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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інвестиції як джерело фінансування відіграє надзви!

чайно важливу роль в економічному та соціальному роз!

витку будь!якої країни, що обумовлює високий рівень
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CONCEPTUAL BASES OF ACCOUNTING OF VENTURE ACTIVITIES

У статті проведено дослідження впливу особливостей венчурної діяльності на методологію і
організацію бухгалтерського обліку. Визначено чинники облікового середовища венчурної
діяльності. Узагальнено основні методологічні положення обліку венчурної діяльності, що за�
безпечить формування достовірної інформації про венчурну діяльність суб'єкта господарюван�
ня для прийняття управлінських рішень. Враховуючи особливості венчурної діяльності, розши�
рено перелік об'єктів обліку за рахунок доповнення ризику, який визначено як ймовірність не�
доотримання бажаного фінансового результату проекту, як окремий об'єкт обліку. Наведено
умови визнання ризику в обліку венчурної діяльності. Встановлено, що перспективним напря�
мом в розвитку обліку венчурної діяльності є розробка обліково�аналітичних процедур за фор�
мами венчурного інвестування (вкладення в статутний капітал та інвестиційне кредитування) в
управлінні ризиками венчурних підприємств.

The article deals with the study of the influence of the features of venture capital on the methodology
and organization of accounting. The factors of the accounting environment of venture activities are
determined. The main methodological provisions of venture capital accounting are generalized, which
will ensure the formation of reliable information about the venture business of the entity for making
managerial decisions. Taking into account the peculiarities of venture activities, the list of objects of
accounting was expanded through the addition of risk, which is defined as the probability of not
receiving the desired financial result of the project, as a separate object of accounting. Conditions
of recognition of risk in accounting of venture activities are presented. It is established that the
perspective direction in the development of venture capital accounting is the development of
accounting and analytical procedures on the forms of venture investment (investment in authorized
capital and investment lending) in risk management of venture companies.
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добробуту її населення. Перспективи розвитку інновацій!

ної економіки в Україні та світі залежать не лише від наяв!

ності новітніх технологій та вільних фінансових ресурсів,

але й від використання ризикових венчурних інвестицій.
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В оприлюдненій Всесвітньою організацією інтелек!

туальної власності доповіді "Глобальний інноваційний

індекс 2016" (Global Innovation Index 2016) містяться рей!

тинги ефективності інноваційної діяльності в 128 країнах

світу, де за індикатором "Кількість венчурних інвес!

тицій" на мільярд доларів ВВП Україна посідає 42 місце

[1].

Сутність венчурного інвестування полягає у

здійсненні вкладень в перспективні бізнес!ідеї вен!

чурного капіталу. Венчурний капітал, у свою чер!

гу, за визначенням Української Асоціації Інвести!

ційного Бізнесу, — це капітал, інвестований у про!

ект з високим ступенем ризику, особливо грошо!

вий капітал, інвестований в новостворене підприє!

мство або в розширення бізнесу вже існуючої ком!

панії в обмін на її акції. В світі венчурний капітал

представлений двома секторами — формальним

(венчурними фондами) і неформальним (приватни!

ми інвесторами) [2].

Відсутність належних методичних матеріалів з орга!

нізації бухгалтерського обліку діяльності венчурних

підприємств обумовлюють необхідність уточнення його

основоположних методологічних принципів. Відповід!

но, питання визначення методологічного та методично!

го забезпечення обліку венчурної діяльності є актуаль!

ним, затребуваним у часі та таким, що потребує вирі!

шення.

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню особливостей бухгалтерського обліку

венчурної діяльності в Україні приділяли увагу такі вчені:

І.М. Вигівською, В.К. Макарович, Г.Ю. Хоменко [3],

В.П. Онищенко [4], І.В. Сисоєва [5], О. В. Усатенко [6],

Г.Ю. Яковець [7]. Зокрема вченими І.М. Вигівською, В.К.

Макарович, Г.Ю. Хоменко виявлено характерні особли!

вості та тенденції розвитку венчурного фінансування в

Україні та визначено ризики, характерні для венчурно!

го фінансування, які обумовлені його особливостями та

специфікою механізму такого фінансування. Це дозво!

