
МІНІСТЕРСТВООСВІТИІНАУКИ, МОЛОДІТАСПОРТУУКРАЇНИ

Тернопільськийнаціональнийекономічнийуніверситет

КрупкаЯ. Д., ПительС.В., МельничукІ. В.

ОБЛІКІНВЕСТИЦІЙНО-

ІННОВАЦІЙНОЇДІЯЛЬНОСТІ

Навчальнийпосібник

Тернопіль, ТАЙП– 2011



2

УДК64.031.6 (075.8)
ББК65.052.9(4Укр)2Я73
К84

РекомендованоВченоюрадоюТернопільськогонаціональногоекономічного
університету(протокол№ 3від7грудня2011 р.)

Рецензенти:
ПетренкоС. М., докторекономічнихнаук, професор, завідувач
кафедри бухгалтерського обліку Донецького національного
університету економіки іторгівлі іменіМихайла Туган-
Барановського;
ЯремкоІ. Й., докторекономічнихнаук, професоркафедриобліку
тааналізуНаціональногоуніверситету«Львівськаполітехніка».

КрупкаЯ. Д., ПительС. В., МельничукІ. В.
К84 Облікінвестиційно-інноваційноїдіяльності: навчальнийпосібник. –

Тернопіль, ТАЙП, 2011. – 234 с.

У посібнику розкриваються основні поняття, що стосуються
інвестиційноїтаінноваційноїдіяльностіпідприємства, даєтьсярозгорнута
класифікація інвестиційно-інноваційних витрат та джерел їх покриття,
інформаціяпроякімаєформуватисявсистеміоблікуізвітності. Детально
викладеноможливіваріантиоблікуінноваційнихпроектівіпрограм, що
здійснюютьсязарахуноккапітальнихінвестиційчипокриваютьсяупоточному
періоді. Викладенометодикуоблікукапітальнихтафінансовихінвестицій.
Окремо подаються напрями та показники розкриття інформації про
інвестиційніпроцесиуфінансовійзвітності, способиоцінкиінвестиційної
привабливостійефективностіінвестиційнихпроектівтаінноваційнихпрограм.
Теоретичний матеріал підкріплено цифровими прикладами, схемами,
таблицями. Докожноїтемидаютьсяконтрольнізапитаннятатестовізавдання.

Навчальнийпосібникрекомендуєтьсядлястудентівівикладачіввищих
навчальнихзакладів, керівниківтапрацівниківекономічнихслужбпідприємств
таустанов.

УДК64.031.6 (075.8)
ББК65.052.9(4Укр)2Я73

ISBN

КрупкаЯ. Д., ПительС. В.,МельничукІ. В., 2011
МП«ТАЙП» 2011



3

ЗМІСТ

Передмова…................................................................................................. 5
Розділ1. Загальніположенняпроінвестиційнудіяльністьтаїї
впливнаекономічнийрозвитокпідприємства……………………… 7

1.1. Сутністьінвестицій, їхвидиіформиздійснення……………...... 7
1.2. Класифікаціяінвестиційвсистеміоблікуізвітності………….. 12
1.3. Інвестиційнадіяльність, їїоб’єктитасуб’єкти…………………. 17
1.4. Інвестиційнийриноктайогоелементи………………………….. 24
1.5. Захистінвестиційвідризикутаінвестиційнастратегія………... 26
1.6. Принципи і завдання обліку інвестиційно-інноваційної
діяльності……………………………………………………………...... 29
1.7. Інвестиційний клімат: сучасний стан, проблеми та
перспективи…………………………………………………………....... 31

Історичнадовідка…………………………………………………………. 35
Контрольнізапитання………………………………………………......... 39
Розділ 2. Сутніснахарактеристикаінноваційтаінноваційний
розвитокпідприємства………………………………………………….. 40

2.1. Сутністьінновацій………………………………………………… 40
2.2. Класифікаціяінновацій…………………………………………… 43
2.3. Поняттяінноваційноїдіяльностітаетапиінноваційного
процесу………………………………………………………………..... 47
2.4. Оцінкаінноваційногопотенціалупідприємствата
інформаційнезабезпеченняінноваційнихпроектівтапрограм…..... 51

Історичнадовідка…………………………………………………………. 54
Контрольнізапитання……………………………………………………. 59
Розділ 3. Оцінкатаінформаційнезабезпеченняінвестиційно-
інноваційноїдіяльності………………………………………………...... 60

3.1. Оцінкавінвестиційно-інноваційномупроцесі………………...... 60
3.2. Методиоцінкикапітальнихінвестицій………………………...... 65
3.3. Методиоцінкифінансовихінвестицій…………………………... 68
3.4. Методичніпідходидооцінкиінновацій таінноваційних
витрат……………………………………………………………………. 73
3.5. Користувачі інформації щодо інвестиційно-інноваційної
діяльності……………………………………………………………...... 76
3.6. Видиінформаціїтаїїпризначенняусферіінвестування………. 79
3.7. Проблеми розкриття інформаціїщодо інвестиційноїта
інноваційноїдіяльності……………………………………………..…. 82

Контрольнізапитання……………………………………………………. 85
Розділ4. Формуваннятаоблікфінансовихресурсівназдійснення
інноваційнихтаінвестиційнихпрограм……………………………… 87

4.1. Капіталпідприємстватайогорольуформуванніінвестиційних
ресурсів…………………………………………………………………. 87
4.2. Принципиформуваннявласногокапіталутайоговикористання
дляфінансуванняінвестицій………………………………………….. 90
4.3. Структуратаоблік залучених зісторони інвестиційних
ресурсів…………………………………………………………………. 96
4.4. Характеристикатаоблікіншихджерелінвестування………….. 99



4

4.5. Облікфінансуваннякапітальнихінвестиційзбудівництва
об’єктівнадольовихзасадах………………………………………...... 103

Контрольнізапитання……………………………………………………. 104
Розділ5. Обліквитратназдійсненняінноваційнихпрограм……… 106

5.1. Організаційна структура науково-дослідноїта дослідно-
конструкторськоїроботи(НДДКР) напідприємстві........................... 106
5.2. Облікінноваційнихвитраткапітальногохарактеру….………… 110
5.3. Обліквитратнапідготовкуіосвоєнняпродукції………………. 113
5.4. Організація і облік винахідницької діяльності на
підприємстві…………………………………………………………...... 116
5.5. Організаціяоблікуоб’єктівінтелектуальноївласності………… 117

Контрольнізапитання……………………………………………………. 122
Розділ6. Обліккапітальнихінвестиційінноваційногохарактеру… 123

6.1. Поняттяікласифікаціякапітальнихінвестицій………………… 123
6.2. Обліккапітальнихінвестиційзанаціональнимистандартами.... 125
6.3. Обліквитраттаформуваннявартостіоб’єктів, щобудуються
підряднимтагосподарськимспособом………………………………. 126
6.4. Облікпридбаннянеоборотнихактивів…………………………... 130
6.5. Обліккапітальнихвитратнаполіпшеннянеоборотнихактивів... 134
6.6. Обліквибуттяоб’єктівкапітальногохарактерута
декапіталізаціявитрат............................................................................. 137

Контрольнізапитання……………………………………………………. 140
Розділ7. Облікфінансовихінвестицій………………………………... 142

7.1. Поняттяікласифікаціяфінансовихінвестицій………………..... 142
7.2. Облікпоточнихфінансовихінвестицій………………………...... 146
7.3. Облікдовгостроковихфінансовихінвестиційзасправедливою
вартістю………………………………………………………………… 147
7.4. Облікфінансовихінвестиційзаамортизованоюсобівартістю… 148
7.5. Облікінвестиційзаметодомучастівкапіталітаїх
відображенняуфінансовійзвітності…………………………………. 152
7.6. Облікдоходівівитратінвестиційноїдіяльності………………... 157

