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ФІНАНСОВІ АКТИВИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: 

НЕОБХІДНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА

В Україні не сформувались важливі теоретико-методологічні 

напрацювання у сфері бухгалтерського обліку й оцінки фінансових активів, 

вітчизняне облікове законодавство може використовувати для аналізу 

положення чинної міжнародної практики обліку у цій сфері, яка базується на 

системі МСФЗ.

Розглядаючи бухгалтерський облік як специфічну сферу наукових 

економічних знань, що має власний категорійно-понятійний апарат і враховує 

особливості концептуальної структури бухгалтерського обліку, для 

обґрунтування сутності поняття «фінансові активи» необхідно використовувати 

нормативно-правові документи, що регламентують питання їх бухгалтерського 

обліку.

У національних стандартах бухгалтерського обліку та міжнародних 

стандартах фінансової звітності категорія «фінансові активи» є складовою 

фінансових інструментів. Основними нормативними документами, що 

регулюють розкриття, визнання та оцінку фінансових інструментів у 

міжнародній практиці, є МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» [1], МСБО 

39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» [2], МСФЗ 7 «Фінансові 

інструменти: розкриття інформації» [3] та МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» [4].
248

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10


Відповідно до П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» фіансовий актив - це: 

грошові кошти та їх еквіваленти; контракт, що надає право отримати грошові 

кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства; контракт, що надає 

право обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на 

потенційно вигідних умовах; інструмент власного капіталу іншого підприємства

[5].
На сьогодні однією з найбільш важливих проблем з позиції 

бухгалтерського обліку є адекватність облікової оцінки фактів господарського 

життя, інформація про які узагальнюється в бухгалтерській звітності й надається 

зацікавленим користувачам. Відповідно до МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 

інструменти» [4], иділяють два види оцінки, під час яких можуть застосовуватись 

різні методи оцінювання фінансових активів (рис. 1).

Рис.1. Підходи до оцінки фінансових активів відповідно до МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 

інструменти»

На сьогодні найбільш проблемною ділянкою оцінки фінансових активів 

під час застосування МСФЗ є порядок визначення їх справедливої вартості.

Оцінка фінансових активів за справедливою вартістю є найбільш 

об’єктивним інструментом вимірювання, що застосовується компаніями під час 

формування показників фінансової звітності.

Незважаючи на недостатню кількість досліджень, присвячених питанням
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трактуванню сутності поняття «фінансові активи» та проблемам їх облікового 

відображення та оцінки, враховуючи необхідність розвитку вітчизняної 

економічної системи, ця проблематика потребує ґрунтовного вивчення. Наявна 

неоднозначність у підходах вчених-економістів до визначення поняття 

«фінансові активи» зумовлює необхідність уточнення понятійно-категорійного 

апарату бухгалтерського обліку щодо даної категорії.

Бухгалтерська оцінка фінансових активів за справедливою вартістю 

базується на ринковому підході, що в умовах активних ринків та відносно 

стабільного розвитку економіки забезпечує найбільш об’єктивне оцінювання для 

потреб бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Під системою інформаційного забезпечення податкового менеджменту 

розуміють процес безперервного, цілеспрямованого отримання інформації, 

необхідної для розробки планів податкових платежів та прийняття 

управлінських рішень на його етапах.[2] Розрізняють внутрішніх та зовнішніх 

користувачів цієї інформації. Зовнішніх користувачів цікавить інформація, яка
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