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Уточнено питання створення регіо-
нальних інвестиційних фондів як відкри-
тих (публічних) акціонерних товариств, 
що мають ознаки фондів національного 
(регіонального) добробуту, зокрема такі: 
джерела створення та активи як об’єкти 
інвестування, основна роль, функції та 
завдання, економічна доцільність. Обґрун-
товано логічну послідовність формування 
структури бухгалтерського балансу 
такого суб’єкта. Визначено схему діяль-
ності регіонального інвестиційного 
фонду на національному та світовому 
фондовому ринку. Необхідність викорис-
тання фінансового важелю регіональ-
ним інвестиційним фондом завдяки емісії 
власних облігацій визначено як важливу 
умову його створення. Крім виконання 
ролі створення системної й постійно 
зростаючої економічної бази для нейтра-
лізації майбутніх криз та несприятливих 
подій у господарстві регіону, відповідний 
регіональний інвестиційний фонд може 
виконувати функцію формування альтер-
нативного пенсійного забезпечення для 
фізичних осіб – його акціонерів. 
Ключові слова: регіональний інвестицій-
ний фонд, фонд національного та регі-
онального добробуту, фондовий ринок, 
акції, облігації, фінансовий важіль, альтер-
нативне пенсійне забезпечення. 

Уточнены вопросы создания региональных 
инвестиционных фондов как открытых 
(публичных) акционерных обществ, имею-
щих признаки фондов национального (реги-
онального) благосостояния, в частности 
такие: источники создания, активы как 
объекты инвестирования, основная роль, 
функции и задачи, экономическая целесоо-
бразность создания. Обоснована логиче-
ская последовательность формирования 
структуры бухгалтерского баланса такого 
субъекта. Определена схема деятельности 
регионального инвестиционного фонда на 
национальном и мировом фондовом рынке. 
Необходимость использования финансо-
вого рычага региональным инвестицион-
ным фондом определена как важное условие 
его создания. Кроме выполнения роли соз-
дания системной и постоянно растущей 
экономической базы для нейтрализации 
будущих кризисов и неблагоприятных собы-
тий в хозяйстве региона, соответствую-
щий региональный инвестиционный фонд 
может выполнять функции формирования 
альтернативного пенсионного обеспечения 
для физических лиц – его акционеров.
Ключевые слова: региональный инве-
стиционный фонд, фонд национального 
и регионального благосостояния, фондо-
вый рынок, акции, облигации, финансовый 
рычаг, альтернативное пенсионное обе-
спечение.

Unplanned falls in GDP, crises in the national economy, and local regional economic crises are common in many countries, and it is the means of national 
welfare funds that could be useful during such crises. The article clarifies the issue of creating regional investment funds as open (public) joint stock compa-
nies that have the characteristics of national (regional) welfare funds, in particular in the part: sources of creation and assets as objects of investment, main 
role, functions and tasks, economic feasibility such organization. The logical sequence of formation of the structure of the balance sheet of such an subject 
is substantiated, which is of key importance for the efficiency and financial stability of its activities. The appropriate sequence of formation of the structure of 
assets and liabilities of the fund involves compliance with time intervals to neutralize the negative effects of stock market volatility. The formation of the assets 
of the fund at the beginning of its creation was comparing to the construction of the foundation of the building on the problematic ground, which moving, and 
when the economic foundation of such subject should be built taking into account the time of shrinkage and neutralization of the consequence of the such 
shift. The scheme of activity of the regional investment fund on the national and world stock market is determined. The need to use financial leverage by 
a regional investment fund through the issuance of its own bonds is identified as an important condition for its creation, efficiency and economic feasibility 
of such an entity. The economic feasibility of creating a regional investment fund with the characteristics of a national or regional welfare fund is defined in 
better and more efficient management of reserves, which increases their value in the long run, and in creating a systematic and ever-growing economic 
base for to neutralize future crises and adverse events in economy of the region. In addition to fulfilling the role of creating a systemic and ever-growing 
economic base for neutralizing future crises and adverse events in the region's economy, the relevant regional investment fund will also form an alternative 
pension for individuals – its shareholders.
Key words: regional investment fund, national and regional welfare fund, stock market, stocks, bonds, financial leverage, alternative pension provision. 