Контрольнізапитання……………………………………………………. 163
Розділ 8. Розкриттяінформаціїпроінвестиційнудіяльністьу
звітностіпідприємства…………………………………………………... 164

8.1. Види, формитарівнірозкриттяінформаціїузвітності………… 164
8.2. Розкриттяінформаціїуфінансовійзвітностістосовно: ………... 169

а) інвестиційногомайнатаджерелйогоутворення……………… 169
б) доходів, витрат, результатівінвестиційноїдіяльності………... 170
в) рухугрошовихкоштівврезультатіопераціїінвестиційно-
інноваційногохарактеру…………………………………………… 170

8.3. Особливостіірозкриттяінформаціїприконсолідаціїкапіталів
інвесторівтаоб’єктівінвестування…………………………………... 171
8.4. Оцінказаданимизвітності……………………………………….. 176

а) інвестиційноїпривабливостіпідприємствтапроектів………... 176
б) щодоефективностіінвестиційнихпроектівтаінноваційних
програм……………………………………………………………… 179

Контрольнізапитання……………………………………………………. 183
Тестовізавдання…………………………………………………………. 184
Короткийтермінологічнийсловник…………………………………... 211
Рекомендованалітература……………………………………………… 229



5

Передмова

В сучасних умовах вітчизняні підприємства орієнтують свою

діяльність на підвищення конкурентоспроможності своєї продукції,

посилення ринкових позицій за рахунок інвестиційно-інноваційного

напрямкуекономічногорозвитку. Помітнозростаєінтересдоуправління

процесомформуванняприбутківтавикористанняінвестиційнихресурсівв

напрямкуреалізаціїінвестиційно-інноваційнихпроектівтапрограм, якіє

основним джерелом фінансового благополуччяй подальшогорозвитку

суб’єктівгосподарювання. Разомзтимставлятьсяновівимогидоінформації,

необхідноїдлятакогоуправління, щозабезпечуєтьсясучасною системою

бухгалтерськогооблікутафінансовоїзвітності.

Реформуваннявітчизняноїнормативно-правовоїбазивсферіобліку

зумовлюєнеобхідністьпо-новомупоглянутинаметодичніпринципий

прийомищодоформуваннявитратідоходіввідінвестиційноїдіяльності,

введенняінновацій напідприємствах, процесу розподілу прибутку за

напрямками, щовсучаснихумовахмаютьпріоритетнезначення. Помітно

підсилиласяпотребавбільшглибокомуіреалістичномузпозиційпрактичної

дійсностірозробленніметодологічнихпитаньформуванняйвикористання

інвестиційнихресурсів, ізокрема, капіталупідприємства.

Питання, пов’язанізвирішенняморганізаційно-методичнихпроблем

облікуінвестиційно-інноваційноїдіяльностіпідприємств, всещенезнайшли

широкоговисвітленняунавчальнійтаметодичнійлітературі. Результати

дослідженьщодоконкретизаціїпитаньорганізаціїтаметодики обліку

доходівтавитратінвестиційноїдіяльності, їївиокремленнятапорядок

списання нафінансовірезультати потребуютьдетального вивченняй

уточнення.

Метою обліку інвестиційно-інноваційної діяльності є освоєння

теоретичнихіпрактичнихнавиківусферіінвестиційноїдіяльностіта

інновацій. УнавчальномупосібникуузагальненовимогиЗаконівУкраїни,
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П(С)БО, нормативнихтаінструктивнихактів, пов’язанихзорганізацієюта

веденням обліку інвестиційно-інноваційної діяльності. Теоретичні

положенняпроілюстрованівідповіднимисхемамийрисунками, наведені

прикладигосподарськихоперацій, практичнихситуацій, щодастьзмогу

кращеосвоїтиматеріал. Описанометодикуоблікукапітальнихтафінансових

інвестицій, їхресурсного забезпечення, облік операцій зінноваціями,

узагальнено процесрозкриттяінформаціїпро інвестиційно-інноваційну

діяльністьуфінансовійзвітності.

Освоєнняданогокурсудозволитьстудентам, фахівцямзпрактики

глибше орієнтуватися в процесах інноваційного розвитку суб’єктів

господарюваннярізнихформвласностітавидівекономічноїдіяльностіу

реалізаціїінвестиційнихпроектівтапрограм.
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Розділ1

ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯПРОІНВЕСТИЦІЙНУДІЯЛЬНІСТЬТАЇЇ

ВПЛИВНАЕКОНОМІЧНЕЗРОСТАННЯПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутністьінвестицій,їхвидиіформиздійснення

Інвестиціїєневід’ємноючастиноюсучасноїекономіки. Прицьомувід

ризикутарезультатувпровадженняінвестиційнихпроектівзалежитьоцінка

суб’єкта підприємництва інвесторами та кредиторами. Інвестиції

повертаютьсяіприносятьдохідтількивприбутковихпроектах. Якщопроект

збитковий – інвестиціїможутьбутивтрачені. Томуважливостворити

системураціональноговкладеннятауправлінняінвестиціямизнайменшим

ризиком та найбільшим економічним ефектом. Для цього необхідно

налагодити схему виробництва управлінських рішень на основі

інформаційноїбази, якаохоплюєсферуінвестиційвідїхздійсненняна

підприємствіідовикористанняупромисловихцілях.

ВУкраїніпоняттяінвестиційвикористовуєтьсяпорівнянонедавно. За

радянськихчасівцей термінпрактичнонезастосовувався. В окремих

випадкахпідтакимипоняттямирозумілисукупністьзатратнареалізацію

довгостроковихвкладенькапіталуузасобивиробництва(основніфонди),

тобто інвестиції практично ототожнювалися з поняттям «капітальні

вкладення».

Впершепоняття«інвестиції» з’явилосьвнормативнихактахнапочатку

1990-хрр. Однакйоготрактуванняуцихдокументахвідрізняєтьсяза

сутністю ібулодещооднобоким. Так, згіднозЗакономУкраїни«Про

інвестиційнудіяльність» від18.09.1991р., інвестиції– цевсівидимайнових

таінтелектуальнихцінностей, щовкладаютьсявоб’єктипідприємницькоїта

іншихвидівдіяльності, врезультатіякоїутворюєтьсяприбуток(доход) або

досягаєтьсясоціальнийефект. Такевизначенняневраховуєгрошовоїформи
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вкладень, щонаданийчасєосновною, невстановлюєметуінвестування,

дещозвужуєвидиефектувідінвестування.

У ПодатковомукодексіУкраїни, зазначено, що інвестиції– це

господарськіоперації, якіпередбачають придбання основних засобів,

нематеріальнихактивів, корпоративнихправта/абоціннихпаперіввобмінна

коштиабомайно. Даневизначенняневраховуєінвестиційнихвкладеньв

оборотнізасоби. Крімцього, обмінкоштівнамайно, чимайнанамайноможе

означатилишезмінуформиактивів, аненовуінвестицію.

Такевизначенняєдещоспрощене, оскількипо-перше, інвестиції– це

необмінактивівнакоштиабомайно, анавпакивкладаннякоштіву

фінансові, матеріальнітанематеріальніактиви; по-друге, інвестиція– цене

господарська операція, а капітал, кошти, яківкладаються в об’єкти

підприємницькоїдіяльності; іпо-третє, увизначеннінемаємети, заради

чогоздійснюєтьсяінвестування. Аджеінвестиційнадіяльністьвідрізняється

відфінансовоїігосподарськоїлишетим, щоінвесторнепростопридбаває

активи, авибираєлишеті, якійомувмайбутньомуобов’язковопринесуть

доходичиіншівигоди. Міжнародністандартиоблікутакітрактують

інвестиції, зокрема, МСБО 25 «Облікінвестицій» (переформатованийу

1994 р.) даєнаступневизначення: інвестиція– цеактив, утримуваний

підприємствомдляприростукапіталучерезрозподілдоходу(наприклад,

відсотків, роялті, дивідендівтаренти), длязбільшеннявартостікапіталуабо

іншихвигоддляпідприємства-інвестора, наприкладзавдякиторгівельним

відносинам.

