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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ 

КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Побудова нових економічних відносин в умовах формування 
постіндустріальної економіки є неможливою без активізації інвестиційних процесів 
і поліпшення якості управління ними. Для ефективного здійснення управління 
інвестиційним процесом підприємства слід забезпечити виконання ряду дій, 
спрямованих на створення сприятливих умов для функціонування суб’єктів 
інвестування, зменшення ризиків від здійснення такого процесу та підвищення рівня 
інформаційної прозорості стосовно об’єкта інвестування. Вищенаведене передбачає 
необхідність створення дієвої системи інформаційного забезпечення управління як 
одиничними інвестиціями, так і великими інвестиційними проектами, в основу якої 
мають бути покладені сучасні інформаційно-комп’ютерні технології. В такому 
випадку облікову систему підприємства слід розглядати як сполучну ланку між 
власниками інвестиційних ресурсів та керівництвом активів підприємства, що слід 
розглядати як об’єкти інвестування. 

Теоретичному обґрунтуванню питань бухгалтерському обліку фінансових 
інвестицій присвячені дослідження таких вчених як В.В. Бабіч, Н.М. Богатко, 
Л.М. Борщ, І.О. Бланк, Дж. Ван Бреда О.Ф. Вербило, Р.М. Воронко, Е. Генрі, 
С.Ф. Голов, Е. Гордон, Щ. Криворот, Я.Д. Крупка, Н.М. Клим, Л.Г. Ловінська, 
Л.І. Лук’яненко, М.Ф. Огійчук І.Є. Прибега, П.Т. Саблук, Л.К. Сук, Г.В. Уманців, 
Я.В. Шелест та ін. 

Проведений аналіз можливостей ведення аналітичного обліку фінансових 
інвестицій в програмі «1С: Бухгалтерія 8.2» показав, що його організація 
здійснюється на основі використання довідника «Інвестиції», який використовується 
також і для ведення аналітичного обліку за капітальними інвестиціями. Така 
побудова є недоцільною, оскільки зазначений довідник не може забезпечити 
формування облікової інформації як для фінансових, так і для капітальних 
інвестицій, які мають свої особливості і не можуть спільно використовуватись для 
забезпечення гарних результатів. Існування таких недоліків слід розглядати як 
причину необхідності розширення кількості довідників та виокремлення окремих 
довідників для різних видів інвестицій, що мають відмінні особливості, що 
впливають на порядок їх облікового відображення. 

Для удосконалення обліку фінансових інвестицій слід побудувати аналітичний 
облік таким чином, щоб можна було забезпечити можливість отримати необхідні 
дані в наступних розрізах: за строком дії – короткострокові та довгострокові; за 
джерелами інвестування – власні кошти інвестора, запозичені і залучені; за 
відношенням до виробничої діяльності – у розвиток виробництва, у відновлення 
виробництва, у диверсифікацію виробництва; за формою інвестування – прямі та 
портфельні.  

Окремі ознаки вже враховані при побудові синтетичного обліку, зокрема 
строк дії, інші ж необхідно врахувати при відкритті відповідних видів субконто, які 
є, по суті, сукупністю однотипних об’єктів аналітичного обліку. Для організації 
видів субконто в системі 1С: Підприємство використаються об’єкти метаданих 



«Види субконто». Режим «Конфігуратор» дозволяє організовувати будь-яку 
необхідну кількість видів субконто [1, с. 136-137]. 

Таким чином, в сучасних умовах розвитку технічного та технологічного 
забезпечення облікової системи підприємства, що характеризується широким 
використанням мережевих та хмарних технологій, з’являються можливості для 
ведення аналітичного обліку з необмеженою деталізацією та широкою 
номенклатурою об’єктів аналітичного обліку, рівень яких визначається 
можливостями програмного забезпечення. Існування такої опції в сучасних 
інформаційних системах дозволяє поєднати в одному робочому процесі реєстрації 
операцій з фінансовими інвестиціями в розрізі синтетичних та аналітичних рахунків, 
що створює передумови для забезпечення ефективного управління інвестиційної 
діяльністю підприємства. 
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