Постановка проблеми. У деяких країнах 
(наприклад, Норвегія, Росія, Саудівська Аравія, 
Кувейт, Об’єднані Арабські Емірати) є фонди наці-
онального добробуту. Ці країни об’єднує те, що 
вони є експортерами енергоносіїв. Обмеженість 
природного ресурсу, що експортується, та неста-
більність світових цін на енергоносії зумовили ство-
рення таких фондів як своєрідної подушки безпеки 
на період падіння цін та вичерпання відповідних 
ресурсів. Однак фонд національного добробуту 
також має Китай, який є імпортером енергоресур-
сів. Отже, створення таких фондів є доцільним не 
тільки для експортерів енергоресурсів. 

Незаплановані падіння ВВП, кризи національ-
ного господарства, локальні регіональні еконо-
мічні кризи – це характерно для багатьох країн, 
і саме кошти фондів національного добробуту 
могли би стати в нагоді в період таких криз. До 
того ж в умовах децентралізації в Україні й пере-
дачі до регіонів багатьох функцій управління гос-
подарством створення регіональних інвестиційних 
фондів могло би бути спрямовано саме на форму-
вання фінансових структур, що виконують функції 
фондів національного або регіонального добро-
буту, особливо тоді, колі на національному рівні 
таких фондів не існує. 
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  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Аналіз фахових публікацій за тематикою статті 
[1–8] дає змогу виявити наявність глибоких роз-
робок та напрацювань щодо вирішення проблем 
інституалізації інвестиційних процесів, в тому числі 
регіональних. У розвиток теоретико-методологіч-
них питань інвестиційних процесів зробили вне-
сок такі вітчизняні вчені, як: І.Р. Бузько, О.В. Вар-
танова, Р.А. Галгаш, Ю.Ю. Д’яченко, Є.А. Івченко, 
Ю.І. Клюс, І.М. Семененко. Водночас питання 
створення регіональних інвестиційних фондів як 
фондів національного або регіонального добро-
буту ще мають резерви для поглиблення. Такі 
резерви мають місце в тому числі тому, що в Укра-
їні таких організацій майже не існує, хоча існують 
економічні передумови їх створення. Відповідні 
передумови уточнено у [8].

Постановка завдання. Метою роботи є уточ-
нення питань створення регіональних інвестицій-
них фондів як фінансових структур національного 
або регіонального добробуту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розглядаючи питання створення певних структур 
регіонального рівня, що мають впливати на госпо-
дарство регіону, слід визначити такі позиції:

1. Джерела створення та активи як об’єкти 
інвестування.

2. Основна роль, функції та завдання (для чого 
його створювати, що він має здійснювати).

3. Економічна доцільність (навіщо створювати, 
в чому полягає економічний ефект). 

Розглянемо ці позиції з погляду створення регі-
онального інвестиційного фонду, що має ознаки 
національного або регіонального фонду добробуту. 

1. Джерела створення та активи як об’єкти 
інвестування 

Для початку визначимо джерела створення 
регіональних інвестиційних фондів. Якщо засно-
вниками таких структур є регіональні органи 
публічної влади або органи місцевого самовряду-
вання, то основні джерела можуть бути такі:

1.1) тимчасово-вільні кошти;
1.2) кошти, що цілеспрямовано плануються 

для фінансування діяльності фонду; 
1.3) емісія акцій фонду на національному фон-

довому ринку; 
1.4) кошти, що надійдуть від емісії облігацій. 
1.1) Тимчасово вільні кошти можуть вини-

кати внаслідок відставання реального засвоєння 
бюджетних коштів від отриманого фінансування. 
Однак це джерело має короткостроковий харак-
тер, що не дозволяє виділити його як основного. 

