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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ринкові умови ведення господарської діяльності та

доступ до зовнішніх ринків товарів і послуг відкрива-
ють канали руху капіталу і сприяють підвищенню заці-
кавленості як окремих країн, так і конкретних суб'єктів
господарювання, здійснювати інвестиційні вкладення в
різні сектори економічної, соціальної та екологічної
діяльності. Тому інвестиційна привабливість підприємств
формує інвестиційний клімат в усій країні та визначає
можливості для іноземних інвесторів, які зацікавлені
вкладати свої ресурси для отримання додаткового дже-
рела доходу.
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У статті досліджено міжнародне та українське законодавство, яке регулює порядок здійснен-

ня інвестиційної діяльності. Розглянуто як положення нормативно-правових документів впли-

вають на облікове відображення операцій з іноземними інвестиціями та формування інформації

про них у звітності підприємства. Побудовано модель порядку вибору об'єктів бухгалтерського

обліку в залежності від обраного виду та здійснюваних форм іноземних інвестицій з метою удос-

коналення облікового забезпечення операцій з іноземними інвестиціями. В процесі досліджен-

ня було встановлено, що міжнародні та національні стандарти визначають подібні методи оцін-

ки надходження фінансових інвестицій в залежності від їх видів, однак відрізняється підхід до

класифікації інвестицій. Було розроблено модель облікового відображення одержаних інозем-

них інвестицій.

The article examines the international and Ukrainian legislation that regulates the procedure for

investment activity. Considered as provisions of regulatory documents affect the accounting

reflection of transactions with foreign investments and the formation of information about them in

the enterprise's accounts. The model of the order of the choice of objects of accounting according

to the selected type and the forms of foreign investments implemented in order to improve accounting

of transactions with foreign investments is constructed. The study found that international and

national standards define similar methods for assessing the inflow of financial investments, depending

on their types, but the approach to investment classification differs. The model of the accounting

representation of the received foreign investments was developed.
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Європейська Бізнес Асоціація (European Business
Association) кожного року розраховує індекс інвести-
ційної привабливості, за яким оцінює країну та її спро-
можність залучати іноземні інвестиції. Так, зокрема, в
2017 р. "показник склав 3,03 балів за 5-бальною шка-
лою (шкала Лайкерта). У першому півріччі 2017 р. індекс
покинув негативну площину вперше з 2011 року. В пер-
шому півріччі 2017 р. індекс дорівнював — 3,15 балів.
А минулого року він становив: 2,88 та 2,85 бали — у
червні та грудні відповідно" [24].

Однак про позитивні зміни робити висновок не вар-
то, тому що окремі показники свідчать про те, що бізнес-
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клімат в країні не сприяє зро-
станню інвестицій в госпо-
дарську діяльність підпри-
ємств. Так, наприклад, "пев-
ний відсоток респондентів
(24%) взагалі не помітили по-
зитиву для свого бізнесу, а
46% опитаних директорів
членських компаній Асоціації
вважають, змін не відбулося
і все залишилося на тому ж
рівні"; "58% незадоволених
бізнес-кліматом інвесторів. У
першому півріччі таких було
54%" [24].

Враховуючи наведену
інформацію, необхідно про-
аналізувати також статис-
тичні дані щодо інвестиційних
надходжень в Україну з ме-
тою обгрунтування динаміки
зміни вектору інвестиційної
привабливості країни та суб'єктів господарювання. До
2014 р. спостерігалися позитивні зміни у вигляді зрос-
тання інвестицій в економіку України. Однак індекс інве-
стиційної привабливості зменшувався. Тобто фактично
середовище українського бізнесу ставило перед дер-
жавою ряд причин щодо покращення інвестиційної
спроможності, але вони не задовольнялися і призвели
до того, що в 2015 р. інвестиції в Україну зменшилися.

Ідентифікація проблеми низької зацікавленості іно-
земних інвесторів в сфері здійснення інвестування в еко-
номіку України є причиною досліджень, що запланова-
но здійснювати в даному параграфі дисертаційної ро-
боти. Адже система управління підприємства має пред-
ставити достатньо обгрунтовану інформаційну базу для
формування потенційним інвестором позитивних вис-
новків щодо доцільності здійснення вкладень.