лило вченим з'ясувати необхідність розробки механіз!

му формування обліково!аналітичного забезпечення

управління ризиковим венчурним фінансуванням інно!

ваційних підприємств, що зумовлено потребою у за!

лученні ризикових інвестицій для розвитку інновацій!

них проектів [2]. Також на необхідність розвитку об!

лікового забезпечення венчурного інвестування, по!

рядку та методики оцінки венчурного капіталу в бух!

галтерському обліку, робочого плану рахунків для вен!

чурних інвесторів та підприємств!реципієнтів щодо

обліку венчурного інвестування вказує і Г.Ю. Яковець

[7 с. 175].

У розвиток питання обліку венчурної діяльності

В.П. Онищенко визначено основоположні принципи

бухгалтерського обліку та складання фінансової

звітності, які впливають на облік венчурного інвес!

тування, зокрема: імовірність майбутньої економіч!

ної  вигоди,  доречність,  правдиве подання,

суттєвість, достовірність оцінки, обачність, по!

слідовність, повне висвітлення. Вченим виділено

особливості венчурного інвестування, які треба вра!

хувати в методологічній і методичній базі їх обліку

[4]. Також проблемами обліку венчурного інвесту!

вання займалась І.В. Сисоєва [5].

О.В. Усатенко, досліджуючи венчурну діяльність

у системі об'єктів бухгалтерського обліку та еконо!

мічного аналізу, визначено специфічні об'єкти бух!

галтерського обліку та аналізу венчурної діяльності

суб'єктів господарювання. Вченим розроблено прин!

ципову схему організації сучасної венчурної індустрії

з зазначенням специфіки та механізмів, які допомо!

жуть визначити специфічні об'єкти бухгалтерського

обліку й аналізу та реалізувати функції бухгалтерсь!

кого обліку в повному обсязі. Запропонована вче!

ним класифікація об'єктів бухгалтерського обліку та

аналізу венчурної діяльності з розбивкою за суб'єк!

тами забезпечує своєчасне відображення на рахун!

ках бухгалтерського обліку повної інформації щодо

надходження, вибуття та оцінки активів суб'єктів

венчурної діяльності; відображення витрат, пов'яза!

них з діяльністю суб'єктів венчурної діяльності; виз!

начення фінансових результатів від діяльності

суб'єктів венчурної діяльності; інформацію для скла!

дання звітності про діяльність суб'єктів венчурної

діяльності; інформацію для здійснення економічно!

го аналізу венчурної діяльності [6].

Аналізуючи науковий внесок учених, слід зазна!

чити, що недостатньо дослідженим у науковому се!

редовищі залишається питання визначення особли!

востей бухгалтерського обліку венчурної діяльності

суб'єктів господарювання, враховуючи інноваційний

характер та ступінь ризику даної сфери економічної

діяльності вітчизняних суб'єктів господарювання.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження, результати якого викладе!

но у цій статті, є визначення основних методологіч!

них положень бухгалтерського обліку венчурної

діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Відповідно до Закону України "Про інноваційну

діяльність", "інновації — новостворені (застосовані)

і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології,

продукція або послуги, а також організаційно!

технічні рішення виробничого, адміністративного,

комерційного або іншого характеру, що істотно

поліпшують структуру та якість виробництва і (або)

соціальної сфери" [8]. На відміну від простого інве!

стування, венчурне є найбільш ризикованою фор!

мою вкладення капіталу. Проте, якщо проект буде

успішним, венчурне інвестування є найбільш прибут!

ковим. Специфічні особливості венчурного інвесту!

вання полягають у тому, що фінанси надаються в

розпорядження на безповоротній, безвідсотковій

основі і не можуть бути вилученими протягом усьо!

го терміну дії договору.

Джерелами венчурного фінансування можуть

бути:

— кошти засновників інноваційного підприєм!

ства і його ділових партнерів;

— кошти спеціалізованих (венчурних) інвесторів

і кредиторів [9].



Інвестиції: практика та досвід № 24/201714

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Суб'єктами венчурної діяльності є венчурні фон!

