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ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРПОРАТИВНОГО 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВОВІДНОСИН 

З КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 

Змістом правовідносин з корпоративного інвестування, як і загально-цивільних пра-
вовідносин, є права та обов’язки їх учасників. Права та обов’язки суб’єктів корпоративного 
інвестування можуть установлюватися двома шляхами: 1) на рівні чинного законодавст-
ва; 2) на рівні укладених договорів при здійсненні корпоративного інвестування. 

Законодавство України з питань діяльності інститутів спільного інвестування, зокре-
ма, Закон України «Про інститути спільного інвестування», має істотні недоліки стосовно 
законодавчого закріплення прав та обов’язків суб’єктів правовідносин з корпоративного 
інвестування. Так, у вказаному законі не закріплено перелік прав та обов’язків інвесторів 
корпоративного інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду та компанії з 
управління активами, що призводить до неефективної діяльності інститутів спільного 
інвестування та порушення прав як інвесторів так і самого корпоративного інвестиційного 
фонду. Проте законодавцем чітко прописані обмеження в діяльності такої категорії 
суб’єктів, наприклад, ч. 3 ст. 14 Закону України «Про інститути спільного інвестування» 
закріплює обмеження діяльності корпоративного фонду. Виходячи з вищевикладеного, 
вважаємо за необхідне дослідити права та обов’язки корпоративного інвестиційного фонду.  

З огляду на суб’єктний склад правовідносин з корпоративного інвестування, необ-
хідно визначити: 

1. Права та обов’язки інвесторів-акціонерів корпоративного інвестиційного фонду; 
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2. Права та обов’язки корпоративного інвестиційного фонду; 
3. Права та обов’язки компанії з управління активами корпоративного інвестиційного 

фонду. 
Проблемним аспектом дослідження прав та обов’язків корпоративного інвестиційно-

го фонду як суб’єкта правовідносин з корпоративного інвестування є те, що в Законі Укра-
їни «Про інститути спільного інвестування» права та обов’язки означеного суб’єкта не 
закріплені. Проте, ст. 14 Закону України «Про інститути спільного інвестування» закріпле-
но обмеження діяльності корпоративного фонду, відповідно до якої корпоративний фонд 
не має права: 

1) здійснювати емісію цінних паперів, крім акцій корпоративного фонду; 
2) надавати активи у заставу в інтересах третіх осіб; 
3) розміщувати акції корпоративного фонду за ціною, нижчою від вартості чистих ак-

тивів корпоративного фонду в розрахунку на одну акцію, що перебуває в обігу, крім роз-
міщення акцій корпоративного фонду серед засновників з метою формування початково-
го статутного капіталу корпоративного фонду; 

4) відмовитися від викупу власних акцій з підстав, не зазначених у Законі України 
«Про інститути спільного інвестування» або нормативно-правових актах НКЦПФР; 

5) створювати будь-які спеціальні або резервні фонди; 
6) надавати позику (крім венчурного фонду). 
На нашу думку, до прав корпоративного інвестиційного фонду необхідно віднести 

наступні: 
1) обирати та змінити компанію з управління активами; 
2) обирати та змінювати зберігача активів;  
3) обирати та змінювати аудитора корпоративного інвестиційного фонду; 
4) обирати та змінювати незалежного оцінювача майна; 
5) обирати та змінювати депозитарія цінних паперів; 
6) подовжити за рішенням загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного 

фонду строк діяльності строкового корпоративного фонду;  
7) за рішенням загальних зборів приймати рішення стосовно збільшити (зменшити) 

статутний капітал; 
8) прийняти рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру для закри-

того корпоративного фонду, якщо можливість їх виплати передбачена статутом такого 
корпоративного фонду; 

9) реєстраційна комісія загальних зборів корпоративного інвестиційного фонду має 
право відмовити в реєстрації учаснику корпоративного фонду (його представнику) в разі 
відсутності в учасника корпоративного фонду (його представника) документів, які нада-
ють йому право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства; 

10) за договором депозитарію або компанії з управління активами корпоративного 
фонду передавати повноваження реєстраційної комісії загальних зборів; 

11) венчурний фонд має право надавати кошти у позику. 
Обов’язками корпоративного інвестиційного фонду є: 
1) здійснювати діяльність виключно із спільного інвестування; 
2) обов’язково нараховувати та виплачувати дивіденди інвесторам-акціонерам за-

критого корпоративного фонду; 
3) надавати інвесторові інформацію про діяльність корпоративного фонду; 
4) на вимогу учасника корпоративного фонду корпоративний фонд або особа, яка 

веде облік права власності на акції такого фонду, зобов’язані надати інформацію про 
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включення його до переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у 
загальних зборах; 

6) персонально письмово повідомляти інвесторів корпоративного інвестиційного 
фонду про проведення загальних зборів та їх порядок денний у спосіб, передбачений 
статутом корпоративного фонду, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня їх прове-
дення. А відповідно до _н.. 19 Закону України «про інститути спільного інвестування» не 
пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення загальних зборів корпоративний 
інвестиційний фонд з кількістю учасників понад 1000 осіб незалежно від способу розмі-
щення акцій корпоративного зобов’язаний опублікувати в офіційному друкованому видан-
ні НКЦПФР повідомлення про проведення загальних зборів; 

7) надсилати повідомлення про проведення загальних зборів фондовій біржі, якщо 
акції корпоративного інвестиційного фонду перебувають в обігу на фондовій біржі; 

8) обов’язково включати до порядку денного загальних зборів пропозиції інвестора 
(інвесторів) корпоративного інвестиційного фонду, які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків акцій корпоративного фонду;  

9) здійснювати викуп акцій корпоративного інвестиційного фонду: 
у будь-який час на вимогу інвесторів відкритого корпоративного інвестиційного фонду; 
протягом обумовленого у проспекті емісії строку (інтервалу) на вимогу інвесторів 

_н.тервального типу корпоративного інвестиційного фонду; 
до моменту його припинення на вимогу закритого відкритого корпоративного інвес-

тиційного фонду; 
10) припинити діяльність виключно шляхом ліквідації. 
Отже, на підставі аналізу норм Закону України «Про інститути спільного інвестуван-

ня» можемо констатувати, що об’єм прав та обов’язків суб’єктів правовідносин з корпора-
тивного інвестування на законодавчому рівні не закріплений, що призводить до неефек-
тивної діяльності інститутів спільного інвестування та порушення прав як інвесторів так і 
самого корпоративного інвестиційного фонду. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗА СУБ’ЄКТИВНІ 
ЗЛОВЖИВАННЯ 

Акціонери відіграють головну роль в акціонерному товаристві (далі – АТ), оскільки 
будучи власниками цінних паперів, які засвідчують дольову участь в статутному фонді 
товариства вони мають право вирішувати найголовніші питання його діяльності. Законо-
давчо закріплена майнова незалежність АТ від зобов’язань його акціонерів і навпаки, 
акціонери не відповідають за зобов’язаннями АТ (ст. 152 ЦК України) [1]. Відповідно до 
ч. 2 ст. 3 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери не відповідають за 