Натомість система бухгалтерського обліку є основ-
ним інформаційним джерелом на підприємстві, в якій
відбуваються процеси зберігання, обробки, передачі та
інтерпретації даних про господарську діяльність
підприємств. Тому метою дослідження в даному пара-
графі дисертаційного дослідження є ідентифікація на-
прямів удосконалення методичного забезпечення бух-
галтерського обліку одержаних іноземних інвестицій як
основи формування та покращення інвестиційного
клімату як суб'єктів мікрорівня, так і країни в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питанням аналізу нормативно-правових документів

у сфері операцій з іноземними інвестиціями розглянуто
в наукових роботах: Шепелюк В.А., Федорчак О.В.,
Світлична Ю.О., Вакалюк В.А., Бандурка А.М., Носо-
ва О.В., Вінник О.М. та інші.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Першим етапом у дослідженні є розкриття особли-

востей регулювання інвестиційних операцій в госпо-
дарській діяльності підприємств, адже законодавство
України встановлює правила, які впливають на обліко-
ве відображення операцій з інвестиціями, що, в свою

чергу, визначають зміни в активах і пасивах підприєм-
ства.

Вакалюк В.А. стверджує, що "правове забезпечен-
ня інвестиційної діяльності, регламентація та створен-
ня сприятливого інституційно-правового механізму для
суб'єктів інвестиційного процесу є одними з найдієві-
ших інструментів підтримки державної інвестиційної
діяльності" [3, с. 122].

Тому розглянемо як положення нормативно-право-
вих документів впливають на облікове відображення
операцій з іноземними інвестиціями та формування
інформації про них у звітності підприємства.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про інвести-
ційну діяльність" від

18 вересня 1991 р. "інвестиціями є всі види майно-
вих та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в
об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в
результаті якої створюється прибуток (доход) та/або
досягається соціальний та екологічний ефект" [5]. На-
томість Закон України "Про режим іноземного інвесту-
вання" від 19 лютого 1994 р. декларує визначення по-
няття "іноземні інвестиції" як "цінності, що вкладають-
ся іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяль-
ності відповідно до законодавства України з метою
отримання прибутку або досягнення соціального ефек-
ту" [6].

У свою чергу, законодавство також визначає види
іноземних інвестицій, які, на нашу думку, варто обгрун-
тувати у складі об'єктів бухгалтерського обліку (табл.
1).

Ідентифікація об'єктів бухгалтерського обліку опе-
рацій з іноземними інвестиціями дозволяє розглядати
особливості та напрями удосконалення процесу їх об-
лікового відображення більш предметно та об'єктивно.

До 2017 р. іноземні інвестиції підлягали обов'язковій
державній реєстрації відповідно до Положення про по-
рядок державної реєстрації іноземних інвестицій, яке
втратило чинність. На сьогодні підприємство проводить
реєстрацію лише з метою збору статистичної інфор-
мації.

Види іноземних інвестицій відповідно до 

законодавства [9] у вигляді: 
Приклади об’єктів обліку 

− іноземної валюти активи (грошові кошти в іноземній валюті на 

рахунках в банку та в касі) 

− валюти України активи (грошові кошти в національній валюті на 

рахунках в банку та в касі) 

− будь-якого рухомого і нерухомого майна та 

пов'язаних з ним майнових прав 

активи (основні засоби, нематеріальні активи, 

незавершене будівництво) 

− акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також 

корпоративних прав, виражених у конвертованій 
валюті 

активи (фінансові інвестиції, боргові 

зобов’язання у вигляді облігацій); пасиви 
(статутний капітал, боргові зобов’язання у 

вигляді облігацій) 

− грошових вимог та права на вимоги виконання 

договірних зобов'язань 

пасиви (зобов’язання за укладеними 

договорами) 

− будь-яких прав інтелектуальної власності, 

включаючи легалізовані на території України 

авторські права, права на винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-

хау тощо 

активи (нематеріальні активи, які 

класифікуються як необоротні активи, що 

використовуються більше одного операційного 

циклу) 

− прав на здійснення господарської діяльності, 

включаючи права на користування надрами та 

використання природних ресурсів, наданих 

відповідно до законодавства або договорів 

− інших цінностей відповідно до законодавства 

України 

в залежності від виду цінностей будуть 

відноситись до необоротних чи оборотних 
активів або пасивів підприємства 

Таблиця 1. Іноземні інвестиції як об'єкти бухгалтерського обліку
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Отже, в залежності від обраного
виду інвестицій іноземний інвестор
може їх використовувати з метою, що
передбачено законодавством [6]:

— "часткової участі у підприєм-
ствах, що створюються спільно з
українськими юридичними і фізични-
ми особами, або придбання частки
діючих підприємств", у такому випад-
ку в бухгалтерському обліку іноземні
інвестиції будуть відображатись як ча-
стка власного капіталу та збільшення
активів у вигляді надходжень грошо-
вих коштів, фінансових інвестицій,
основних засобів, нематеріальних ак-
тивів і т.д.;

— "створення підприємств, що
повністю належать іноземним інвесто-
рам, філій та інших відокремлених
підрозділів іноземних юридичних осіб
або придбання у власність діючих
підприємств повністю" — така фор-
ма вкладення інвестицій в господарсь-
ку діяльність передбачає створення
підприємства, тому іноземний капітал
формуватиме власний капітал ново-
створеного підприємства, що вплива-
тиме на особливості не лише в бухгал-
терському обліку, але й в процесі оподаткування гос-
подарських операцій, пов'язаних зі створенням інозем-
ного підприємства;

— "придбання не забороненого законами України
нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки,
квартири, приміщення, обладнання, транспортні засо-
би та інші об'єкти власності, шляхом прямого одержан-
ня майна та майнових комплексів або у вигляді акцій,
облігацій та інших цінних паперів" — такі операції ви-
магають відображення на аналітичних рахунках об'єктів
бухгалтерського обліку, які є іноземними інвестиціями
у вигляді рухомого чи нерухомого майна, в такий спосіб,
щоб інформація задовольняла вимоги системи управ-
ління підприємством;

— "придбання самостійно чи за участю українських
юридичних або фізичних осіб прав на користування зем-
лею та використання природних ресурсів на території
України", а також "придбання інших майнових прав" —
в такій формі іноземні інвестиції будуть класифікувати-
ся як нематеріальні активи.

Можемо зробити висновок, що одержані іноземні
інвестиції, які розглядаються в вище проаналізованих
нормативно-правових документах, та фінансові інвес-
тиції відповідно до визначень, наведених в законо-
давстві з бухгалтерського обліку, не ототожнюються.
Зокрема іноземні інвестиції більш ширше поняття та
включають фінансові інвестиції як одну з форм
здійснення процесу інвестування. В Плані рахунків бух-
галтерського обліку [22] до фінансових інвестицій відно-
сяться:

— довгострокові інвестиції (вкладень) y цінні папе-
ри інших підприємств, облігації державних та місцевих
позик, статутний капітал інших підприємств, створених
на території країни та за кордоном, тощо;

— поточні фінансові інвестиції та еквіваленти гро-
шових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів.

Крім того, визначення фінансових інвестицій знахо-
димо в Податковому кодексі України, за яким вони
відносяться до одного з видів інвестицій і трактуються
як "господарські операції, що передбачають придбан-
ня корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/
або інших фінансових інструментів". Натомість "інвес-
тиції — господарські операції, які передбачають прид-
бання основних засобів, нематеріальних активів, кор-
поративних прав та/або цінних паперів в обмін на кош-
ти або майно". Таким чином, з'являється ще одне по-
няття, яке окреслюється як "капітальні інвестиції — гос-
подарські операції, що передбачають придбання бу-
динків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності,
інших основних засобів і нематеріальних активів, що
підлягають амортизації" [23].

Доцільно з метою удосконалення облікового забез-
печення операцій з іноземними інвестиціями змоделю-
вати порядок вибору об'єктів бухгалтерського обліку в
залежності від обраного виду та здійснюваних форм
іноземних інвестицій (рис. 1).

Представлені результати наукового дослідження
відображають об'єкти бухгалтерського обліку та доз-
воляють обрати відповідну методику облікового відоб-
раження господарських операцій, що відповідатиме
конкретним формам здійснення іноземних інвестицій.
Крім того, пропозиції є основою для удосконалення
напрямів аналітичних рахунків в системі облікового
відображення операцій з іноземними інвестиціями.

Ідентифікація об'єктів бухгалтерського обліку в опе-
раціях з іноземними інвестиціями є підставою для
здійснення обгрунтованої оцінки нормативно-правово-
го регулювання в сфері бухгалтерського обліку госпо-

Рис. 1. Порядок вибору об'єктів бухгалтерського обліку

в залежності від обраного виду та здійснюваних форм

іноземних інвестицій

Джерело: розроблено автором.
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дарської діяльності підприємств. Зокрема, як зазначе-
но вище, облікове забезпечення іноземних надходжень
на підприємства у вигляді інвестицій регулюється П(с)БО
12 "Фінансові інвестиції", а також регламентується
міжнародними стандартами фінансової звітності для
підприємств, які складають звітність відповідно до по-
ложень міжнародних законодавчих вимог.