ди, венчурні підприємства та компанії з управління

активами венчурних фондів.

Венчурні підприємства — це невеликі підприєм!

ства, які займаються прикладними науковими досл!

ідженнями і розробками, проектно!конструкторсь!

кої діяльністю, впровадженням технічних нововве!

день, технологічних нововведень. Це, переважно,

малі підприємства, які діють у прогресивних у тех!

нологічному відношенні галузях економіки, органі!

зація яких пов'язана з підвищеним ризиком [10, с.

203].

Отже, венчурна діяльність — діяльність з ко!

мерційної реалізації інновацій, здійснювана венчур!

ними інноваційними компаніями і фондами.

Процес управління венчурною діяльністю перед!

бачає своєчасне одержання менеджером достовір!

ної інформації для прийняття оптимальних рішень.

Формування та представлення такої інформації є го!

ловним завданням обліку в системі управління вен!

чурною діяльністю у задоволенні потреб менедж!

менту.

Інноваційні процеси, які відбуваються в еко!

номіці країни, спонукають до підвищення якості та

більш повного використання облікової інформації

при врегулюванні організаційно! та соціально!еко!

номічних відносин, що обумовлює необхідність

удосконалення обліку, спрямованого на задоволен!

ня інформаційних потреб зовнішніх та внутрішніх

користувачів венчурних підприємств. Зміни в еконо!

мічному, політичному та соціальному житті країни,

як важливі фактори, що впливають на стабільність

діяльності суб'єкта господарювання, обумовили не!

обхідність удосконалення облікового забезпечення

обгрунтування управлінських рішень при веденні

венчурної діяльності.

Середовище, в якому функціонує облік, перебу!

ває під впливом багатьох чинників, серед яких мож!

на виділити: тип економічної системи; галузь еконо!

міки (промисловість, торгівля чи сільське господар!

ство тощо); організації, що існують у суспільстві (на!

приклад, венчурні фонди, венчурні підприємства та

компанії з управління активами венчурних фондів);

тип регулювання та контроль (приватний чи держав!

ний сектор); загальний економічний розвиток. Ок!

реслюючи проблематику сучасного обліку Г.Г. Кі!

рейцев зазначив: "Правильне розуміння причин ви!

никнення та ролі глобалізації в процесах суспільно!

го економічного відтворення сприятиме обгрунтова!

ному підходу щодо вибору концепції та розробки

моделей розвитку економіки, раціональній побудові

механізмів реалізації положень таких концепцій,

включаючи ринкові механізми управління на всіх

ієрархічних рівнях, а також оновленню на цій основі

національних систем бухгалтерського обліку … За!

безпечення ефективнішої реалізації, науково!пізна!

вальної, соціальної, інформаційної, регулюючої,

контрольної та прогностичної його функції стає

першочерговою і актуальною проблемою" [11, с. 37].

Отже, облік венчурної діяльності повинен задо!

вольняти інформаційні потреби зовнішніх та

внутрішніх користувачів не лише щодо розподілу та

використання обмежених ресурсів підприємства, а

й про виявлення резервів підвищення ефективності

діяльності, визначення стратегії та оцінку її досяг!

нення, тобто бути "мовою бізнесу. Умовно існуючі

проблеми інвестиційного менеджменту, які поклика!

ний вирішувати облік, можна поділити на дві групи:

явні проблеми — відсутність гнучкості в системі уп!

равління, швидкої реакції на зміни внутрішнього та

зовнішнього середовища підприємства; приховані

(задля збереження іміджу підприємства) проблеми

— недостатня забезпеченість інформацією про стан

внутрішнього та зовнішнього середовища підприє!

мства, неповний аналіз прогресивних наукових роз!

робок, які мають важливе практичне значення, не!

стача власних знань для ефективного ведення вен!

чурної діяльності та інше [12, с. 312]. Для вирішен!

ня перерахованих проблем облік повинен реоргані!

зуватися в систему, яка дозволяє досягнути підприє!

мству лідируючих позицій на ринку, а не лише

мінімізувати ризики. Чи не найважливішим завдан!

ням є створення оптимальних умов максимально по!

вного задоволення інформаційних потреб менедж!