У цілому, зврахуваннямданихуточненьпоняття «інвестиції»

можна трактувати як вкладення грошових, матеріальних та

інтелектуальнихцінностейвоб’єктипідприємницькоїтаіншихвидів

діяльностізметоюодержанняприбуткуабодосягненняіншихвигод.

Такимчином, зметою отриманнядодатковогоприбуткутимчасово

вільнікоштипідприємствоможеінвестуватиурізнівидипідприємницької

діяльності, втомучисліінвестиційну.
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ВідповіднодоЗаконуУкраїни«Проінвестиційнудіяльність» формами

інвестуванняможутьвиступатинаступніцінності:

кошти, цільовібанківськівклади, паї, акціїтаіншіцінніпапери;

рухометанерухомемайно(будинки, споруди, устаткуваннятаінші

матеріальніцінності);

майновіправаінтелектуальноївласності;

сукупністьтехнічних, технологічних, комерційнихтаіншихзнань,

оформленихувиглядітехнічноїдокументації, навиківтавиробничого

досвіду, необхіднихдляорганізаціїтогочиіншоговидувиробництва, алене

запатентованих(«ноу-хау»);

права користування землею, водою, ресурсами, будинками,

спорудами, обладнанням, атакожіншімайновіправа;

іншіцінності.

Схематичнопроцесінвестуваннянапідприємствіподанонарисунку

1.1. Інвестор, використовуючивласні, кредитнічиіншіресурси, вкладаєїху

підприємницьку діяльність знадією у майбутньому одержати певну

винагородууформіприбутку, соціальногоефектучиіншоївигоди. Період

часузмоментувкладаннякоштівідодосягненняефектуназивається

інвестиційнимлагом.

Власнігрошовікошти,
майновівкладення,

лізингтаінші

Інвестиції
(вкладення
капіталу)

Досягне-
нняефекту

(вигоди)

Інвестиційнийлаг

Формиінвестування Наслідкиінвестування

Кредитнітаінші
залученіресурси Прибуток Іншівигоди

Рис. 1.1. Системаінвестуванняпідприємств
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Інвестор– юридичнаабофізичнаособа, яказдійснюєвкладення

коштівдлястворенняосновнихзасобівтаіншихактивів.

Вкладаючиособистізаощадженняабоособистемайновстатутний

капіталпідприємства, засновник – фізичнаособаінвестуєсвійбізнес.

Вкладаючичастинузаробленогоприбуткувбудь-якійформі: грошовій,

матеріальнійінематеріальній– встатутнийкапіталпідприємства, засновник

– юридичнаособаінвестуєстворенениміншепідприємство. Тежсамеможна

сказатипрогромадян-акціонерів.

Завеликимрахунком, всіресурси, щоєвпідприємства, –можнавважати

інвестиціями, оскількивсіактивитакчиінакшеутримуютьсянабалансітільки

зметоюотриманняекономічноївигоди. Іншаріч, щонекожнуекономічну

вигоду(прибуток) прийнятоназиватиінвестиційнимдоходом, атількиту, що

отриманаякрезультатінвестуваннявіншіпідприємства. Цівкладення

називаютьсяфінансовимиінвестиціями. Прицьомунемаєзначеннявякій

форміцебулозроблено: матеріальній, грошовійчинематеріальній.

Щостосуєтьсявнутрішніхінвестицій, тоціінвестиціїназиваються

капітальними (капітальними вкладеннями), якщокоштивкладаютьсяв

придбання(створення, будівництво) капітальних(необоротних) активів, або

інвестиціяминекапітального, оборотногохарактеру(інвестиціївоборот) –

якщокоштивкладаютьсявзвичайнийгосподарськийоборот. Прицьомудля

здійсненнявкладеньвоборотнепотрібножоднихдодатковихджерел, цілком

досить, що це інвестування заповнюється кожним оборотом, що

здійснюєтьсязнову: «гроші– товар– гроші». Такимчином, завершуючи

щоразуцеколотоварно-грошовогообігу, вкладенікоштикомпенсуються

покупцямиускладіпродажноїціни.

Інвестиційний процес на підприємствівключає певну кількість

інвестиційних проектів та програм. Кожен проект з моменту його

започаткуванняідозавершенняпроходитькількаетапів(рис. 1.2):

1. Передінвестиційнуфазу, наякійздійснюєтьсявибірпривабливихдля

реалізаціїпроектівтапошукиджерелїхфінансування.
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Визначеннянапрямівреального
інвестування

Мотиваціяінвестиційнихпроектів

Ресурснезабезпеченняінвестиційної
діяльності

Формуванняпортфеляфінансових
інвестицій

Проектнітаіншіпідготовчіроботи

Матеріально-технічнезабезпечення

Врегулюваннявзаємовідносинміж
учасникамиприреалізації
інвестиційногопроекту

Будівельно-монтажніроботи

Придбаннямашинтаустаткування

Введенняоб’єктіввексплуатацію

Інвестиції(реінвестиції)на
поповненняобіговихкоштів

Внескидостатутногокапіталу
іншихсуб’єктів

Придбанняакційтаінших
ціннихпаперів

Банківськівклади,депозититаінші
фінансовіінструменти

Формуванняінформаціїпро
одержанівідексплуатації

об’єктівприбутки

Розрахунокфактичноїефективності
інвестиційнихпроектів

Прийняттярішеньпро
реінвестуванняодержаногоприбутку

Р
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2. Етапінвестування, наякомуздійснюютьсявкладеннякоштівзметою

будівництва, придбанняоб’єктівкапітальногохарактеру, придбанняцінних

паперівтаіншихфінансовихінструментів.

3. Контрольповерненнякапіталунастадіїексплуатаціїінвестиційних

проектів– заключнийетапінвестування, наякомупроводитьсямоніторинг

одержанняприбутку, іншоївигодивідздійсненихінвестицій, даєтьсяоцінка

фактичноїефективностіінвестиційнихвкладень. Цейетапщеназивають

постінвестиційнимконтролем.

1.2. Класифікаціяінвестиційвсистеміоблікуізвітності

Зметою планування, облікутавідображенняузвітностіінвестиції

класифікуютьсязарізнимиознаками, якіподанінарисунку1.3.

Прямі

Непрямі(портфельні)

Захарактером
участів

інвестуванні

За
змістом

Капітальніінвестиції

Фінансовіінвестиції

Замісцем
здійснення

Внутрішні

Зовнішні

Заоб’єктами
вкладення

Реальні

Фінансові

Заперіодом
інвестування

Короткострокові

Довгострокові

Заформами
власності

Державні

Приватні

Іноземні

Спільні

Зарегіональ-
ноюознакою

Внутрішньодержавні

Іноземні

Заступенем
ризику

Ризикові

Безризикові

Рис. 1.3. Класифікаціяінвестицій

1. Зазмістомінвестиціїподіляютьсянакапітальні, щовкладаються

підприємствамиувласнуматеріальнубазудляпридбанняосновнихзасобів,

іншихнеоборотнихактивівкапітальногохарактеру, тафінансові– вкладення
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уіншісуб’єктипідприємницькоїдіяльностічерезпридбаннячастокуїх

капіталі, акцій, облігацій, іншихфінансовихінструментів.