Шепелюк В.А. робить висновок, що існують
відмінності щодо обліку фінансових інвестицій за міжна-
родними і національними стандартами, зокрема, автор
зазначає, що "концептуальна суперечність П(С)БО по-
лягає у їхньому спрямуванні на регламентацію бухгал-
терського обліку, а не на регламентацію складання і
подання фінансової звітності. Відповідно, П(С)БО ок-
реслюють основні положення бухгалтерського обліку і
здебільшого не суперечать МСФЗ, оскільки П(С)БО
розроблено з урахуванням міжнародних вимог до по-
рядку складання і подання фінансової звітності, викла-
дених у МСФЗ" [26].

Науковці відзначають відмінності між національни-
ми та міжнародними стандартами, що полягають у
первісній оцінці фінансових інвестицій в бухгалтерсько-
му обліку. Зокрема за національними стандартами
(П(с)БО 12) оцінка фінансових інвестиції на дату балан-
су здійснюється із застосуванням одного з трьох ме-
тодів: за справедливою вартістю, за амортизованою
собівартістю, за метод участі в капіталі. Натомість, як
зазначає Н.І. Бузак [2], міжнародні стандарти регулю-
ють питання оцінки лише за двома методами: аморти-
зованою вартістю або справедливою вартістю.

"Крім того, міжнародні стандарти пропонують та-
кож застосування окремих методів оцінки для фінан-
сових інвестицій у підприємства, на які інвестор
здійснює суттєвий вплив або вирішальний контроль, а
саме фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні
підприємства, а також у спільну діяльність. Такими ме-
тодами є згаданий раніше метод участі в капіталі та ме-
тод пропорційної консолідації. Останній метод не пе-
редбачений для застосування національними П(С)БО"
[7].

Також В.С. Здреник та Н.О. Рафальська зазначають,
що існують відмінності в системі класифікації фінансо-
вих інвестицій відповідно до міжнародних та національ-
них стандартів. На відміну від МСФЗ, "ПСБО 12 не дає
чіткого уявлення про можливі види і класифікаційні оз-

наки інвестицій. Це стосується, насампе-
ред, поділу фінансових інвестицій на по-
точні та довгострокові" [7]. В таблиці 2 на-
ведено основні відмінності в класифікації
між П(с)БО 12 та МСФЗ.

"Щодо обліку фінансових інвестицій,
то ПСБО 12 "Фінансові інвестиції" має ряд
спільних питань з МСФЗ 28 "Інвестиції в
асоційовані підприємства". Відмінності
можна виділити в наступних питаннях: оцін-
ка фінансових інвестицій на дату балансу
(в МСФЗ 28 такого розділу не передбаче-
но) і розкриття інформації про фінансові
інвестиції у фінансовій звітності (наводить-
ся різна інформація). Спільним є те, що
інвестиції, при надходженні визнаються за
собівартістю" [7].

Можемо зробити висновок, що міжнародні та націо-
нальні стандарти визначають подібні методи оцінки над-
ходження фінансових інвестицій в залежності від їх
видів, однак відрізняється підхід до класифікації інвес-
тицій (міжнародні стандарти мають більш деталізовану
та пов'язану з вибором методу оцінки об'єктів бухгал-
терського обліку).

Особливістю міжнародних стандартів бухгал-
терського обліку є те, що, на відміну від національ-
них, вони регулюють питання визначення фінансово-
го результату від продажу фінансових інвестицій. На
цій відмінності наголошує К.М. Левченко [12], а та-
кож додає, що за міжнародними та національними
стандартами, які визначають правила бухгалтерсько-
го обліку операцій з фінансовими інвестиціями, нео-
днаково відображається інформація у фінансовій
звітності, що впливає на інформативність та по-
рівнянність звітності.

Щодо капітальних інвестицій, які є однією з груп
іноземних інвестицій, що можуть надходити на підприє-
мство в ході його діяльності, то дане питання відобра-
жається в національних стандартах бухгалтерського
обліку, які регулюють облікове відображення операцій
з основними засобами (П(с)БО 7 "Основні засоби"), не-
матеріальними активами (П(с)БО 8 "Нематеріальні ак-
тиви"), в сфері будівництва (П(с)БО 18 "Будівельні кон-
тракти"), інвестиційною нерухомістю (П(с)БО 32 "Інве-
стиційна нерухомість"). У міжнародній облікові практиці
також існує перелік стандартів, які відображають поря-
док бухгалтерського обліку операцій з капітальними
інвестиціями (Міжнародний стандарт бухгалтерського
обліку 40 "Інвестиційна нерухомість" [17], Міжнародний
стандарт бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби"
[15], Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38
"Нематеріальні активи" [16]). Однак в міжнародних стан-
дартах, що регулюють облікове відображення операцій
з необоротними активами (зокрема, основними засоба-
ми та нематеріальними активами), не акцентується ува-
га на тому, що ці об'єкти обліку можуть бути капіталь-
ними інвестиціями.

