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Анотація. У статті розглянуто теоретичні основи та методологічні аспекти обліку фінансових інве
стицій за міжнародним стандартом фінансової звітності, зроблено порівняльний аналіз міжнародних стан
дартів звітності та положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, а також запропоновано реко
мендації з удосконалення методики обліку фінансових інвестицій та оцінки його якості. 
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Summary. In the article theoretical bases and methodological aspects of account of financial investments are 
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from the improvement of methodology of account of financial investments and estimation of his quality. 
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Постановка проблеми. Створення ефективно 
функціонуючих ринків цінних паперів є важли-
вою складовою успішного розвитку та одним з 
інструментів інвестування економіки України. 
Розвиток акціонерних товариств викликає не-
обхідність реформування обліку, що є основним 
джерелом, де акумулюється та систематизується 
необхідна інформація про фінансові інвестиції. 

Для прийняття інвесторами адекватних 
рішень стосовно інвестування у цінні папери та 
оцінки кон’юнктури фондового ринку істотне 
значення має інформація про стан фінансових 
вкладень, що формуються на базі облікових да-
них конкретних організацій. Однак система ра-
хунків, яка застосовується для обліку фінансових 
вкладень у цінні папери, не передбачає багатова-
ріантності оцінки цінних паперів, не враховує 
рівня професіоналізму інвестора. Крім того, си-
стема показників звітності не дозволяє отримати 
інформацію про фінансові вкладення в обсязі та 
вигляді, необхідному для аналізу та прогнозуван-
ня ситуації, незважаючи на те, що найбільша 
питома вага активів професійного інвестора при-
падає саме на інвестиції у цінні папери. 

Неузгодженість з міжнародною практикою не 
дозволяє повною мірою здійснювати й удоскона-
лювати оперативне, тактичне і стратегічне управ-
ління фінансовими інвестиціями. Не є таємницею, 
що саме облік фінансових інвестицій викликає 
труднощі у бухгалтерів. Ці труднощі пов’язані, по-
перше, з тим, що для обліку операцій з фінансо-
вими інвестиціями необхідні знання законодавчих 

актів з питань державного регулювання цінних 
паперів, а по-друге, з недостатнім висвітленням 
питань з обліку фінансових інвестицій у націо-
нальних стандартах бухгалтерського обліку. Це 
зумовлює необхідність подальшого реформування 
бухгалтерського обліку операцій з фінансовими 
інвестиціями, удосконалення методики обліку 
фінансових інвестицій, а також визначення їх вар-
тості шляхом застосування всіх доступних підходів 
і методів оцінки. Отже, недостатня методологічна 
розробленість і дискусійність багатьох питань 
організації обліку фінансових інвестицій лише 
підкреслюють актуальність розгляду цієї теми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  У 
розробку теоретичних і методичних питань обліку 
фінансових інвестицій значний внесок зробили 
українські вчені: С. Ф. Голов, Я. Д. Крупка, 
В. М. Пархоменко, В. С. Рудницький, В. В. Соп-
ко та ін. Велику увагу приділили методам оцінки 
фінансових інвестицій такі вітчизняні та за-
рубіжні вчені, як: С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, 
Ф. Ф. Бутинець, Дональд І. Кізо, Джеррі Ж. Вей-
гант, Террі Д. Уорфілд та ін. 

Останніми роками переважно розкривалися 
конкретні ситуації стосовно фінансових інвес-
тицій або окремі напрями обліку операцій з ними: 
О. Кушина, І. Чалий, С. Кислов, А. М. Морозова, 
О. О. Бідюк та ін. Значний вклад внесли в при-
стосування до МСФЗ вітчизняної практики 
В. М. Пархоменко, С. Ф. Голов, В. І. Єфименко. 
Щодо застосування нововведень у підході до ро-
зуміння фінансових інвестицій, то тут можна зга-
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дати праці Я. В. Голубки, Л. В. Жураховської, 
В. Петрова та А. Горчакова. 