менту на основі ефективної організації та викорис!

танні інформаційних ресурсів із застосуванням про!

гресивних технологій.

Найбільш важливого значення в інформаційно!

му забезпеченні набуває сама інформація як ресурс,

вміле використання якого підвищує конкурентоз!

датність підприємства на ринку інвестицій і його

цінність для конкретного споживача. Даючи оцінку

розвитку сучасної економічної науки, Довбенко М.

констатує: "цивілізаційний поступ характеризує не

лише глобалізація, а й дезінтеграція. Настає технот!

ронна ера, в якій формується нова економіка — еко!

номіка динамічних знань з її найзатребуванішим то!

варом — інформацією" [13, с. 5]. Недооцінка інфор!

мації як економічного ресурсу веде за собою відста!

вання та зниження конкурентоспроможності, а в ре!

зультаті і втрату споживачів, зниження вартості

підприємства на ринку і, в решті, втрату бізнесу. Та!

ким чином, у сучасному світі ступінь розвитку су!

спільства визначається швидкістю обміну інформа!

цією, темпом циркуляції ідей. Не володіти інформа!

цією означає бути виключеним з майбутнього.

У свою чергу, бухгалтерський облік венчурних

інвестицій у діяльність інноваційного підприємства

повинен бути інформаційною системою, тобто сукуп!

ністю взаємопов'язаних елементів, що характеризу!

ють способи і методи отримання та перетворення

інформації про фінансовий стан та ефективність ви!

користання вкладень венчурних інвесторів, необхі!

дною для прийняття грунтовних та вчасних управлі!

нських рішень щодо шляхів використання та необх!

ідності додаткового залучення ресурсів венчурних

інвесторів. Як зазначають І.М. Вигівська, В.К. Мака!

рович, Г.Ю. Хоменко, ця ділянка обліку займає до!

сить великий обсяг облікових робіт: операції не

тільки з формування статутного капіталу, але й змен!

шення, збільшення останнього, викуп власних акцій,

нарахування та виплату дивідендів акціонерам, опе!

рації з формування позикового капіталу, операції з

залучення цільового фінансування і т.д. Значна час!
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тка роботи облікового персоналу повинна бути на!

правлена на забезпечення аналітичною інформацією

управлінського персоналу з метою прийняття ефек!

тивних та оперативних рішень щодо наявності та ста!

ну венчурного фінансування діяльності інноваційно!

го підприємства. Надання внутрішньої звітності про

венчурний капітал дозволить інвесторам адекватно

оцінити можливості отримання дивідендів від впро!

вадження венчурного проекту та виконання зобов'!

язань по цінному паперу підприємством!реципієнтом

[3, с. 318].

Розробки методологічних основ обліку венчур!

ної діяльності повинні опиратися на такі особливості

венчурного інвестування: високий рівень ризику

інвестування; відсутність вимог щодо об'єкта інвес!

тування по їх поверненню; довгостроковий характер;

існування двох форм венчурного інвестування (вкла!

дення в статутний капітал та інвестиційне кредиту!

вання).

Виділяють такі об'єкти бухгалтерського обліку та

аналізу венчурної діяльності венчурних підприємств:

— господарські засоби: грошові кошти; інновацій!

на продукція; поточні фінансові інвестиції; нематеріальні

активи; довгострокові фінансові інвестиції;

— джерела утворення господарських засобів:

венчурний капітал;

— господарські процеси, доходи, витрати, ре!

зультати діяльності: доходи від інноваційної діяль!

ності; витрати на інноваційну діяльність (у т. ч. нау!

кову діяльність, дослідження і розробки); фінансові

результати від інноваційної діяльності [6, с. 309].

Враховуючи особливості венчурної діяльності,

необхідно, також, виділити ризик, як окремий об'єкт

обліку. Оскільки, господарська операція в умовах

невизначеності, щодо якої є ймовірність одержання

меншого фінансового результату ніж очікувалося є

ризикованою. Отже, ризик, з точки зору відображен!

ня в обліку, — це ймовірність недоотримання бажа!

ного фінансового результату.

Умовами визнання ризику в обліку є: висока кон!