У науковій літературі розкриваються питання по-
рівняння обліку капітальних інвестицій в національних
та міжнародних стандартах та наводяться обгрунтовані
висновки про відмінності та тотожності в тлумаченні
окремих питань. Зокрема підтримуємо думку Озеран А.В.

Таблиця 2. Основні відмінності в класифікації фінансових

інвестицій, наведених у національних та міжнародних

стандартах

Джерело: побудовано на підставі [7].

Класифікація фінансових інвестицій  

за національними стандартами 

Класифікація фінансових інвестицій  

за міжнародними стандартами 

– поточні та довгострокові фінансові 

інвестиції;  
– фінансові інвестиції в асоційовані і 

дочірні підприємства;  

– фінансові інвестиції, що обліковуються 

за методом участі в капіталі;  

– фінансові інвестиції у спільну 

діяльність;  

– інші довгострокові фінансові інвестиції 

− за терміном інвестування фінансові 

інвестиції поділяються на поточні 
фінансові інвестиції та необоротні 

фінансові інвестиції;  

− за видом фінансових інструментів: 

інвестиції за основними фінансовими 

інструментами, інвестиції за похідними 

фінансовими інструментами; 

− за методом оцінки: фінансові інвестиції 

за справедливою вартістю з 
відображенням переоцінки як прибутку 

або збитку, інвестиції, що утримуються до 

погашення, фінансові інвестиції, 

призначені для продажу 
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та Коршикової Р.С., результати досліджень яких вказу-
ють на відмінності обліку основних засобів в П(с)БО і
МСФЗ. Науковці зазначають, що "повністю гармонізо-
ваними є вимоги до критеріїв визнання основних за-
собів, обліку значущих частин (компонентів), моделі
оцінки основних засобів після визнання, обліку резуль-
татів застосування моделі переоцінки основних засобів,
порядку списання капіталу в дооцінках, методів амор-
тизації основних засобів" [20, с. 56]. Натомість "усі
відмінності між положеннями національного та міжна-
родного стандартів можна об'єднати у три групи: не-
суттєві, які не впливатимуть на корисність інформації у
фінансовій звітності, і тому не потребують усунення або
узгодження; суттєві, які можна виключити через внесен-
ня відповідних змін і доповнень до тексту П(С)БО;
суттєві, які можна виключити лише шляхом трансфор-
мації інформації при складанні фінансової звітності" [20,
с. 57].

Щодо обліку нематеріальних активів, В.В. Іванова
проаналізувала підходи відображені в міжнародних та
національних стандартах і робить висновок, що "П(с)БО
мають дещо обмежені вимоги щодо розкриття інфор-
мації. Це позбавляє користувачів фінансових звітів,
складених за П(с)БО, корисної інформації, необхідної
для прийняття рішень. Прикладом обмеженості вимог
до розкриття інформації в П(с)БО є розкриття інфор-
мації про нематеріальні активи. МСБО 38 "Нематеріальні
активи" вимагає, щоб підприємства окремо розкрива-
ли інформацію про нематеріальні активи, створені са-
мим підприємством, та інші нематеріальні активи. Про-
те в П(с)БО 8 "Нематеріальні активи" дана вимога відсут-
ня" [9, с. 67].

Отже, розглянувши особливості регулювання питан-
ня облікового відображення операцій з одержаними
іноземними інвестиціями у вигляді фінансових або ка-
пітальних інвестицій, розкриємо основні результати
наукових досліджень, що здійснювали науковці в своїх
наукових працях.