Мета статті. Визначити теоретичні основи та 
методологічні аспекти обліку фінансових інвес-
тицій в умовах адаптації міжнародних стандартів 
у практичній діяльності підприємств України, 
запропонувати удосконалення Плану рахунків 
бухгалтерського обліку з обліку фінансових інве-
стицій з урахуванням міжнародної практики та 
національних особливостей. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В 
економічній літературі, законодавстві і на практиці 
немає однозначності у визначенні інвестицій вза-
галі і фінансових інвестицій зокрема. Це призво-
дить до різноманітних тлумачень означених понять 
і, як наслідок, до різних класифікацій. Поняття 
фінансові інвестиції охоплює кілька економічних 
і юридичних сфер господарської діяльності, зок-
рема право, бухгалтерський облік, оподаткування, 
планування, менеджмент, власність тощо. Усі за-
значені напрямки є важливими, в кожного з них є 
власна мета, цілі, завдання дослідження та прин-
ципи, що їх виокремлюють. У той же час вони не 
можуть існувати відокремлено і їх розгляд відбу-
вається у тісному взаємозв’язку — загальній сис-
темі інвестиційної діяльності. Фінансовими інве-
стиціями слід вважати активи, вкладені в інші 
суб’єкти господарювання в обмін на корпоративні 
права чи боргові зобов’язання з метою отримання 
прибутку або інших вигод. 

Згідно з Положенням (стандартом) бухгал-
терського обліку 2 «Баланс», фінансові інвес-
тиції — це активи, які утримуються підприємством 
з метою збільшення прибутку (відсотків, диві-
дендів тощо), зростання вартості капіталу або 
інших вигод для інвестора. В МСФЗ 25 «Облік 
інвестицій», звідки в основному було запозичене 
наведене визначення фінансових інвестицій, існу-
ють обмеження, за якими інвестиціями не вважа-
ються запаси й основні засоби. У вітчизняному 
стандарті таких обмежень не зроблено. Крім того, 
міжнародні правила обліку інвестиціями визнають 
лише вкладення в сторонні суб’єкти. Реальні вкла-
дення коштів у розвиток власної матеріальної бази 
не вважаються інвестицією. У вітчизняній прак-
тиці прийнято інший підхід, за яким споруджен-
ня чи придбання необоротних активів для влас-
них потреб підприємства вважається капітальни-
ми інвестиціями, а вкладення в інші суб’єкти — 
фінансовими. Отже, саме це є однією з найваж-
ливіших особливостей, що відрізняє національні 
стандарти обліку від міжнародних у сфері інвесту-
вання, яку слід оцінити позитивно. 

Щодо класифікації, то П(С)БО 12 не дає 
чіткого уявлення про можливі види і класифі-
каційні ознаки інвестицій. Це стосується, насам-
перед, поділу фінансових інвестицій на поточні 
та довгострокові. За МСФЗ 25, підприємство може 
в балансі і не розподіляти інвестиції на поточні і 

довгострокові, хоч їх оцінка повинна проводити-
ся за відповідними методами, що встановлені для 
кожного із вказаних видів інвестування. Визнан-
ня фінансових інвестицій за ступенем впливу є 
чи не найголовнішою ознакою, що визначає мету 
їх оцінки, відносини між суб’єктами й об’єктами 
інвестування, формування доходів і витрат. Що 
стосується класифікації за відношенням до влас-
ності, то вона не передбачена нормативними 
актами України, що регламентують ведення бух-
галтерського обліку та складання фінансової 
звітності, але є дуже важливою для зовнішніх 
користувачів інформації [1, с. 38]. 

Деякі дослідники пропонують поділяти за 
цією ознакою фінансові інвестиції на такі, що зас-
відчують корпоративні права (корпоративні), і 
такі, що мають боргову природу (боргові) [2, с. 69]. 
Поділ на корпоративні та боргові фінансові інве-
стиції дає змогу спростити класифікаційні озна-
ки, оскільки зникне потреба в класифікації бор-
гових фінансових інвестицій за ступенем впливу 
інвестора на об’єкт інвестування, а для корпора-
тивних — не потрібно буде визначати мету їх ут-
римання. Крім того, класифікація фінансових 
інвестицій за відношенням до власності вплине на 
структуру першого розділу активу балансу та 
підвищить рівень його інформативності. 

Ми приєднуємось до думки цих дослідників, 
адже більш вдосконалена форма балансу наоч-
но характеризує структуру інвестованого капіта-
лу та дає змогу приймати більш ефективні еко-
номічні рішення. 