1.2) У багатьох органах місцевого самовря-
дування цілеспрямовано плануються кошти для 
формування резервів на випадок надзвичайних 
несприятливих подій. Ці кошти згодом «під’їдає» 
інфляція. У порівнянні до долара США націо-
нальна валюта знецінюється за рік в середньому 

на 10–14%. Замість цього можливим є спряму-
вання таких коштів у відповідний фонд, і у випадку 
настання несприятливих подій їх можна вилучати 
з такого фонду, однак вже у більшому розмірі. 

1.3) широко розповсюдженою практикою є 
заснування певної організації з використанням 
власних коштів, однак у подальшому проводиться 
емісія акцій новоствореного суб’єкта, що приво-
дить у справу нових інвесторів та співвласників. 
Такою практикою слід користуватися і при ство-
ренні регіонального інвестиційного фонду, що 
має призначення фонду національного або регіо-
нального добробуту. На початку утворення фонду 
можливим є використання коштів регіональних 
бюджетів. Однак можливості таких джерел є обме-
женими. Тому доцільно розширювати масштаб за 
рахунок емісії акцій створеного фонду на націо-
нальному фоновому ринку. У подальшому осно-
вна частина коштів пасивів цього фонду може ста-
новити кошти від емісії акцій та облігацій. 

1.4) Вже після створення такого фонду доціль-
ною є емісія його облігацій і фінансування за такий 
рахунок діяльності відповідного фонду. До того 
ж, коли фонд ще не створений, для започатку-
вання його діяльності можливою є емісія муніци-
пальних облігацій, де емітентом є або орган міс-
цевого самоврядування, або регіональний орган 
публічної влади. У сучасних умовах за суттєвого 
зниження облікової ставки НБУ емісія облігацій як 
формування довгострокових пасивів стає еконо-
мічно доцільним джерелом. 

Для максимізації можливостей використання 
переліку наведених та інших джерел коштів для 
формування пасивів регіонального інвестиційного 
фонду останній має створюватися як відкрите 
(публічне) акціонерне товариство. При цьому його 
засновники згодом у разі потреби можуть прода-
вати та(або) викуповувати на національному фон-
довому ринку акції цього фонду. 

Після первісної емісії засновниками акції фонду 
можуть їх викуповувати (за наявності резерву 
коштів) у разі падіння ціни акцій нижче від еконо-
мічно-обгрунтованого рівня (справедливої ціни). 
Якщо основними активами фонду будуть цінні 
папери – акції провідних світових корпорацій, то 
справедлива ціна акції регіонального інвестицій-
ного фонду визначається діленням ринкової вар-
тості таких активів на кількість акцій відповідного 
фонду. У разі гострої потреби засновники (напри-
клад, для нейтралізації наслідків стихійного лиха, 
збройних конфліктів, епідемій тощо) – регіональні 
органи публічної влади або органи місцевого 
самоврядування – можуть реалізувати за ринко-
вою ціною всі або частину акцій, що їм належать. 

Другою умовою раціонального та ефективного 
використання всіх можливих джерел формування 
пасивів регіонального інвестиційного фонду, що 
проектується як фонд національного (регіональ-
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ного) добробуту, є логічна послідовність форму-
вання пасивів та активів фонду. Відповідна послі-
довність формування пасивів має бути такою: 

I. Формування статутного капіталу за рахунок 
власних коштів регіональних органів публічної 
влади або місцевого самоврядування.

II. Збільшення статутного капіталу за рахунок 
емісії акцій на національному фондовому ринку.

III. Збільшення пасивів (позикового капіталу) за 
рахунок емісії облігацій фонду. 

Примітка: 1-й крок може здійснюватися в тому 
числі за рахунок емісії облігацій, де емітентом 
виступає власне засновник такого фонду.