Облікове забезпечення операцій з фінансовими
інвестиціями розкрито в наступних роботах українських
науковців: Бондар М.І. [1] (проаналізовано засоби оці-
нювання інвестиційних ресурсів, об'єктів інвестування і
бізнесу в цілому та запропоновано шляхи їх удоскона-
лення); Стоянова-Коваль С.С. [25] (робота присвячена
удосконаленню питань обліку інвестиційних витрат у
виноградарсько-виноробних підприємствах); Наумен-
ко Е.А. [18] (запропоновано перелік критеріїв визнання
інвестиційних активів в обліку; внесено пропозиції щодо
удосконалення питань документального оформлення й
організації документообігу операцій інвестування; об-
грунтовано пропозиції щодо удосконалення існуючих
методик оцінки інвестицій в умовах реалізації вимог
національних положень обліку з орієнтацією на міжна-
родні стандарти; розроблено методику обліку операцій
з інвестиційними активами, розрахунків за них, інвести-
ційних доходів, витрат і фінансових результатів); Кова-
ленко А.Г. [11] (розроблено рекомендації щодо поряд-
ку проведення інвентаризації фінансових інвестицій і
відображення її результатів на рахунках бухгалтерсь-
кого обліку; узагальнено проблеми оцінки та відобра-
ження в обліку фінансових інвестицій і надано рекомен-
дації щодо їх вирішення).

Капітальні інвестиції в своїх дисертаційних дослід-
женнях розглядали: Гавриловський О.С. [4] (наукові
розробки здійснювалися в межах дослідження та удос-
коналення облікового забезпечення інвестиційної діяль-
ності суб'єктів ринку будівництва житла в Україні);
Ізмайлов Я.О. [10] (розглянуто організаційно-методичні
питання обліку та аналізу капітальних інвестицій на
гірничо-збагачувальних підприємствах; розроблено
методичні засади обліку джерел фінансування капіталь-
них інвестицій; удосконалено структуру аналітичного
обліку капітальних інвестицій); Остапчук Т.П. [21] (об-
грунтовано необхідність відображення в обліку витрат
з капітальними інвестиціями при здійсненні господарсь-
ких процесів на підприємстві за трьома стадіями: в про-
цесі придбання — стадія капіталізації витрат, у процесі
виробництва — стадія рекапіталізації витрат, у процесі
реалізації — стадія декапіталізації витрат).

Розглянемо основні результати дослідження та ре-
зультати вирішених наукових проблем, що підіймалися
в вище зазначених наукових роботах.

У частині документування операцій з інвестиціями
Е.А. Науменко пропонує "удосконалення обліку руху
інвестиційних активів і розрахунків за них пов'язано з
оптимізацією документального оформлення надход-
ження, внутрішнього пересування, а також вибуття або
погашення таких активів, з вирішенням питань поліпшен-
ня організації і методики синтетичного й аналітичного
обліку". Науковець пропонує "ввести нову форму Акта
прийому-передачі (рекласифікації) інвестиційних акти-
вів, що є основою не тільки обліку їх руху, але й систе-
матизації, накопичення та узагальнення інформації про
розрахунки з учасниками інвестиційного процесу. Це
дозволить уніфікувати і скоротити потік первинної до-
кументації і витрати часу на її оформлення та обробку"
[18, с. 14].

Коваленко А.Г. "запропоновано документування
результатів інвентаризації фінансових інвестицій через
розробку структури та змісту форми Акту інвентаризації
фінансових інвестицій, що сприятиме відображенню
реальних змін в обліку інвестора і фінансового стану
об'єкта інвестування за певний період" [11, с. 6].

У своїх наукових дослідженнях Здреник В.С. та Чир-
ка Д.М. запропоновали Відомість обліку фінансових
інвестицій та зазначають, що даний підхід "ураховує
загальні вимоги щодо змісту й оформлення первинних
бухгалтерських документів, дозволить з належною точ-
ністю, достовірністю й повнотою формувати необхідну
інформацію про фінансові інвестиції у системі бухгал-
терського обліку" [8, с. 203].

Щодо іноземних інвестицій, то вважаємо, що про-
цес документування повинен відображати такі особли-
вості здійснення операцій з об'єктами облікового відоб-
раження процесу інвестування відповідно до ідентифі-
кованих варіативних груп первинних документів:

— документи, що підтверджують оприбуткування
іноземних інвестицій повинні відображати інформацію,
яка розкриває мету та форму реалізації інвестицій, крім
того мають відображати вартість інвестиції з метою її
достовірної оцінки під час первинного визнання в бух-
галтерському обліку;

— документи, що підтверджують операції з руху іно-
земних інвестицій (продаж, ліквідація, списання тощо),
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розкривають інформацію, яка необхідна для прийнят-
тя рішень в сфері управління іноземними інвестиціями;

— зведені документи про іноземні інвестиції на
підприємстві мають враховувати класифікаційний
підхід, обраний суб'єктом господарювання для відоб-
раження операцій в системі аналітичних рахунків бух-
галтерського обліку, та розкривати інформацію про вид
іноземної валюти, тип контракту, терміни інвестування
та інші питання, пов'язані з інвестиційною діяльністю
підприємства;

— звітні документи відображають результати діяль-
ності в частині залучення інвестицій та їх впливу на
діяльність підприємства з метою подальшої оцінки інве-
стиційної привабливості суб'єкта господарювання.

