [5], застосування вебометричних рейтингів для
оцінки ефективності менеджменту ВНЗ [6]. Що сто-
сується ефективності функціонування підприємства та
оцінювання різних видів його діяльності за допомогою
системи рейтингування, то цим питанням присвячено
роботи [7, 8], а дослідження застосування інструментів
економіко-математичного моделювання мінімізації
рейтингової оцінки підприємства з метою реальної оці-
нки його фінансового стану здійснено у роботі [9]. Та-
кож методика складання та впровадження рейтингової сис-
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теми оцінювання є поширеною при аналізі ринку цінних
паперів [10], управлінні банківською установою [11] та
моніторингу діяльності кредитної спілки [12].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Але не дивлячись на такий великий спектр існуючих

наукових доробок щодо формування рейтингових мо-
делей для оцінювання стану певних економічних систем,
на сьогодні не існує такої моделі, яка б допомогла при-
ватному інвестору обрати необхідний та оптимальний
для нього інститут спільного інвестування. Тому зада-
чею даного дослідження є обгрунтування моделі рей-
тингового оцінювання пайових інвестиційних фондів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Останнім часом набуло поширення представлення

результатів моніторингу діяльності різних суб'єктів гос-
подарювання, наприклад, вищих навчальних закладів,
страхових компаній, комерційних банків, пайових інве-
стиційних фондів у формі рейтингу [3—12].

Так, наприклад, існує система моніторингу діяль-
ності кредитних спілок (PEARLS), яка є набором коефі-
цієнтів, за допомогою яких здійснюється аналіз, оцінка
як індивідуальних складових системи, так і фінансової
системи в цілому. Кожна літера в назві PEARLS озна-
чає конкретний розділ системи моніторингу, що оцінює
певну ключову сферу діяльності кредитного коопера-
тиву: Protection — захист; Effective financial structure
— ефективна фінансова структура; Asset quality —
якість активу; Rates of return and cost — норма рента-
бельності та витрати; Liquidity and Signs of growth —
ліквідність і ознаки зростання [12].

Найважливішим результатом використання системи
PEARLS є щоденне спостереження за фінансовим ста-
ном кредитної спілки на рівні менеджменту, вона доз-
воляє ідентифікувати проблему та допомагає у визна-
ченні шляхів її корекції. Наприклад, система коефі-
цієнтів не тільки вказує на слабку капітальну базу кре-
дитної спілки, але й допомагає встановити причину такої
неоптимальної фінансової структури — недостатній

чистий дохід, великий обсяг операційних видатків або
наявність втрат від проблемних позичок тощо.

Щодо рейтингу пайових інвестиційних фондів (ПІФ),
то державним регулятором (Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку) така процедура не
здійснюється. Рейтинг ПІФів за приростом вартості
цінних паперів проводиться компанією "Простобанк
Консалтинг", який дозволяє наочно представити резуль-
тати фінансової діяльності фондів різних типів [13].

Але в запропонованій цією компанією системі рей-
тингового оцінювання враховується тільки вартість
цінних паперів, що входять до портфелю пайового фон-
ду, та приріст їх вартості. На нашу думку, також важли-
вим є показник вартості чистих активів (ВЧА) фонду, за
допомогою якого можна розрахувати ймовірну майбут-
ню доходність інвестиційного портфелю обраного ІСІ
через аналіз тренду динаміки зміни ВЧА за певний пер-
іод. Така інформація міститься на сайті УАІБ, де в інте-
рактивному режимі можна побудувати графіки та таб-
лиці за такими показниками, як індекс ІС/акції, динам-
іка вартості ІС/акції та динаміка ВЧА.

Підсумовуючи вищезазначене, слід зауважити, що
існуюча рейтингова система оцінювання діяльності
ПІФів не є ефективною, такою, що реально відображає
важливі для інвестора показники.

Тобто для розробки та побудови моделі рейтинго-
вого оцінювання ПІФів необхідно, по-перше, скориста-
тися існуючим досвідом у цій сфері, по-друге, необхід-
но розробити таку систему показників, яка б врахову-
вала як якісні, так і кількісні характеристики діяльності
фонду, що задовольняли б інтереси приватного інвес-
тора.

Так, наступним кроком є визначення набору інди-
каторів, які характеризують діяльність ПІФу, основною
вимогою до визначення яких є простота та доступність
їх отримання. При формуванні індикаторів було вико-
ристано публічно доступні дані по пайовим інвестицій-
ним фондам всіх типів (крім венчурних із-за відсутності
відкритої інформації), а саме: доходність фонду, ви-
трати інвестора на здійснення інвестицій, середньоріч-

    0,14 

Поріг 
входження 

     

 0,38 Витрати   

     

   0,24 Комісія 

Інтегральний 

показник    
 

 
 

   0,38 Рівень ризику 

     

 0,62 Доходність   

     

   0,24 Вартість ЧА 

Рис. 1. Структура інтегрального показника, за яким розраховується місце ПІФа в рейтингу
за першою моделлю
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на вартість чистих активів, рівень ризику портфелю фон-
ду, комісійні винагороди брокерам, депозитаріям тощо,
мінімальний поріг входження для інвестора.