Важлива умова: в наведеній вище послідовності 
змінювати порядок є недоцільним та руйнівним. 
До того ж між наведеними кроками має бути суттє-
вий часовий відрізок. Загалом всі три кроки мають 
бути пройденими в певному часовому періоді, 
наприклад, за три роки. Необхідність дотримання 
інтервалу часу між такими кроками зумовлено осо-
бливістю формування активів відповідного фонду: 
як відомо, бухгалтерський баланс організації фор-
мується та трансформується одночасно у частині 
пасивів та активів у їх логічному взаємозв’язку і з 
дотриманням принципів фінансового менеджменту. 

Якщо (як вже зазначалося раніше) левову 
частку активів фонду складуть акції провідних 
світових корпорацій, то при формуванні відповід-
них активів слід враховувати їхню волатильність, 
тобто нестабільність цін. Враховуючи те, що вга-
дати ідеальний час придбання акцій на світовому 
фондовому ринку неможливо, портфель активів 
регіонального інвестиційного фонду має форму-
ватися шляхом поступової купівлі акцій провідних 
світових корпорацій протягом тривалого інтер-
валу часу. При цьому ризик волатильності згла-
джується та усереднюється. Активи фонду, що 

будуть поступово сформовані як диверсифікова-
ний портфель акцій світових корпорацій, стануть 
своєрідним економічним фундаментом (базисом) 
в будівлі регіонального інвестиційного фонду, який 
буде створюватися. Від якості (економічної ефек-
тивності) такого портфелю буде залежати можли-
вості та кількісні параметри 2-го та подальших кро-
ків формування пасивів й активів фонду. 

Формування активів фонду на перших порах 
створення можна порівняти з будівництвом фун-
даменту будівлі на проблемному ґрунті, що руха-
ється та зсувається. В такому разі економічний 
фундамент має формуватися з урахуванням часу 
на його усадку та нейтралізацію наслідків зсуву. 
Чим краще встановлено фундамент – економічне 
підґрунтя, тим в більшому рівні за кількісними 
параметрами цей фундамент витримає надбу-
дову – реалізацію 2-го та 3-го кроку (рис. 1). 

Прогнозування та планування реалізації 2-го 
та 3-го кроків мають здійснюватися на кількісних 
економічних показниках диверсифікованого порт-
феля акцій, що мав формуватися певний час в 
умовах нестабільності та волатильності фондо-
вого ринку на 1-му кроці створення фонду. 

Розглянемо два сценарію формування такого 
портфеля. 

Песимістичний сценарій: швидко придбано 
(сформовано) слабко диверсифікований порт-
фель акцій світових корпорацій, що в подальшому 
суттєво втратили свою вартість, а самі такі корпо-
рації потрапили в кризовий стан. 

Оптимістичний сценарій: протягом одного-двох 
років придбано (сформовано) широко диверсифі-
кований портфель акцій світових корпорацій, що в 
подальшому зросли за ринковою вартістю, а самі 
такі корпорації збільшили свою конкурентоспро-
можність на світовому ринку. 

Рис. 1. Схематичне зображення логіки формування балансу  
регіонального інвестиційного фонду
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У другому випадку здійснювати емісію акцій 
на національному фондовому ринку як власних 
акцій фонду, так і облігацій буде значно зручніше: 
інвестори полюбляють успішних та компетентних. 
У більших обсягах можна залучати позиковий капі-
тал у вигляді зобов’язань за облігаціями. До того ж 
у випадку рішення емісії власних облігацій, тобто 
при реалізації 3-го кроку, має виконуватися важ-
лива умова: РА > ВО – рентабельність активів (РА) 
має перевищувати вартість облігацій (ВО). При 
цьому рентабельність активів регіонального інвес-
тиційного фонду буде визначатися як дивідендами 
за акціями, що є в розпорядженні організації, так і 
середньорічними темпами приросту ринкової вар-
тості всього портфеля. 