Фінансові інвестиції являють собою госпо-
дарську операцію, яка передбачає придбання кор-
поративних прав, цінних паперів, деривативів та 
інших фінансових інструментів [3, с. 127]. 

Вибір різноманітних інструментів облікової 
політики фінансових інвестицій залежить від та-
ких факторів, як: 

а) вид об’єктів інвестицій — цінних паперів 
залежно від їхньої терміновості, ліквідності, виду 
майнових прав, засвідчуваних тим або іншим 
цінним папером (інвестиції в пайові, боргові або 
похідні цінні папери); 

б) статус об’єкта, що інвестує на ринку цін-
них паперів (професійний інвестор, інституцій-
ний інвестор) [4, с. 33]. 

Наслідком такого становища є виникнення 
різних підходів до методики бухгалтерського об-
ліку фінансових інвестицій. 

Першим кроком у роботі з фінансовими інве-
стиціями є їх придбання, а в бухгалтерському 
обліку — їх первісна оцінка. Отже, відповідно до 
п. 4 П(С)БО 12 фінансові інвестиції первісно 
оцінюються за собівартістю, що не враховує суми 
ПДВ та комісійної винагороди. 

Якщо ж відбувається придбання цінних паперів 
шляхом обміну на цінні папери власної емісії, то 
собівартість визначається за справедливою вартістю. 
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У міжнародній практиці оцінка залежить від 
виду цінного паперу та від статусу професійності 
інвестора. Також враховується чинник ступеня 
впливу інвестора на підприємство, акції якого 
придбані (табл. 1). 

Таблиця 1 
Характеристика методів оцінки фінансових інвестицій 

(МСФЗ) 

Джерело: складено за [1, с. 65]. 

Залежно від того, який вплив має інвестор на 
об’єкт інвестування, оцінка може проводитися за 
собівартістю за правилом нижчої оцінки; собівар-
тості чи ринкової вартості за методом участі в 
капіталі [1, с. 256]. 

Згідно із зарубіжною методологією, якщо інве-
стор не має суттєвого впливу, то в кінці кожного 
звітного періоду визначається ринкова вартість кож-
ного виду акцій у портфелі, і якщо вона є меншою 
за ціну обліку, то різниця відображається як нереа-
лізовані збитки з одночасним утворенням резерву на 
зменшення вартості довгострокових інвестицій. 

Запровадження цього методу в Україні доз-
волить уникнути збитків, які ще не понесені, а 
також визначити джерелом покриття втрат від 
знецінення фінансових інвестицій не прибуток, 
а власний капітал. Фінансові інвестиції, справед-
ливу вартість яких достовірно визначити немож-
ливо, потрібно відображати на дату балансу за їх 
собівартістю з урахуванням зменшення корис-
ності. Хоча на практиці таку собівартість досить 
складно оцінити. Можна допустити, що це — 
втрата економічної вигоди внаслідок того, що 
балансова вартість активу перевищує суму очіку-
ваного відшкодування. Вона визначається згідно 
з міжнародним стандартом 36 «Зменшення ко-
рисності активів» за найбільшою з двох оцінок: 
чистою ціною реалізації (справедлива вартість — 
витрати, пов’язані з реалізацією) або вартістю при 
використанні (дисконтована вартість грошових 
потоків, очікуваних від подальшого використан-
ня активу плюс результати від реалізації в кінці 
строку корисного використання). 

Метод амортизованої собівартості використо-
вується для боргових цінних паперів, а у західній 
практиці застосовується не лише для інвестицій-
них розрахунків, але і в інших сферах фінансово-
го й оперативного менеджменту. Облік вкладення 
в дочірні, асоційовані підприємства, а також у 
спільну діяльність зі створенням юридичної осо-
би ведеться за методом участі в капіталі — метод 
обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість 
інвестицій відповідно збільшується чи зменшуєть-
ся на суму збільшення чи зменшення частки інве-
стора у власному капіталі інвестування. Виняток 
складають лише інвестиції, що придбані та утри-
муються виключно для продажу протягом року. 