центрація активів за окремими статтями; різке

збільшення або зменшення залишків на рахунках за!

пасів, грошових коштів і дебіторської заборгова!

ності; уповільнення оборотності поточних активів;

наявність збитку та безнадійної дебіторської забор!

гованості.

Визначення даних умов дозволить виявити на!

явність ризику та оцінити ризикованість венчурної

діяльності, відповідно, сприятиме своєчасному прий!

няттю ефективних управлінських рішень [14, с. 69].

Така класифікація об'єктів бухгалтерського об!

ліку венчурної діяльності забезпечує:

— своєчасне відображення на рахунках бухгал!

терського обліку повної інформації щодо надход!

ження, вибуття та оцінки активів суб'єктів венчурної

діяльності;

— відображення витрат, пов'язаних з діяльністю

суб'єктів венчурної діяльності;

— визначення фінансових результатів від діяль!

ності суб'єктів венчурної діяльності;

— інформацію для складання звітності про

діяльність суб'єктів венчурної діяльності;

— інформацію для здійснення економічного ана!

лізу венчурної діяльності [6].

Враховуючи особливості венчурної діяльності,

Г.Ю. Яковець визначає наступні принципи її обліку:

— формування інформації в системі бухгал!

терського обліку, яка передбачає групування даних

щодо напрямів венчурної інвестиційної діяльності,

стадій, форм фінансування, етапів;

— формування на рахунках бухгалтерського об!

ліку  інформації  про витрати,  понесені в  ході

здійснення венчурної інвестиційної діяльності, за

місцями їх виникнення, центрами відповідальності та

джерелами фінансування;

— формування аналітичних розрізів групування

даних бухгалтерського обліку з метою прийняття

ефективних управлінських рішень [7].

Натомість, В.П. Онищенко [4], аналізуючи вплив

основоположних принципів бухгалтерського обліку

та складання фінансової звітності на облікові про!

цедури щодо венчурного інвестування зазначає на!

ступні особливості: по!перше, повинна наводитися

вичерпна інформація у примітках до фінансової

звітності, яка може вплинути на прийняття рішень ко!

ристувачами такої звітності; по!друге, використан!

ня вичерпної кількості методів оцінки повинно мати

якомога менше суб'єктивних особливостей; по!

третє, повинні використовуватися методи, які запо!

бігають завищенню оцінки венчурних інвестицій, та

враховують усі можливі ризики; і, зрештою, методи

оцінки та підходи до їх здійснення повинні не зміню!

ватися в короткостроковому періоді, що забезпечує

порівняння вартості венчурної інвестиції, проведен!

ня аналізу ефективності венчурного інвестування.

Визначення та узагальнення методологічних ос!

нов обліку венчурної діяльності сприяє побудові

ефективної інформаційної системи підприємства із

врахуванням специфіки та механізмів їх діяльності.

Це дозволить у повній мірі реалізувати функції бух!

галтерського обліку, що забезпечить формування

достовірної інформації про венчурну діяльність су!

б'єкта господарювання для прийняття управлінських

рішень.

ВИСНОВКИ
Ефективність венчурної діяльності прямо зале!

жить від раціональної організації її обліку. Бухгал!

терський облік венчурної діяльності є досить склад!

ною частиною облікової роботи, яка включає мето!

ди обліково!аналітичного забезпечення менеджмен!

ту підприємства. Це обумовлено особливостями вен!

чурної діяльності, які впливають на організацію та

методологію обліку, до яких віднесено: високий

рівень ризику інвестування; відсутність вимог щодо

об'єкта інвестування по їх поверненню; довгостро!

ковий характер; існування двох форм венчурного

інвестування (вкладення в статутний капітал та інве!

стиційне кредитування).

Формування ефективної системи організації бух!

галтерського обліку повинно базуватися на певних

засадах, зокрема, систематичне здійснення фінан!

совоінвестиційного аналізу та наслідків ведення вен!

чурної діяльності підприємства.
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Перспективним напрямом є розробка обліково!

аналітичних процедур за формами венчурного інве!

стування (вкладення в статутний капітал та інвести!

ційне кредитування) в управлінні ризиками венчур!

них підприємств.
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