У довгостроковій перспективі темп зростання 
фондового ринку США становить 6% річних. Вихід 
на цей показник дозволить регіональному інвес-
тиційному фонду здійснювати емісію власних 
облігацій під 3–4% річних в доларах США або в 
національній валюті в розмірі 9–10%. Враховуючи 
середньорічний темп знецінення національної 
валюти порівняно до долара США на рівні 10–14% 
на рік, а також сучасну облікову ставку НБУ в роз-
мірі 6% річних у гривнях, емісія облігацій на на- 
ціональному фондовому ринку за ціною 9–10% 
річних в національній валюті буде економічно 
обґрунтованим кроком. 

Загалом при створенні регіонального інвести-
ційного фонду, що буде мати призначення фонду 
національного (регіонального) добробуту, можна 
обмежитися першим кроком – формування статут-
ного капіталу за рахунок власних коштів регіональ-
них органів публічної влади або місцевого самовря-
дування. Навіщо ж здійснювати 2-й та 3-й крок? 

Реалізація 2-го кроку важлива для збільшення 
масштабу діяльності. В будь-якому бізнесі є точка 
беззбитковості, тобто мінімальний обсяг, що має 
покрити накладні та постійні витрати. Для ство-
рення та підтримання діяльності фонду необхід-
ним є офіс з технікою та Інтернет, бухгалтер та 
керуючий. Це складові частини накладних витрат 
на перших етапах, однак і вони мають покриватися, 
та загалом фонд має бути ефективним, тобто при-
бутковим. Якщо ми розглядаємо витрати на утри-
мання апарату інвестиційного фонду, то для порів-
няння візьмемо американський фонд Vanguard 
S&P 500 ETF як один з самих результативних в 
цьому відношенні: у нього розмір покриття наклад-
них витрат становить 0,15% річних від капіталу 
фонду. В деяких фондах (що активно управля-
ються) цей відсоток може сягати 2%. Якщо капітал 
фонду буде умовно становити 1 млн дол. США, а 
покриття накладних витрат становитиме 0,5% на 
рік від розміру капіталу, то близько 140 тис. грн. 
на рік можна виділити для утримання бухгалтера, 
керуючого та офісу з технікою. В такому разі бух-
галтер та керуючий мають отримувати мінімальну 

заробітну платню. 1 млн дол. США як розмір ста-
тутного капіталу для регіонального органу публіч-
ної влади або місцевого самоврядування – це 
великі кошти, однак і їх замало для покриття міні-
мальних накладних витрат фонду. Отже, через 
пару років після створення фонду необхідною є 
емісія акцій на національному фондовому ринку 
для доведення масштабу організації до еконо-
мічно обґрунтованого рівня. 

Реалізація 3-го кроку також дозволяє збіль-
шити масштаб діяльності, однак також і викорис-
тати ефект фінансового важелю за умов, коли 
на фінансовому ринку облікова ставка НБУ є від-
носно низькою. Довгостроковий характер обліга-
цій та низька їхня вартість – в економічній сутності 
прирівнюють облігації до власного капіталу, тобто 
роблять їх, майже як і власний капітал, довгостро-
ковим та дешевим джерелом, однак без втрати 
контролю за управлінням організацією. Під час 
емісії облігацій не відбувається збільшення акціо-
нерів, тобто власників. 

За рахунок ефекту фінансового важелю мож-
ливо покрити додаткові накладні витрати, збіль-
шити прибутковість фонду та підвищити при-
вабливість та зростання ціни акцій фонду на 
національному фондовому ринку. Прикладом 
успішного використання фінансового важелю на 
фондовому ринку за рахунок емісії власних облі-
гацій є інвестиційна холдингова компанія Berkshire 
Hathaway, середньорічні темпи росту акцій якої 
на 2–3% переважають середньоринкові значення 
американського фондового індексу S&P-500. 