Капітальніінвестиції– це витрати на виконання будівельно-

монтажних робіт, придбання будівель або їх частин, обладнання,

інструменту, інвентарю, іншікапітальніроботиівитратинапроектно-

пошуковіроботи, геологорозвідувальніібуровіроботи, атакожвитратина

відведенняземельнихділянокіпереселенняузв’язкузбудівництвом, на

підготовкукадрівдляпідприємств,щобудуютьсятаін.

Фінансовіінвестиції– цеактиви, якіутримуютьсяпідприємствомз

метоюзбільшенняприбутку(відсотків, дивідендівтощо), зростаннявартості

капіталуабоіншихвигоддляінвестора. Підфінансовимиінвестиціями

розуміютьвкладеннякоштівурізніфінансовіактиви, середякихнайбільш

значнучасткупосідаютьвкладенняуцінніпапери. Фінансоваінвестиція

передбачає внесення коштів до статутного капіталу інших суб’єктів,

придбаннякорпоративнихправ, цінних паперів, деривативівтаінших

фінансовихінструментів. Фінансовіінвестиціїєзовнішнімивкладеннямив

іншісуб’єктигосподарськоїдіяльностізметоюодержанняприбуткууформі

дивідендів, відсотківтаін.

2. Замісцемвкладеннярозрізняютьвнутрішнітазовнішніінвестиції.

До внутрішнього інвестування належить придбання (створення,

будівництво) об’єктівосновнихзасобівтаіншихнеоборотнихактивівз

метоюрозширеннявиробничихіневиробничихможливостейпідприємства.

Також внутрішнім інвестуваннямєперіодичнеібезперервневкладання

коштівпідприємствавгосподарськийоборот, тобтозвичайнаі, зокрема,

операційнадіяльністьбудь-якогопідприємствапочинаєтьсязінвестування

такогопроцесу. Причому інвестуванняв цьому значеннівідбувається

постійно ібезперервно, оскільки для отримання економічноївигоди

(прибутку) потрібнозробитинеобхіднівкладення.

Зовнішнімивважаютьсяінвестиціїуіншісуб’єктипідприємництва

черезпридбанняціннихпаперів, іншихфінансовихінструментівзметою
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одержаннядивідендів, відсотківчиіншоївигоди.

3. Заоб’єктамивкладеньрозрізняютьреальнітафінансовіінвестиції.

Підреальнимиінвестиціямирозуміютьвкладеннякоштівуреальні

активи: якматеріальні, такінематеріальні(інвестиції). Підфінансовими

інвестиціямирозуміютьвкладеннякоштівурізніфінансовіінструменти,

середякихнайбільшзначнучасткупосідаютьвкладенняуцінніпапери.

4. Захарактеромучастівінвестуваннірозрізняютьпрямііпортфельні

(непрямі) інвестиції.

Підпрямимиінвестиціямирозумієтьсябезпосереднєвкладеннякоштів

інвесторомвоб’єктиінвестування. Непрямимиінвестиціямиєінвестування,

опосередковане іншими особами (інвестиційними або фінансовими

посередниками). Згідно зст. 14 Податкового кодексу Українипрямі

інвестиції– цегосподарськіоперації, щопередбачаютьвнесеннякоштівабо

майнавобміннакорпоративніправа, емітованіюридичноюособоюприїх

розміщенні. Допрямихінвестиційвідносятьтакіінвестиції, щоформують

більше10-25% капіталупідприємстватадаютьправонаучастьвуправлінні

підприємством.

Прямеінвестування здійснюють інвестори, якімають достатньо

інформаціїпрооб’єктінвестуванняізнаютьмеханізмйогоздійснення. Прямі

інвестиції, якправило, здійснюютьсяуформівнесківдостатутногокапіталу

чипридбанняакційконкретнихсуб’єктівгосподарювання.

Портфельні(непрямі) інвестиції– це господарськіоперації, що

передбачаютькупівлю ціннихпаперів, деривативівтаіншихфінансових

активівзагрошовікоштинафондовомуабобіржовомутоварномуринку.

Основноюрисоюпортфельнихінвестиційєте, щоінвесторнемаєправана

участьвуправлінніпідприємств, уяківкладенійогокошти. Такіінвестиції

передбачаютьлишеодержанняінвестором дивідендівзапридбаніакції

підприємстваабоіншіцінніпапери.
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Непрямепортфельнеінвестуванняздійснюютьчерезінвестиційнихабо

фінансовихпосередників. Неусіінвесторимаютьдостатнюкваліфікаціюдля

ефективноговиборуоб’єктівінвестуваннятаподальшогоуправлінняними. У

цьомувипадкувоникупуютьцінніпапери, щовипускаютьсяінвестиційними

або іншими фінансовими посередниками (наприклад, інвестиційні

сертифікатиінвестиційнихфондівабоінвестиційнихкомпаній), аостанні

розміщуютьзібранітакимчиномінвестиційнікоштинавласнийрозсуду

найбільшефективніоб'єктиінвестування, берутьучастьвуправлінніними, а

отриманідоходирозподіляютьсередсвоїхклієнтів.

Портфельна інвестиція передбачає придбання цінних паперів,

деривативівтаіншихфінансовихактивівзакоштинабіржовомуринку(за

винятком операцій зкупівліакцій як безпосередньо підприємством-

інвестором, такіпов'язанимизнимособами, вобсягах, щоперевищують

50% загальноїсуми акцій, емітованихіншою юридичною особою, які

належатьдопрямихінвестицій.

5. За періодом інвестування розрізняють короткострокові та

довгостроковіінвестиції.

Данийподілінвестиційбазуєтьсянаправилахщодоподілуактивівна

довгостроковітапоточнівідповіднозаП(С)БО2 «Баланс». Короткострокові

інвестиції– цеінвестиції, наперіоддоодногороку, аботакі, щоможутьбути

вільнореалізовані. Донихналежатьінвестиціїукороткостроковідепозитні

вклади, державнітакорпоративніоблігаціїізстрокомпогашеннядо1 рокута

іншіфінансовіінструменти. Довгостроковіінвестиції– цеінвестиціїна

періодбільшеодногороку, зокрема, цевкладеннявосновневиробництво,

інноваційнудіяльність, цінніпаперистрокомпогашеннябільше1 року, або

такі, щонеможутьбутивільнореалізованінаринку.

6. Заформамивласностіінвесторіврозрізняютьінвестиціїприватні

(акціонерні),державні, іноземнітаспільні.
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Приватніінвестиціїздійснюютьфізичніособи, атакожюридичніособи

зприватним капіталом, державні– державнітамісцевіорганивлади,

державніпідприємствазбюджетнихфондів, іноземні– фізичнітаюридичні

особиіноземнихдержав, спільні– суб’єкти, щовідносятьсядорізнихформ

власності; вітчизнянітазарубіжні.

7. За регіональною ознакою розрізняють внутрішньодержавні та

закордонніінвестиції.

Підвнутрішньодержавнимиінвестиціямирозуміютьвкладеннякоштів

уоб’єктиінвестування, розміщенівмежахданоїкраїни. Підінвестиціямиза

кордоном (іноземніінвестиції) розуміютьвкладеннякоштівуоб’єкти

інвестування, розміщенізамежамиУкраїни.

8. Заступенемризикуінвестиціїподіляютьсянабезризиковітаризикові.

Наприклад, врядікраїнвкладеннявкороткостроковідержавніоблігації

вважаютьсяабсолютнобезпечними, априбутоквіднихвизначаєбезризикову

ставку, якавикористовуєтьсяприоцінцівкладів. Рівеньризикуаборівень

невизначеності, щопов’язанізінвестиціями, залежатьвідтакихфакторівяк

час, об’єктвкладеннятабагатоінших.