У західній практиці він називається по-різно-
му: метод обліку за власним капіталом, пайовий 
метод, метод дольової участі, метод оцінки за час-
ткою участі. Головною перевагою цього методу є 
його можливість зіставлення неконсолідованого 
звіту материнської компанії і консолідованого звіту 
дочірньої чи асоційованої фірми; відобразити зміну 
величини фінансової інвестиції, навіть якщо у 
звітному періоді не було розподілу прибутку об’єкта 
інвестування і не нараховувалися дивіденди. 

У національних і міжнародних стандартах 
встановлені різні вимоги щодо вказаного методу. 
До того ж у МСФЗ 25 використовується метод 
консолідації, який би можна було внести як до-
повнення до складання консолідованої звітності 
в Україні. Недоліком у вітчизняному інвестуванні 
є відсутність альтернативного підходу, який би 
дозволяв пов’язаним особам самостійно обирати 
той чи інший спосіб відображення в обліку 
фінансових інвестицій. Виникає певна неузго-
дженість зазначеної методики коригування ка-
піталу з іншим вітчизняним законодавством, зок-
рема, податковим — в частині доходів і витрат, 
господарським — стосовно формування капіталу 
окремих суб’єктів. Ми приєднуємося до думки 
С. Ф. Голова та В. М. Костюченко [1, с. 137], що 
альтернативним методом може бути метод оцін-
ки за собівартістю, що є більш звичним для 
вітчизняного інвестора і обліковця. 

Вірогідність інформації про майновий і фінан-
совий стан підприємства залежить, у повній мірі, 
від правильного відображення на рахунках бухгал-
терського обліку руху фінансових інвестицій. 

Згідно з діючим Планом рахунків для обліку 
наявності та руху фінансових інвестицій передба-
чено рахунки 35 «Поточні фінансові інвестиції» та 
14 «Довгострокові фінансові інвестиції». Але слід 
відзначити, що вони не дають повної інформації 
про фінансові інвестиції і не відповідають потре-
бам користувачів, оскільки за ними інвестиції по-
діляють за терміном утримання, а не за їх еконо-
мічним змістом. Для обліку фінансових вкладів у 
цінні папери можливе використання іншої струк-
тури рахунків (субрахунків). Доцільно окремо об-
ліковувати корпоративні фінансові інвестиції за 
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методом обліку участі у капіталі на субрахунку 141 
«Корпоративні фінансові інвестиції за методом 
обліку участі у капіталі», а інші корпоративні фінан-
сові інвестиції — на субрахунку 142 «Інші корпора-
тивні фінансові інвестиції», боргові інвестиції на 
субрахунку 143 «Боргові фінансові інвестиції». 

Рекомендована система рахунків (субрахунків) 
може мати декілька рівнів, що дозволяє отриму-
вати розгорнуту інформацію про об’єкти обліку. 

Той чи інший рівень розглядає конкретний 
аналітичний напрямок, необхідність визначення 
якого залежить, в першу чергу, від інформацій-
них потреб користувачів. 

Що стосується діючої практики розкриття 
інформації про фінансові інвестиції в розрізі по-
в’язаних сторін, то для цього буде достатнім їх 
відокремлення у примітках до фінансової звітності. 

Зазначені рахунки дозволять підприємствам 
та організаціям формувати інформацію про фі-
нансові інвестиції у розрізі видів, які цікавлять 
користувачів фінансової звітності та полегшать 
складання останньої. 

Спеціальних норм відносно того, як у бухгал-
терському обліку відображати вибуття фінансо-
вої інвестиції, національні стандарти не містять. 
Однак деякі висновки можна зробити: 

— при продажу (у тому числі шляхом обміну 
на інші активи) фінансовий результат визначаєть-
ся як різниця між доходом від реалізації фінансо-
вих інвестицій і їх балансовою вартістю, збільше-
ною на суму витрат, пов’язаних з вибуттям; 

— при безкоштовній передачі дохід від реа-
лізації фінансових інвестицій не визнається, ба-
лансова вартість фінансових інвестицій списуєть-
ся, визнаються витрати, пов’язані з вибуттям. 