Логіка формування активів й пасивів регіональ-
ного інвестиційного фонду також розглянута у [8]. 
Для результативного формування відповідних 
активів фонду він одночасно має діяти і на націо-
нальному, і на світовому фондовому ринку (рис. 2).

2. Основна роль, функції та завдання (для чого 
його створювати, що він має здійснювати).

Основна роль регіонального інвестиційного 
фонду, що має ознаки фонду національного або 
регіонального добробуту, має полягати в ство-
ренні резерву в періоди, коли господарство роз-
вивається. Такий резерв передбачається вико-
ристати, коли в господарстві наступає криза або 
надзвичайні події: пандемія, збройний конфлікт, 
природні катастрофи тощо. 

На практиці регіональний інвестиційний фонд 
може бути комбінованим: мати ознаки в тому числі 
і пенсійного. Оскільки Україна не має санкційних 
проблем, таких як, наприклад, Росія, то основними 
активами регіонального фонду можуть бути акції 
провідних світових корпорацій, як і у Норвезького 
фонду національного добробуту. Нині російський 
аналогічний фонд інвестує резерви переважно в 
золото через ризик санкцій. При цьому в довго-
строковій перспективі золото як актив програє за 
ефективністю акціям. Інвестуючи активи в акції 
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провідних світових корпорацій та здійснюючи емі-
сію власних акцій на національному фондовому 
ринку, відповідний регіональний фонд також набу-
ває ознаки фонду, що формує альтернативне пен-
сійне забезпечення громадян. Інвестуючи власні 
заощадження в акції відповідного фонду через 
національного брокера індивідуальний інвестор – 
громадянин України – створює для себе альтерна-
тивне пенсійне забезпечення. 

Регіональний інвестиційний фонд у період еко-
номічної кризи в регіоні може скуповувати облігації 
провідних регіональних підприємств (тим самим 
надаючи їм економічну підтримку). В такому разі 
організація стає інструментом підтримки регіо-
нального господарства, однак при цьому погір-
шується рівень ефективності активів суб’єкта, 
оскільки облігації регіональних підприємств за рів-
нем прибутковості поступаються акціям провідних 
світових корпорацій. 

Отже, виконання одночасно декількох ролей 
регіонального інвестиційного фонду пов’язане з 
дилемою ефективності. Тому у випадку кризи в 
господарстві регіону доцільною є реалізація акцій 
самого фонду його засновниками та вирішення 
поточних проблем нейтралізації кризи в регіоні за 
рахунок коштів від продажу акцій такого фонду. 

Тобто завданням регіонального інвестиційного 
фонду, що має ознаки фонду національного або 
регіонального добробуту, є акумулювання тимча-
сово вільних та (або) цілеспрямованих коштів та 
інвестування їх в ліквідні активи, що здатні забез-
печити збереження та збільшення вартості з опти-
мальним рівнем ризику, а також за необхідності 
трансформовані в грошові кошти. Таким умовам 
відповідають акції провідних світових корпорацій. 
У довгостроковому періоді часу рівень дохідності 
за цим видом активів перевищує доходність за 
державними та корпоративними облігаціями. За 
умов настання кризи активи регіонального інвес-
тиційного фонду стають додатковим джерелом 

її нейтралізації, отже, фонд має забезпечувати 
ліквідність як своїх власних акцій, так і акцій, що 
будуть триматися в його активах. 

Відповідний фонд має забезпечувати покриття 
власних накладних витрат, дотримання цих витрат 
на мінімальних значеннях, економічну ефектив-
ність використання коштів, дотримання вимог 
фінансового менеджменту, прозорість операцій та 
активів, недопущення марного витрачання на дру-
горядні заходи засновників. 

3. Економічна доцільність (навіщо створювати, 
в чому полягає економічний ефект).

Створити резерви для нейтралізації майбут-
ньої кризи регіональні органи публічної влади або 
органи місцевого самоврядування можуть і без 
створення регіонального інвестиційного фонду. 
Такі резерви можуть бути створені в іноземній 
валюті, в золоті, в державних або корпоратив-
них облігаціях. Однак ці активи поступаються за 
рівнем економічної ефективності акціям провід-
них світових корпорацій. До того ж у такому разі 
неможливим є використання фінансового важелю. 