Критеріямиоцінкирівняризикуможутьбути:

- імовірністьвтрати всієїсуми розрахованогоприбутку. Ризик є

допустимим;

- імовірністьвтратинетількиприбутку, алейваловогодоходувід

реалізаціїпроекту. Ризикєкритичним;

- імовірність втрати всіх активів ібанкрутство інвестора, що

трактуєтьсяяккатастрофічнийризик.

Крім таких видів інвестицій, виділяють ще й інноваційні та

інтелектуальніінвестиції. На наш погляд, сферою інноваційних та

інтелектуальнихвкладеньможутьбутитількиконкретніоб’єкти, реальні

активи, тобтоціспособиінвестуваннястосуютьсяреальнихінвестицій.

В економічній термінології використовується таке поняття як

реінвестиції. Цейтермінпоходитьвідлат. re... – префікс, щоозначає
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поновленняабоповтореннядії, таслова«інвестиції». ВУкраїніправове

регулюванняреінвестиційздійснюєтьсянаосновінормЗаконуУкраїни«Про

інвестиційнудіяльність» таПодатковогокодексу. Так, підреінвестиціями

розуміютьгосподарськіоперації, щопередбачаютьздійсненнякапітальних

або фінансових інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від

інвестиційнихоперацій.

Наведенакласифікаціяінвестицій відображаєнайбільш суттєвіїх

ознаки, заякимимаєформуватисяінформаціявоблікуізвітності. При

необхідностівонаможебутипоглибленазалежновідпідприємницькоїабо

дослідницької мети, інформаційних потреб конкретних користувачів

обліковихтазвітнихданих.

Власникам, керівництвупідприємствазавждиважливознати, якийвид

інвестиційпринесебільшувигоду. Зоглядунацепотрібноаналізуватирізні

економічнічинники, щовпливаютьнаінвестиційнийкліматнапідприємстві,

врегіоні, країнівцілому.

1.3. Інвестиційнадіяльність, їїоб’єктитасуб’єкти

Інвестиційна діяльність є невід’ємною складовою виробничо-

господарськоїдіяльностіпідприємства, яка орієнтована на розвиток

одночасносуб’єктаінвестиційноїдіяльностітаоновленняівдосконалення

йоговиробничихзасобівпраці, збільшеннякорпоративнихправ, фінансових

ресурсів(об’єктівінвестицій).

Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність»

інвестиційнадіяльністьвизначенаяксукупністьпрактичнихдійгромадян,

юридичнихосібтадержавищодореалізаціїінвестицій.

Інвестиційнадіяльністьєневід’ємною складовою всієїгосподарської

діяльностіпідприємства, якцеподанонарисунку1.3.



18

Операційна

основна

Видидіяльності
підприємства

Звичайнадіяльність Надзвичайнадіяльність

Іншазвичайна
діяльність

інша фінансова інвестиційна

Рис.1.3. Видидіяльностіпідприємства

Звичайнадіяльність– цебудь-якадіяльністьпідприємства, атакож

операції, якізабезпечують або виникають внаслідок здійснення такої

діяльності. Дозвичайноїйогодіяльностіслідвіднестипридбанняматеріалів

тасировини, іншихзапасів, виконанняпослуг, виробництвопродукції,

розрахункизпостачальникамиіклієнтами, розрахункизадовгостроковимиі

короткостроковимизобов’язаннями, зпрацівникамиібюджетом, списання

знецінених запасів, переоцінку короткотермінових інвестицій, курсові

різницітощо.

Надзвичайна подія виникає внаслідок подій або операцій, які

відрізняютьсявідзвичайноїієепізодичними. Надзвичайнаподіявиникає

внаслідокстихійнихлих, техногеннихкатастрофтощо.

Звичайнадіяльністьпідприємстваподіляєтьсянаопераційнутаіншу.

Доопераційноїдіяльностіпідприємствавідносятьсяусівидиосновної

таіншоїдіяльності, крімфінансовоїтаінвестиційної.

Основнадіяльність – цета, якапов’язаназвиробництвом або

реалізацією товарів, робітіпослуг, визначенастатутом при створені

підприємстваіяказабезпечуєосновнучасткуйогодоходу.

Витрати, яківиникаютьврезультатіосновноїдіяльності, поділяютьза

функціями, асаме: навиробничу, адміністративну, назбуттаінші.
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Виробничафункція супроводжується витратами навиготовлення

продукції, таїїпродажем, атакожвитратамиадміністративногохарактеру,

іншимиопераційнимивитратами.

Фінансовадіяльність– цедіяльністьпідприємства, якапризводитьдо

змінрозміруіскладувласноготапозиковогокапіталу.

Інвестиційнадіяльність– цедіяльністьпідприємства, якапов’язаназ

придбаннямтихнеоборотнихактивівтафінансовихінвестицій, якінеє

складовоючастиноюеквівалентівгрошовихкоштів. Такевизначеннядається

уП(С)БО4 «Звітпрорухгрошовихкоштів». Отжеінвестиційнийпроцес

включаєтакіфази(рис. 1.4):

Вилученняприбутку
власниками

реінвестування
прибутку

Спрямуваннядоходів(прибутку) відреалізації(списання)
наздійсненняновихінвестиційнихвкладень

інвестиційні
вкладення
власників
таінші
сторонні
джерела

Інвестиційні
вкладення

Вилучення
інвестицій(вихідз

проектів, їх
списаннячи
реалізація)

Операційна
діяльністьзметою
отриманняприбутку

(вигоди)

Інвестиційнабаза

Об’єкти
(проекти)

капітального
інвестування

Портфель
об’єктів

фінансового
інвестування

Фінансове
інвестуваннязметою
отриманняприбутку

Прибуток

Рис. 1.4. Схемаінвестиційноїдіяльностіпідприємства

– інвестиційнівкладеннявласнихтазалученихресурсівзметою

придбання інвестиційних проектів, що входятьдо інвестиційноїбази

(портфеляоб’єктівреальноготафінансовогоінвестування). Недоліком

використанняінвестиційногопортфелявпроцесіопераційноїтафінансової

діяльностієотриманняприбутку, щозарішеннямвласниківможебути

вилучений з підприємства (на дивіденди, відсотки) або повторно
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реінвестованийвгосподарськудіяльність;

– вилученняокремихоб’єктів(вихідзокремихпроектівтапрограм) –

списання, продаж, безкоштовна передача об’єктів, якітакож можуть

приносити додатковувигодуу форміприбутку, що направляєтьсяна

фінансуванняновихінвестиційнихпроектів.

Нажаль, сьогоднінемаєчіткогоподілунарахункахоблікутайу

звітностіфінансовоїтаінвестиційноїдіяльності. Дляоблікуінвестиційної

діяльностіпризначеннірахункиіншихдоходів, наякихведетьсяоблік

доходіввідреалізаціїфінансовихінвестицій, таіншихвитрат, обліковуються

неопераційнікурсовірізниці, безоплатнопереданіактивитощо. Крімтого, у

звітностіінвестиційнадіяльністьневиділенаокремимрядками(вформі№ 2

«Звітпрофінансовірезультати»), авключаєтьсядоскладуіншихдоходівта

іншихвитрат.

