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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Однією з найважчих проблем сучасного бухгалтерського обліку є визнання, 

оцінка, а також формування показників фінансової звітності щодо фінансових 

інструментів, включно з фінансовими інвестиціями. Фінансові та політичні кризи 

останніх років суттєво погіршують та загострюють становище у фінансовій сфері. 

У свою чергу, правила та принципи бухгалтерського обліку не в змозі йти в ногу з 

практикою. Міжнародні стандарти фінансової звітності, які регулюють облік 

операцій з фінансовими інвестиціями зазнають постійних змін та доповнень. У 

свою чергу, національні положення щодо обліку фінансових інструментів 

залишаються незмінними протягом багатьох років.  

Економічне зростання будь-якої країни неможливе без здійснення ефективної 

інвестиційної політики. За останні роки дане питання є особливо актуальним, 

оскільки розвиток країни є неможливим без залучення фінансових інвестицій 

потенційних інвесторів. Інвесторів, у свою чергу, приваблює позитивний 

інвестиційний клімат, який насамперед залежить від прозорості інформації щодо 

функціонування підприємств-реципієнтів. Наявність достовірної інформації, яку 

надає система бухгалтерського обліку, в кінцевому підсумку – це фінансова 

звітність, сприятиме підвищенню довіри інвесторів до підприємств України у 

процесі прогнозування наслідків різноманітних економічних та управлінських 

рішень у сфері інвестування. 
Особливості обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими 

інвестиціями отримали певне висвітлення в працях наступних науковців: 
С.Ф. Голова, Я.Д. Крупки, С.З. Мошенського, Є.В. Мниха, О.М. Петрука, 
М.С. Пушкаря, В.С. Рудницького, В.Г. Швеця, О.Д. Шарапова, В.О. Шевчука, а 
також Х. Андерсона, Дж. Блейка, М.Ф. Ван Бреда, В.В. Ковальова, Б. Нідлза, 
Е.С. Хендріксена, Ч. Хонгрена та інших. Проте, на сьогоднішній момент з 
урахуванням змін у політичному та економічному становищі України залишаються 
достатньо актуальними питання, які стосуються, в першу інформаційного 
забезпечення управління фінансовими інвестиціями підприємства. 

Основним інструментом інформаційного забезпечення управління 
фінансовими інвестиціями є система його бухгалтерського обліку та фінансова 
звітність як її кінцевий результат. Звітність містить показники, які 
використовуються управлінським персоналом та інвесторами у процесі прийняття 
важливих стратегічних рішень. Тому в даному випадку ефективність прийняття 
зазначених управлінських рішень значно залежить від якості та правдивості 
фінансової звітності як важливого елемента загальної системи інформаційного 
забезпечення управління суб’єктом господарювання.  

Першою формою фінансової звітності, яка містить інформацію про наявні 
фінансові інвестиції підприємства є форма №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан». 
Дана форма призначена, в першу чергу, для відображення інформації щодо стану 



господарських засобів та джерел їх формування на певну дату, а також для 
одержання інформації, необхідної для управління діяльністю підприємства.  

З метою підвищення інформативності даної форми звітності для 
заінтересованих користувачів необхідно деталізувати інформацію щодо 
фінансових інвестицій, розмежувавши їх на боргові цінні папери та інші цінні 
папери (корпоративні цінні папери). Такі зміни будуть сприяти підвищенню якості 
показників фінансової звітності та будуть давати змогу її користувачам приймати 
своєчасні релевантні рішення стосовно певних видів фінансових інвестицій. 
 