Отже, економічна доцільність створення регі-
онального інвестиційного фонду має полягати в 
більш якісному та ефективному управлінні акти-
вами (які є резервом нейтралізації майбутніх 
криз), що забезпечує примноження вартості таких 
резервів (активів) у довгостроковій перспективі 
та створює системну й постійно зростаючу еко-
номічну базу для нейтралізації майбутніх криз та 
несприятливих подій. 

До того ж, індивідуальним інвесторам – фізич-
ним особам, які стануть акціонерами такого 
фонду, участь у проекті дозволить створити дже-
рело пасивного доходу та сформувати для себе 
альтернативне пенсійне забезпечення, що пере-
дається у спадщину. Чим заможнішим є населення 
регіону, тим кращим є соціально-економічний роз-
виток його господарства. Збільшення рівня замож-
ності середньостатистичного мешканця регіону як 

Рис. 2. Схема одночасної дії на національному і світовому фінансовому ринку 
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мета діяльності органів публічної влади та органів 
місцевого самоврядування може також бути при-
чиною створення відповідного фонду. 

Висновки з проведеного дослідження. Уточ-
нено питання створення регіональних інвестицій-
них фондів, що мають ознаки фонду національ-
ного (регіонального) добробуту, зокрема в частині: 
джерел створення та активів як об’єктів інвесту-
вання, основної ролі, функцій та завдань, еконо-
мічної доцільності. Визначено, що для максиміза-
ції можливостей використання переліку наведених 
та інших джерел коштів для формування пасивів 
регіонального інвестиційного фонду останній має 
створюватися як відкрите (публічне) акціонерне 
товариство.

Уточнена логічна послідовність формування 
структури пасивів й активів фонду, яка є надзви-
чайно важливою з урахуванням інтервалу часу між 
окремими кроками такого формування. Необхід-
ність дотримання інтервалу часу між такими кро-
ками зумовлена особливістю формування осно-
вного цільового активу фонду, а саме волатильністю 
цін акцій провідних світових компаній. Формування 
активів і пасивів фонду на перших порах створення 
авторами порівняно з будівництвом фундаменту 
будівлі на проблемному ґрунті, що рухається та 
зсувається, при цьому економічний фундамент має 
створюватися з урахуванням часу на його усадку та 
нейтралізацію наслідків зсуву.

Визначена основна структура активів й паси-
вів фонду, яка відповідає принципам фінансового 
менеджменту та є важливою умовою довгостроко-
вої й ефективної діяльності організації. Можливість 
та необхідність використання фінансового важелю 
регіональним інвестиційним фондом завдяки емісії 
власних облігацій визначено як важливу умову його 
створення, ефективності та економічної доціль-
ності такої організації. Схема роботи регіональ-
ного інвестиційного фонду має передбачати його 
активну діяльність як на національному фондовому 
ринку (емісія акцій та облігацій), так і на світовому 
(купівля акцій провідних світових корпорацій).

Конкретизована економічна доцільність ство-
рення регіонального інвестиційного фонду, яка 
полягає в більш якісному та ефективному управ-
лінні резервами, що забезпечує примноження 
їхньої вартості в довгостроковій перспективі, та 
в створенні системної й постійно зростаючої еко-
номічної бази для нейтралізації майбутніх криз та 
несприятливих подій у господарстві регіону. Визна-
чена додаткова роль регіонального інвестиційного 
фонду: крім виконання ролі створення системної 
й постійно зростаючої економічної бази для ней-
тралізації майбутніх криз та несприятливих подій 
в господарстві регіону відповідний регіональний 
інвестиційний фонд може формувати альтерна-
тивне пенсійне забезпечення для фізичних осіб – 
його акціонерів. 
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