Облікове відображення здійснюється за допомогою
використання синтетичних та аналітичних рахунків бух-
галтерського обліку. Науковці також представляють
свої власні розробки в сфері удосконалення даного
процесу з метою формування більш якісної та досто-
вірної інформації в звітності підприємства. Зокрема
Е.А. Науменко "на основі розширеної класифікації інве-
стиційних активів запропоновано нові назви, характе-
ристику й структуру рахунків 14 "Довгострокові фінан-
сові інвестиції" і 35 "Поточні фінансові інвестиції". Ра-
хунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" запропо-
новано назвати як рахунок 14 "Довгострокові інвес-
тиційні активи", із включенням до його складу не тільки
фінансових інвестиційних активів, але й інвестиційної не-
рухомості, інвестиційних матеріальних і нематеріальних
активів. Назву рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції"
запропоновано замінити на "Поточні інвестиційні акти-
ви" у зв'язку з тим, що до їх складу також варто вклю-
чати матеріальні інвестиційні активи" [18, с. 16]. Крім
того, автор пропонує "ввести контрарні рахунки 146 "Пе-
реоцінка вартості довгострокових інвестиційних ак-
тивів" і 353 "Переоцінка вартості поточних інвестицій-
них активів" з метою використання їх для регулювання
оцінки об'єктів обліку" [18, с. 16].

Таким чином, пропозиції науковця, на нашу думку,
призведуть до викривлення інформації, що створюєть-
ся в системі бухгалтерського обліку. Адже для управ-
ління з метою прийняття рішень в сфері залучення інве-
стицій необхідна деталізована інформація, яка підтвер-
джуватиме якість та обгрунтовуватиме управлінські
рішення. Тому притримуємось підходу, що наведений в
діючому Плані рахунків, коли відбувається розмежуван-
ня капітальних та фінансових інвестицій, які є двома
різними категоріями за своєю сутністю та метою опе-
рацій з ними.

У своїх дослідженнях А.П. Макаренко, С.С. Лаза-
ренко [14] обгрунтовують, що необхідно впровадити
міжнародну практику в діяльності українських підпри-
ємств. Зокрема, науковці розглядають міжнародну ме-
тодику, "якщо інвестор не має суттєвого впливу, то в
кінці кожного звітного періоду визначається ринкова
вартість кожного виду акцій у портфелі, і якщо вона є
меншою за ціну обліку, то різниця відображається як
нереалізовані збитки з одночасним утворенням резер-
ву на зменшення вартості довгострокових інвестицій"
[14]. Таким чином, автори вважають, що "запроваджен-
ня цього методу в Україні дозволить уникнути збитків,
які ще не понесені, а також визначити джерелом покрит-

тя втрат від знецінення фінансових інвестицій не прибу-
ток, а власний капітал. Фінансові інвестиції, справедли-
ву вартість яких достовірно визначити неможливо, по-
трібно відображати на дату балансу за їх собівартістю
з урахуванням зменшення корисності. Хоча на практиці
таку собівартість досить складно оцінити. Можна допу-
стити, що це — втрата економічної вигоди внаслідок
того, що балансова вартість активу перевищує суму
очікуваного відшкодування. Вона визначається згідно
з міжнародним стандартом 36 "Зменшення корисності
активів" за найбільшою з двох оцінок: чистою ціною ре-
алізації (справедлива вартість — витрати, пов'язані з ре-
алізацією) або вартістю при використанні (дисконтова-
на вартість грошових потоків, очікуваних від подальшо-
го використання активу плюс результати від реалізації
в кінці строку корисного використання)" [14].