ВідповіднодоПоложення(стандарту) бухгалтерськогообліку4 «Звіт

про рух грошових коштів» під інвестиційною діяльністю розуміють

«придбаннятареалізаціютихнеоборотнихактивів, атакожтихфінансових

інвестицій, якінеєскладовою частиною еквівалентівгрошовихкоштів»,

тобто визначення результату від інвестиційноїдіяльностіпередбачає

порівняннядоходіввідінвестиційноїдіяльності: «придбаннянеоборотних

активівтафінансовихінвестицій, якінеєскладовоючастиноюеквівалентів

грошовихкоштів» звитратамивідінвестиційноїдіяльності: «реалізацією

необоротнихактивівтафінансовихінвестицій, якінеєскладовоючастиною

еквівалентівгрошовихкоштів».

Зміни, яківідбулисьз2008 рокууПланірахунківтаП(С)БО3 «Звіт

профінансовірезультати» спричинилиіншерозуміннязміступоняття«інші

витрати». Таківитратизгідночиннихнормативівє, восновному, складовими

інвестиційноїдіяльності, однакщодореалізаціїнеоборотнихактивів, тоці

операціївилученізісфери інвестиційноїдіяльностітавідносятьсядо

операційноїдіяльності, щосуперечитьбудовіЗвітупрорухгрошових

коштів.
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Так, якщодо2008 р. процесреалізаціїнеоборотнихактивівбувсферою

інвестиційноїдіяльності, товідповіднодонаціональнихстандартів, асаме

П(С)БО№ 27 «Необоротніактиви, утримуванідляпродажутаприпинена

діяльність» тепер реалізація необоротних активів входить в склад

операційноїдіяльності. Такимчиномвідповіднододіючогопланурахунків

інвестиційнанерухомістьможеобліковуватисянарахункахнеоборотних

активів, апотімреалізовуватисьякзвичайнийтовар.

ЗакономУкраїни«Проінвестиційнудіяльність» визначеноосновніправа

суб’єктівінвестиційноїдіяльності. Зокрема, всісуб’єктиінвестиційної

діяльностінезалежновідформвласностітагосподарюваннямаютьрівні

праващодоздійсненняінвестиційноїдіяльності. У томучислішляхом

організаціїконкурсівіторгів. Зарішенням інвестораправоволодіння,

користуваннятарозпорядженняінвестиціями, атакож результатамиїх

здійсненняможутьбутипереданііншимгромадянамтаюридичнимособам.

Суб’єктами (інвесторамитаучасниками) інвестиційноїдіяльності

можутьбутигромадяниіюридичніособиУкраїнитаіноземнихдержав, а

такождержави. Інвестори– суб’єктиінвестиційноїдіяльності, якіприймають

рішенняпровкладеннявласних, позичковихізалученихмайновихта

інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування. Інвестори можуть

виступативролібудь-якогоучасникаінвестиційноїдіяльності. Учасниками

інвестиційноїдіяльностіможутьбутигромадянитаюридичніособиУкраїни,

інших держав, якізабезпечують реалізацію інвестицій, як виконавці

замовлень, абонапідставідорученняінвестора.

Інвестиційнадіяльністьздійснюєтьсяуформі:

- інвестування, яке здійснюється громадянами, недержавними

підприємствами, господарськими асоціаціями, атакож громадським та

релігійнимиорганізаціями;

- державного інвестування, яке здійснюється органами влади та

управлінняУкраїни, атакождержавнимипідприємствамитаустановами;
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- іноземногоінвестування, якездійснюєтьсяіноземнимидержавними,

юридичнимитафізичнимиособами;

- спільногоінвестування, якездійснюєтьсягородянамитаюридичними

особамиУкраїнитаіншихдержав.

Об’єктамиінвестиційноїдіяльностіможутьбутибудь-якемайно, в

томучисліосновнізасобийоборотніактививусіхгалузяхтасферах

економіки, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна

продукція, інтелектуальніцінності, іншіоб’єктивласності, атакожмайнові

права.

Забороняєтьсяінвестуваннявоб’єкти, створеннятавикористанняяких

не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних,

архітектурнихтаіншихнорм, встановленихзаконодавствомУкраїни, атакож

порушуєправатаінтересигромадян, юридичнихосіб ідержави, що

охороняютьсязаконом.

Інвесторсамостійновизначаєцілі, напрями, видийобсягиінвестицій,

залучає для їх реалізаціїна договірній основібудь-яких учасників

інвестиційноїдіяльності, утомучислішляхоморганізаціїконкурсівіторгів.

Дляінвестуванняможутьбутизалученіфінансовікоштиувигляді

кредитів, випускувустановленомузаконодавствомпорядкуціннихпаперіві

позик.

Інвестор має право володіти, користуватися і розпоряджатися

об’єктами та результатами інвестицій, включаючи реінвестиції та

торговельніопераціїнатериторіїУкраїни, відповіднодозаконодавчихактів

України.

Змоментузалученняінвестиційтаїхвпровадженняпроходитьпевний

етап– інвестиційнийцикл. Крімтого, змоментувкладеннякапіталудо

моментуотриманнявигодпроходитьпевнийпроміжокчасу, якийназивають

інвестиційнийлаг. Требавідзначити, щоінвестиціївдіючепідприємство,

особливозарахуноквласнихджерел(капіталізаціїприбутку), напрактиці

важкообмежитиокремимицикламизчіткимвиділенняммоментувкладення
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капіталу, одержання ефекту, тривалості інвестиційного лага.

Самоінвестуванняпідприємстваможнарозглядатиякбезперервнийпроцес,

щозумовлюєнагромадженнякапіталузарахуноквласнихресурсів(рис.1.5).

Рис. 1.5. Ринковамодельінвестиційнихпроцесівнапідприємстві
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1.4.Інвестиційнийриноктайогоелементи

Інвестиційнийринок(ринокінвестиційтаринокінвестиційнихтоварів)

– цесукупністьекономічнихвідносин, якіскладаютьсяміжподавцямита

споживачамиінвестиційнихтоварівіпослуг, атакожоб’єктівінвестуванняв

усіхйогоформах.

Вширокомурозумінніпоняттяінвестиційнийринокозначаєсукупність

усіх інвестиційних ресурсів, активів, фінансових інструментів, які

використовуютьсявпроцесіінвестиційноїдіяльності.

Інвестиційнийринокбуваєдвохвидів, доньоговходятьтакіелементи:

1. Ринок об’єктів реального інвестування (матеріальна база

підприємства, риноккапітальнихінвестицій);

2. Ринокінструментівфінансовогоінвестування(фінансовіінвестиції,

фондовийринок).

Ринокінвестицій(обмінінвестиціями) характеризуєтьсяпропозицією

інвестицій(капіталу) збокуінвесторів, щовиступаютьуданомувипадкуяк

продавці, іпопитомнаінвестиціїзбокупотенційнихучасниківінвестиційної

діяльності, яківиступаютьуроліпокупцівінвестицій(капіталу).

Функціонування інвестиційного ринку здійснюється через

інфраструктуру, щоформуєінвестиційнетаобслуговуючесередовище, яке

дозволяєінвесторупрацюватизмінімальним ризиком. Інфраструктуру

ринкуінвестиційможнаумовноподілитинарегулюючу, функціональнута

інформаційнускладові.

Зокрема, регулюючаскладоваінфраструктуриздійснюєвпорядкування

інвестиційнихвідносиншляхомустановленняправил, стандартівтакритеріїв

поведінкинаринку. Регуляторнуполітикунаринкуінвестиційвизначають

КабінетМіністрівУкраїни, Нацбанк України, Міністерствоекономіки,

Міністерствофінансів, Фонддержавногомайна, Антимонопольнийкомітет,

Державнакомісіязціннихпаперівтафондовогоринку(ДКЦПФР) таінші.
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Функціональнаскладоваінфраструктуриінвестиційногоринку– це

фінансово-кредитніінститути та сервісніорганізації, якіздійснюють

спеціалізованудіяльність (Інвестиційніфонди, біржі, комерційнібанки,

страховікомпанії, кредитніспілки, фондовібіржііт.д.).

