
ТЕМА 2:
ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ

ТА КОРОСТОКОСТРОКОВИХ
ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ



Інвестиція – це вид майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладають в
об’єкти підприємницької діяльності та видів діяльності, в результаті якої створюють

прибуток (доход) або досягають соціального ефекту.

Схема 2.1.
Класифікація інвестицій

внутрішні

капітальні

ІНВЕСТИЦІЇ

зовнішні

портфельні (придбання цінних паперів, 
деривативів та інших фінансових активів
кошти на фондовому (вторинному) ринку)

прямі (внесення коштів до
статутного фонду в обмін на
корпоративні права, емітовані
такою особою)

фінансові



ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ:
 Фінансові інвестиції – це активи, які підприємство утримує з

метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), 
зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

 Довгострокові фінансові інвестиції – це інвестиції на період
більше одного року, а також усі інвестиції, які не можна вільно
реалізувати в будь-який момент.

 Поточні фінансові інвестиції – інвестиції на строк, що не
перевищує один рік, які можна вільно реалізувати в будь-який
момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових
коштів).

 Еквіваленти грошових коштів - короткострокові
високоліквідні фінансові інвестиції, що вільно конвертуються у
певні суми грошових коштів, які характеризуються незначним
ризиком зміни вартості.



Схема 2.2.
Розподіл інвестицій залежно від впливу інвестора

ІНВЕСТИЦІЇ

в асоційовані підприємства у суспільну діяльністьв дочірні підприємства

інвестор має суттєвий вплив
(належить блокувальний –
понад 25% - пакет акцій
(голосів)) на підприємство, яке
не є дочірнім або спільним
підприємством інвестора

інвестор-мати контролює
підприємство-доньку, тобто
здійснює вирішальний вплив
на фінансову, господарську, 
комерційну політику
підприємстав щоб одержати
вигоди від його діяльності

інвестор здійснює
господарську діяльність (зі
створенням або без
створення юридичної
особи), яка є об’єктом
спільного контролю двох
або більше сторін
відповідно до письмової
угоди між ними



Схема 2.3
Оцінка фінансових інвестицій від шляхів надходження

Шляхи надходження

Обмін на інші
активи

Придбання

Обмін на цінні
папери

Елементи оцінки

Ціна придбання,комісійні винагороди, мито, податки, збори, 
обов’язкові платежі та інші витрати, безпосередньо пов’язані
з придбанням фінансових інвестицій

за справедливою вартістю переданих цінних паперів

за справедливою вартістю переданих активів

Схема 2.4
Різновиди вартостей при продажу цінних паперів

продати фінансові інвестиції:

За номінальною вартістю –
зазначається на цінному папері

вище номінальної вартості - з
премією

нижче номінальної вартості – з
дисконтом, тобто зі знижкою



Схема 2.5
Методи оцінки інвестицій на дату балансу

Метод оцінки

За справедливою
вартістю

За методом участі
в капіталі

За амортизованою
собівартістю

Суть методу: собівартість фінансової інвестиції на дату балансу
збільшується (зменшується) на суму накопиченої амортизації
дисконта (премії). Списання різниці між собівартістю і вартістю
погашення фінансових інвестицій (дисконт чи премія при придбанні) 
амортизується інвестором від дати придбання да дати погашення за
методом ефективної ставки відсотка.

Сфера застосування: для оцінки інвестицій, що утримуються на
підприємстві до їх погашення (облігації, подібні до них цінні папери)

Суть методу: фінансові інвестиції на дату балансу відображають за
вартістю, визначеною з урахуванням змін загальної величини
власного капіталу об’єкта інвестування.

Сфера застосування: для оцінки інвестицій в асоційовані, дочірні, 
спільні (зі створенням юридичної особи) підприємства.

Суть методу: фінансові інвестиції на дату балансу відображають за
справедливою вартістю. Під не ю розуміють суму, за якою можна
здійснити обмін активу або оплату зобов’язання між обізнаними, 
зацікавленими та незалежними сторонами. Якщо інвестиції вільно
обертаються на фондовому ринку, то справедлива вартість
дорівнюватиме ринковій вартості.
Сфера застосування: для оцінки інвестицій які не можна оцінити за
методами участі в капіталі та амортизованої собівартості



Алгоритми дій при оцінці за методами амортизованої собівартості

Визначити, з дисконтом чи
премією придбана облігація

Розрахувати суму
амортизації дисконту чи
премії за методом
ефективної ставки відсотка
(далі - МЕСВ)

Визначити номінальну суму
відсотка (далі - НСВ)

Розрахувати ефективну
ставку відсотка (далі - ЕСВ)

Від номінальної вартості облігацій віднімається їх ринкова

Сума річного відсотка та дисконту
(або різниці річного відсотка та премії)

Середню величину собівартості інвестиції
та вартості її погашення

Фінансова ставка відсотка
х

номінальну вартість облігацій

Різниця між доходом за НСВ; добутком ЕСВ та
амортизованої вартості на початок періоду, за який
нараховується відсоток



Схема 2.6
Структура рахунка 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

14 «Довгострокові
фінансові інвестиції

141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за
методом обліку участі в капіталі

142 «Інші інвестиції
пов’язаним сторонам»

143 «Інвестиції непо’язаним
сторонам»

Типові бухгалтерські записи за рахунком 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

здебет
ом

рахунків

30 Відображено повернення інвестицій
35 Переведено довгострокові фінансові інвестиції до
розгляду поточних
372 Показано нараховані дивіденди за інвестиціями в
асоційоване підприємство
60 Передано інвестиції в рахунок погашення
короткострокової позики
97 Відображено витрати, пов'язані з реалізацією, 
фінансових інвестицій, необоротних активів, також
результат уцінки інвестицій

16 Відображено погашення довгострокової
заборгованості цінними паперами або у вигляді
передачі відповідної частки статутного капіталу
31 Відображено внесок до статутного фонду
коштами
35 Переведено поточні фінансові інвестиції до
ззгляду довгострокових
377 Відображено погашення дебіторської
заборгованості довгостроковими інвестиціями
50 Інвестовано грошові кошти в підприємство за
рахунок отриманої довгострокової позики крім
кредитів)

з
кр
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ра
ху
нкі
в

за Дт Рахунок 14 «Довогострокові фінансові інвестиції» за Кт



Схема 2.7
Структура рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції»

35
«Поточні фінансові інвестиції

352 «Інші поточні
фінансові інвестиції»

351 «Еквіваленти
грошових коштів»

Типові бухгалтерські записи за рахунком 35 «Поточні фінансові інвестиції»

здебет
ом

рахунків

14 Визначено поточні інвестиції довгостроковими
31 Переведено довгострокові фінансові інвестиції до
розгляду поточних
971 Списано балансову вартість реалізованих
фінансових інвестицій

16 Оприбутковано еквіваленти грошових коштів, що
надійшли в погашення довгострокової дебіторської
заборгованості
41 Внесено учасником спілки пай цінним паперами
іншого підприємства
46 Відображено поточні фінансові інвестиції, що
надійшли як внесок до статутного капіталу
50, 60 Придбано поточні фінансові інвестиції за
рахунок коротко- та довгострокових позик (крім
кредитів)

з
кр
ед
и
т
о
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ху
нк
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за Дт Рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції» за Кт