Махота О.В. звертає увагу, що "на вирішення зав-
дань наближення діючої системи бухгалтерського
відображення фінансових інструментів до сучасних
реалій інвестиційних процесів у державі пріоритетного
вирішення потребують питання вдосконалення обліко-
вої класифікації фінансових інвестицій шляхом першо-
чергового їх розподілу за термінами утримання інвес-
тором на довгострокові та поточні фінансові інвестиції,
наступним критерієм класифікації доцільно обрати еко-
номічну природу інвестованих цінних паперів, за якою
розподіляти вкладення інвестора у цінні папери на інве-
стиції в пайові, боргові, похідні, іпотечні та інші види
цінних паперів з відповідним закріпленням такої класи-
фікації на синтетичних рахунках бухгалтерського об-
ліку. Для цілей аналітичного обліку фінансові інвестиції
доцільно розподіляти за рівнем впливу інвестора на інве-
стоване підприємство та територіальною належністю
об'єкта інвестування" [13].

На думку І.В. Нестеренко, основними напрямами
удосконалення облікового відображення капітальних
інвестицій є: конкретизація бухгалтерських рахунків для
проведення операцій з обліку капітальних інвестицій
(виокремлення рахунків третього, четвертого та інших
порядків для відображення відтворювальної, техноло-
гічної структури, елементів витрат та ведення пооб'єкт-
ного обліку), виокремлення позабалансового рахунку
для нагромадження інформації про джерела їх фінан-
сування, організація управлінського обліку реалізації
інвестиційного проекту [19, с. 68].

Як бачимо, різноспрямованість проаналізованих ре-
зультатів здійснених наукових досліджень не сприяє
тому, що відбуваються покращення в системі норматив-
но-правового регулювання бухгалтерського обліку. На
нашу думку, в цьому випадку вирішення повинно поляга-
ти в тому, щоб розробити та обгрунтувати підгрунтя для
облікового відображення іноземних інвестицій. Зокре-
ма важливим моментом є виокремлення етапів ведення
обліку та ідентифікація методичних процедур на кожно-
му з них. Таким чином, буде досягнуто позитивний ефект
впливу здійснюваних досліджень і запропонованих в на-
шому дослідженні результатів, що дозволить представи-
ти обгрунтовані висновки щодо удосконалення методич-
ного забезпечення бухгалтерського обліку іноземних
інвестицій на підприємстві, інвестиційний клімат якого
формується за рахунок достовірного інформаційного за-
безпечення про зовнішньоекономічну діяльність.
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На рисунку 2 представлено модель облікового
відображення, що побудовано на підставі проведеного
дослідження та яка відображає етапи залучення інозем-
них інвестицій.

У ході дослідження ідентифіковано етапи удос-
коналення методичного забезпечення бухгалтерсь-
кого обліку одержаних іноземних інвестицій, що ста-
новлять підставу формування інвестиційного кліма-
ту підприємства. Адже удосконалення інформацій-
ного забезпечення створює підставу для прийняття
управлінських рішень у частині залучення іноземно-
го капіталу. Так, представлена модель відображає
всі етапи від надходження до вибуття іноземних інве-
стицій, які ідентифіковано в системі бухгалтерсько-
го обліку як об'єкти бухгалтерського обліку і виок-
ремлено в світлі відображення на облікових рахун-
ках з метою формування аналітичної інформації для
прийняття управлінських рішень у сфері створення

інвестиційної привабливості суб'єкта
господарювання.

ВИСНОВКИ
Отже, в ході дослідження опе-

рацій з одержаними іноземними
інвестиціями здійснено аналіз індек-
су інвестиційної привабливості краї-
ни та встановлено залежність побу-
дови інвестиційної складової політи-
ки країни та проблеми низької заці-
кавленості іноземних інвесторів в
сфері здійснення інвестування в еко-
номіку України. Тому з метою іден-
тифікації напрямів удосконалення
методичного забезпечення бухгал-
терського обліку одержаних інозем-
них інвестицій розглянуто норматив-
но-правове регулювання та підходи
в науковій літературі щодо обліково-
го відображення інвестицій.

У межах поставленого завдання
розкрито особливості регулювання
інвестиційних операцій в госпо-
дарській діяльності підприємств, на
підставі чого ідентифіковано об'єкти
бухгалтерського обліку операцій з
іноземними інвестиціями в залеж-
ності від їх видів, що наводяться в
нормативних документах. Здійснено
порівняння методики облікового
відображення операцій з іноземними
інвестиціями за національними та
міжнародними стандартами, а також
визначено особливості оподаткуван-
ня операцій з іноземними інвестиція-
ми та їх вплив на бухгалтерський
облік. Таким чином, обгрунтовано
пропозиції щодо удосконалення ме-
тодичного забезпечення бухгалтерсь-
кого обліку одержаних іноземних
інвестицій відповідно до виокремле-
них етапів облікового відображення
їх видів на облікових рахунках.
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