Інформаційнаскладоваінфраструктуриінвестиційногоринкувключає

всебеділовівидання, Інтернет, сайтирейтинговихсистемінвестиційної

привабливостіпідприємствтощо.

Впріоритетахдержавноїекономічноїполітикиувсічасибуврозвиток

інвестиційноїдіяльностічерезвдосконаленняструктури інвестиційного

ринкуУкраїни, асамерозвиткуфондовогоринкутастворенняокремого

секторуінвестиційногоринку– ринокПенсійногоінвестування.

Основнимизавданнямиусферірозвиткуфондовогоринкує:

 проведеннясприятливоїполітикиоподаткуваннянафондовомуринку

України;

 створенняумовдля підвищення рівня капіталізаціїталіквідності

фондовогоринку;

 розширення співробітництва з міжнародними організаціями

економічногоспівробітництваірозвитку, комісією зціннихпаперівта

іншими установами з питань запровадження міжнародних стандартів

розкриттяінформації;

 спрощенняпроцедурипроведеннярозрахунківзаугодами зцінними

паперамизаучастюнерезидентів;

 удосконаленнясистеми обліку, розрахунків тазвітностіучасників

фондовогоринку;

 забезпечення прозорості діяльності інститутів спільного

інвестування;

 здійсненнязаходів щодо концентраціїторгівлінаорганізованих

ринках, діяльністьякихвідповідаєміжнароднимстандартам;
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 підвищення ефективності діяльності ДКЦПФР, Національної

депозитарноїсистемивнапрямізабезпеченнязахиступраввласниківцінних

паперівтаупорядкуваннярозрахунківзаопераціямизціннимипаперами;

 розробленнямеханізмустрахуванняучасниківринкуціннихпаперів

 створенняефективноїсистемиінвестуванняпенсійнихкоштів.

НаданомуетапірозвиткуекономікиУкраїнистворенаПрограма

розвиткуінвестиційноїтаінноваційноїдіяльностівУкраїніна2010-2015 рр.

№ 389 від 02.02.2011 р. Відтак, пріоритетами розвиткуекономіки на

інноваційнійосновієпровадженняосвітньої, науковоїтанауково-технічної

діяльності, здійсненнязаходівзконцентраціїінвестиційнихресурсівна

реалізаціїінвестиційнихтаінноваційнихпроектів.

1.5. Захистінвестиційвідризикутаінвестиційнастратегія

Інвестиційнийризик– цеймовірністьвиникненнянепередбачуваних

фінансовихвтратвситуаціїневизначеностіумовінвестиційноїдіяльності.

Причинивиникненняінвестиційногоризику:

1) інвестиціївимагаютьзначнихвкладеньгрошовихкоштів;

2) інвестиційний процес, який складається зокремих проектів, є

довготривалим. Отже, віддачаувиглядіматеріальнихблаг(прибутку)

приходить через певний проміжок часу, який називається

інвестиційним лагом, авсецезбільшуєймовірністьвиникнення

інвестиційногоризику;

3) у багатьох випадках інвестор немає можливостіздійснювати

контрольіоперативновпливатинахідінвестування(цестосується

поточнихфінансовихінвестицій).

Інвестиційнийризиккласифікуютьзадекількомаознаками.

Заформамиінвестування:

1. Ризикреальногоінвестування(наприклад, невдаловибранемісцепід

об’єкт, некваліфікованийпідрядник);
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2. Ризикфінансовогоінвестування(наприклад, непродуманийвибір

фінансовихінструментів, невдалийінвестиційнийпортфель).

Заджереламивиникнення:

1. Систематичний (ринковий) – той, що пов’язаний із зміною

економічної,політичноїситуації, наякіінвесторнеможевпливати;

2. Несистематичний(специфічний) – стосуєтьсяконкретногооб’єкта

інвестування, діяльності конкретного інвестора, викликаною

некваліфікованим керівництвом, нераціональним розміщенням

інвестиційнихресурсів.

Засфероювиникненняінвестиційнийризикподіляютьна: економічний;

політичний; соціальний; екологічний.

Дляоцінкиінвестиційногоризикувикористовуютьсярядпоказників,

якіпов’язанізпорівняннямочікуванихдоходівтаїхвтрат.

Дотакихпоказниківвідносять:

1. Середньоквадратичневідхилення;

2. Коефіцієнтваріації;

3. β-коефіцієнт;

4. Експертнийрозрахунок.

Заоб’єктамиризикуінвестиціїможнаподілитина:

1. Безризикові– інвестиціїзмінімальнимрівнемризику(інвестиціїв

короткостроковіцінніпапери, депозитнівкладення);

2. Інвестиціїзрівнемдопустимогоризику– коливтрачаєтьсячистий

прибутоквпроцесіінвестування;

3. Інвестиціїзрівнемкритичногоризику– втратаваловихдоходів;

4. Інвестиціїзрівнемкатастрофічногоризику– втратавкладених

інвестицій.

Величина інвестиційного ризику враховується при плануванні

винагородизавкладенікошти. Зізростаннямризикубільшою маєбути

величинатакоївинагороди, яку кваліфікуютьяк премію запонесені

інвесторомризики.
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Преміязаризик– цедодатковийдохід, якоговимагаєінвесторпонад

тойрівень, якийможутьпринестибезризиковіінвестиції(рис.1.6).

Преміяза
ризик

Дохідвід
безризикового
інвестування

Рівеньризику

Дохід

Рис. 1.6. Формуванняпреміїзаризикінвестицій

Зінвестиційнимризикомпов’язанепоняттяліквідності.

Ліквідність– цепотенційназдатністьвкороткийчасібезсуттєвих

втратперетворитиінвестиційніактививгрошовікошти.

Ліквідністьінвестиційможебутирізною залежновіднаявниху

підприємства активів (короткостроковіінвестиціїбільш ліквідні, ніж

довгострокові).

Реалізаціяінвестиційнихпроектівіпрограмплануєтьсяівтілюєтьсяу

життяпротягомзначногоперіоду, коженциклзаймаєтривалийчас. Тому

вонамаєздійснюватисязурахуваннямпевноїперспективи. Формування

напрямківцієїдіяльностізурахуваннямперспектививходитьдопроцесу

розробкиінвестиційноїстратегії.

Отже, інвестиційнастратегія– цепроцесформуваннясистеми

довгостроковихцілейінвестиційноїдіяльностітавибірнайбільшефективних

шляхівїхдосягненнянабазіпрогнозуванняумовздійсненняцієїдіяльності,

кон’юктуриінвестиційногоринкуякуцілому, такінаокремихйого

сегментах.
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Інвестиційнастратегіяпередбачаєособливийпроцесстратегічного

управлінняінвестиційноюдіяльністю,якийвключаєвсебе:

тактичнеуправлінняінвестиційноюдіяльністюшляхомформування

інвестиційногопортфеляпідприємства;

оперативне управлінняінвестиційною діяльністю черезпоточне

керуванняокремимиінвестиційнимипроектамитапрограмами.

Інвестиційний портфель – це визначена сукупність об’єктів

фінансового іреального інвестування, яка формується відповідно до

попередньорозробленоїінвестиційноїстратегії, залежновідінвестиційних

цілей. Головноюметоюінвестиційногопортфеляєзабезпеченняреалізації

інвестиційноїстратегіїкомпаніїшляхомпідборунайбільш ефективнихта

безпечнихоб’єктівінвестування.

1.6. Принципи ізавдання обліку інвестиційно-інноваційної

діяльності

Принципибухгалтерськогооблікуєдинідлявсіхвидівдіяльності.