Оцінювання діяльності пайових інвестиційних
фондів пропонується здійснювати за допомогою інтег-
рального показника, який необхідно структурувати та
обчислювати із застосуванням математики гармонії,
оскільки необхідною умовою стійкого еволюційного
розвитку складної ринкової соціально-економічної си-
стеми є існування пропорцій "золотого перерізу" в її
структурі.

Відповідно до пропорції золотого перерізу засто-
совуються ваги 0,62 та 0,38, при цьому найбільш ваго-
мому показнику відповідає більша вага. При необхід-
ності подальшої декомпозиції знову застосовується ця
ж пропорція: так 0,62 поділяється на 0,38 та 0,24, а 0,38
в свою чергу на 0,24 та 0,14.

Так, якщо модель рейтингової оцінки застосовуєть-
ся для тих фізичних осіб, які мають можливість інвесту-
вати значні гроші, мають високий рівень фінансової
обізнаності, то їх в першу чергу цікавитиме саме стра-
тегія, тобто можливість отримати прибуток, проявляю-
чи схильність до ризику. В такому випадку структура
інтегрального показника матиме такий вигляд (рис. 1).

Витрати для такого інвестора не мають значного
впливу на прийняття інвестиційного рішення, тому їм
надано вагу 0,38, а доходності — 0,6. Поріг входження
— це мінімальна сума придбання сертифікатів ПІФу (для
ризикового вкладника ця сума є більшою, ніж середній
рівень заощаджень домогосподарств, який пропонуєть-
ся обрати за вимір). Він у цій моделі не впливає на прий-
няття рішення щодо інвестицій у порівнянні із комісією,
яка береться в залежності від суми інвестицій (ваги 0,14
та 0,24 відповідно), а також мінімальний її рівень серед
брокерів.

У доходності рівень ризику для такого інвестора є
головним, тому що чим він вищий, тим й вища до-
ходність такого портфелю, а вартість чистих активів
говорить про стабільність фонду та кількість нових
клієнтів, тому й її зростання не є вагомим індикатором
в цьому випадку.

За другою моделлю, коли необхідно побудувати
рейтинг для задоволення інтересів дрібних інвесторів
(якими є більшість домогосподарств), що за статистич-
ними даними мають рівень заощаджень нижчий за се-
редній, слід ваги розподілити з урахуванням умов дос-
тупу щодо здійснення інвестицій, наприклад, мінімаль-
ного порогу входження до фонду (тобто вартості сер-
тифікату), можливості заключити договір близько до
місця проживання (наявність регіональних агентів), об-
сягу витрат та мінімального (прийнятного) рівня ризику
(рис. 2).

Витрати для дрібного приватного інвестора є основ-
ним індикатором щодо прийняття рішення відносно інве-
стування в той чи інший інститут спільного інвестуван-
ня, тому їм надано вагу 0,62, а доходності — 0,38.

Поріг входження для вкладника з прийнятним
рівнем ризику переважає при прийнятті рішень, тому в
другій моделі він має вагу 0,38, а комісійні витрати —
0,24, оскільки їх розмір зменшується, якщо вартість
сертифікатів не перевищує, наприклад, 10 тис. грн.
(ПІФи КУА "Арткапітал Мененеджмент").

Позитивна динаміка показника вартості чистих ак-
тивів, яку можна отримати на офіційних сайтах ПІФів,
для населення, що в своїй фінансовій поведінці дотри-
мується стратегії мінімізації ризиків, є вагомою, впли-
ває на рівень довіри до цього ІСІ, тому що кількість
вкладників зростає, отже, цей фонд є надійним, тому
цей індикатор має вагу 0,24.

ВИСНОВКИ
Розроблені моделі рейтингового оцінювання пайо-

вих інвестиційних фондів на основі інтегрального показ-
ника, на відміну від існуючих, враховують як кількісні
показники діяльності ПІФів (доходність, вартість чис-
тих активів, комісійну винагороду тощо), так й фінан-
сові можливості, інтереси потенційних інвесторів. Зап-
ропоновані моделі дають можливість домогосподар-
ствам у залежності від їх рівня доходів, бажаного сту-
пеня ризику більш обгрунтовано обирати той чи інший
вид ПІФу, враховуючи структуру його портфелю, до-
ходність інструментів, їх ризики, динаміку та вартість
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Рис. 2. Структура інтегрального показника, за яким розраховується місце ПІФа в рейтингу
за другою моделлю
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активів ІСІ, мінімальну суму придбання сертифікату
тощо.

Напрямами подальших досліджень є розрахунок
запропонованого інтегрального показника за двома
моделями та здійснення рейтингового оцінювання діяль-
ності вітчизняних пайових інвестиційних фондів.
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