Продаж цінних паперів «звичайним» підпри-
ємством можливий лише через торгівця цінними 
паперами за договорами комісії або доручення (ча-
стина восьма ст. 18 Закону про цінні папери). У 
зв’язку з тим, що Інструкцією про застосування 
Плану рахунків для фінансових інвестицій не пе-
редбачений спеціальний субрахунок (як це зробле-
но для товарів (субрахунок 283 «Товари на комісії»), 
для віддзеркалення фінансових інвестицій, переда-
них торгівцю цінними паперами для продажу на 
фондовому ринку, можна ввести рахунок третього 
порядку. Тоді для цілей бухгалтерського обліку, як 
це запропонувала О. Кушина [5, с. 19], доцільно ви-
користовувати, наприклад, субрахунок 3521 «Інші 
поточні фінансові інвестиції, утримувані підпри-
ємством» і субрахунок 3522 «Інші поточні фінан-
сові інвестиції, передані на комісію». 

Щодо якості бухгалтерського обліку, то вона 
може бути розглянута в трьох аспектах: якість про-
цесу ведення; якість результату; якість методології, 
яка лежить в його основі. Критеріями оцінки 
якості бухгалтерського обліку має бути ступінь до-
тримання вимог нормативних актів, аналітичність 
фінансових інвестицій, повнота відображення і 

вірогідність інформації про об’єкти фінансових 
інвестицій, а також своєчасність проведення опе-
рацій чи відображення в обліку (табл. 2). 

Вибір об’єктів такої оцінки залежить від по-
треби, яка виникає на практиці. Наприклад, у 
процесі управління фінансовими інвестиціями 
були встановлені факти неправильної органі-
зації аналітичного обліку об’єктів інвестуван-
ня, що не дозволило своєчасно подати до пога-
шення боргові цінні папери: неповний облік 
витрат, пов’язаних з фінансовими інвестиціями, 
викликав викривлення їх фактичної вартості, а 
потім і даних про загальну величину активів 
підприємства. У таких випадках слід визначити 
якість бухгалтерського обліку фінансових інве-
стицій і встановити, за рахунок недотримання 
яких елементів процесу обліку і ким із відпо-
відальних виконавців допущені відповідні не-
доробки. Це дозволить оперативно розробити 
конкретні рекомендації для виправлення стано-
вища і доведення якості обліку фінансових інве-
стицій до регламентованого рівня, забезпечити 
в короткий термін управління вкладами на ос-
нові достовірної інформації. 

Висновки і перспективи подальших дослі
джень. Для адаптації та підвищення ефектив-
ності бухгалтерського обліку фінансових інвес-
тицій необхідно: 

1. Обирати інструменти облікової політики 
фінансових інвестицій, виходячи зі статуту об’єк-
та, що інвестує, та виду об’єктів інвестицій. 

2. Використовувати рекомендовані методи 
оцінки фінансових інвестицій, які сприяють 
трансформації вітчизняного обліку у світову 
систему відповідно до вимог міжнародних 
стандартів. 

3. Використовувати запропоновану методи-
ку оцінки якості бухгалтерського обліку фінан-
сових інвестицій, яка дозволить оперативно 
здійснювати контроль за дотриманням законо-
давства, складанням звітності, забезпеченням усіх 
споживачів достовірною інформацією. 

4. Удосконалити методику обліку фінансових 
інвестицій у системі рахунків (субрахунків), яка 
правильно відображає рух фінансових інвестицій. 

Досвід країн з розвиненою ринковою еко-
номікою, з високим рівнем соціальної забезпе-
ченості населення свідчить про те, що найко-
ротшим шляхом піднесення на якісно новий 
рівень розвитку продуктивних сил будь-якої 
держави є оптимальне використання її інвести-
ційного потенціалу. Для України господарська 
діяльність в умовах активних інвестиційних 
процесів є недостатньо розвиненою. Разом з 
тим фінансовий бізнес давно сформулював ос-
новні принципи свого функціонування. Голов-
ною умовою його процвітання повинна стати 
узгоджена вітчизняна нормативна база з міжна-
родною, стабільне законодавство, кваліфікова-
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Таблиця 2 
Критерії оцінки якості бухгалтерського обліку 

Джерело: складено автором. 

на підготовка бухгалтерів-практиків, а також 
впровадження ефективних нововведень. 
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