РегламентуютьсявониЗаконом України «Пробухгалтерськийоблікта

фінансовузвітністьвУкраїні», якийпередбачаєорганізацію обліково-

інформаційноїроботинапідприємствізурахуваннямтакихпринципів:

обачність;

повневисвітлення;

автономність;

послідовність;

безперервність;

нарахуваннятавідповідністьдоходівівитрат;

превалюваннясутностінадформою;

історична(фактична) собівартість;

єдинийгрошовийвимірник;

періодичність.
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Більшість зазначених принципів безпосередньо стосуються й

інвестиційно-інноваційноїсфери. Протедеякізнихмаютьнадзвичайно

важливезначення. Інші– вменшіймірівпливаютьнаінвестиційніпроцеси.

Наприклад, дужеважливимпривизнаннідлявідображеннявоблікуоб’єктів

інвестиційного майнаєпринцип превалюваннясутностінад формою,

оскільки окремі об’єкти довгострокового використання можуть

відображатисявоблікуякнеоборотніактиви(якщовонивикористовуються

запризначенням). Утойжечасвониможутьрахуватисяякзвичайнийтовар

(ті, щопризначенідляпродажу).

Важливимвінвестиційнійсферієчіткаперіодизаціяінвестиційних

проектів, оскількиреалізаціябільшостіпроектівєдовготривалимпроцесом.

Неменшважливимдляінвестиційноїдіяльностієпринципобачності, тому

щодляздійсненняінвестиційвилучаютьсязоборотучизалучаютьсязі

сторонизначнісумифінансовихресурсів, процесєдовготривалимзвеликим

ступенемризику.

Водночасусферіінвестуванняпринципісторичноїсобівартостієменш

реалізованим. Це пов’язано з довготривалістю інвестиційного циклу,

необхідністюпроведеннянадатубалансупереоцінки. Томуоцінкабагатьох

інвестиційнихактивівприводитьсязасправедливоювартістю, собівартістюз

урахуваннямзменшеннякорисності, амортизованоюсобівартістю, методом

участівкапіталі.

Доосновнихзавданьоблікуінвестиційноїдіяльностіможнавіднести

необхідністьчіткогорозмежуваннявоблікуізвітності:

1. Майна інвестиційної сфери, до якого відносіть більшість

необоротнихактивівтафінансовихінвестицій(обліковуютьсянарахунках

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 35).

2. Джерелфінансовогозабезпеченняінвестиційногомайна, дояких

відноситьсявласнийкапітал, кредитніресурситазалученідляінвестування

коштизісторони(обліковуютьсянарахунках40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52,

53, 60).
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3. Інвестиційних доходів, інвестиційних витрат та фінансових

результатіввідтакоїдіяльності(рахунки72, 74, 96, 97 тасубрахунок79.3);

4. Грошовихпотоківвінвестиційнійсфері– грошовихнадходженьвід

реалізаціїінвестиційнихпроектів, об’єктівінвестиційногомайна; вибуття

грошових коштів на придбання необоротних активів та фінансових

інвестицій(рис. 1.7).

Майнотаіншіактиви
інвестиційноїсфери

Ресурснезабезпечення
інвестиційногомайна

Надходженнякоштів
відінвестиційної

діяльності

Вибуттякоштіву
результатіінвестицій

Чистийрухкоштів
відінвестиційної
діяльності(+ -)

Реалізація(продаж)
об’єктівінвестування

Собівартість
реалізованих
інвестицій

Результатінвестицій-
ноїдіяльності

(прибуток, збиток)

Майнота
йогоджерела

Рухкоштів

Результат
діяльності

Рис. 1.7. Основнінапрямиінформаційногозабезпеченняінвестиційної

діяльності

1.7. Інвестиційний клімат: сучасний стан, проблеми та

перспективи

Результативністьінвестуваннязалежитьвідзаходівщодополіпшення

інвестиційногоклімату, абизробитийогосприятливимдлявкладеннякоштів

векономіку. Дочинників, щозабезпечуютьподоланняабозниженняризиків

дляінвесторіввУкраїні, належать: рівеньрозвиткупродуктивнихсилтастан

ринкуінвестицій; правовеполедержави; політичнаволяусіхгілоквлади;

станфінансово-кредитноїсистеми; інвестиційнаактивністьнаселення; статус

іноземногоінвестора.

Міжнародніспостереженнясвідчать, щоУкраїнапотрапиладогрупи

країн світу, в яких поступово відбувалось відновлення економічного
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зростання. Потенційнонашакраїна, володіючизначнимвнутрішнімринком,

розгалуженимпромисловимісільськогосподарськимпотенціалом, багатими

тарізноманітнимиприроднимиресурсами, атакожвигіднимгеополітичним

розташуванням, можестатиоднимізпровіднихспоживачівінвестицій.

ЗаданимиДержавноїстатистикиУкраїниу1 кварталі2011 рокув

економікуУкраїниіноземнимиінвесторамивкладено925,7 млн. дол. США

прямих іноземних інвестицій, що становить 129 відсотків від обсягу

надходженьзавідповіднийперіод2010 року(на208,6 млн.грн. більше, ніжу

1 кварталі2010 року).

Станомна01.04.2011р. додесяткиосновнихкраїн-інвесторів, наякі

припадаємайже83% загальногообсягупрямихінвестицій, входять: Кіпр

(23,4%), Німеччина(15,7%), Нідерланди(10,4%), РосійськаФедерація(7,4%),

Австрія(6,2%), Франція(5,3%), ВеликаБританія(5,1%), атакожШвеція,

ВіргінськіОстрови,СполученіШтатиАмерики.

Рис. 1.8. Щоквартальнийобсягзалученихпрямихіноземнихінвестицій,

млн. дол. США

Разом з тим, спостерігається непропорційний розподіл обсягів

залучення інвестицій у регіони України. До восьми регіонів:

Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Київської, Львівської, Одеської,

Запорізької, АРКримтадом. Київнадходитьнайбільшевсьогоінвестицій–

89,2 відсоткавсіхзалученихпрямихіноземнихінвестицій. Цесаметі

регіони, якінасьогоднівжеєекономічнорозвинутимитанайбільш
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привабливимидляіноземнихінвесторів. Такеспрямуванняпрямихіноземних

інвестиційтаінвестиційвосновнийкапіталврегіональномурозрізіне

сприяєрівномірномусоціально-економічномурозвиткурегіонівтапосилює

подальшезбільшеннярозривууїхрозвитку.

Слід зазначити, щоструктуразаформами залученняіноземного

капіталузаперіод2002-2011 рокизначнозмінилася. Так, у2001-2004 рр.

внескиувиглядірухомогоінерухомогомайназаймаливід28 до36 відсотків,

насьогодніждомінуютьвкладеннягрошовихкоштів.

Аналіздинамікиосвоєнихінвестиційвосновнийкапіталу2009-2011

рокахтакожсвідчитьпродеякезниженняїхтемпів. Спадтемпівтаобсягів

залученняінвестиційвосновнийкапіталспричиняєможливістьвиникнення

ризиківщодонезавершеноговиконаннятанедофінансуванняінвестиційних

проектівуперспективі, збільшенняобсягівзносуосновнихзасобівта

зниженняконкурентоспроможностіпродукції.

Провіднимисферамизаобсягамизалученняінвестиційвосновний

капіталстаномна1.04.2011 р. залишаються: промисловість– 12,34 млрд.

грн., операціїзнерухомиммайном, оренда, інжинірингтанаданняпослуг

підприємцям– 6,02млрд.грн., діяльністьтранспортуізв’язку–4,29 млрд. грн.

Рис. 1.9. Розподілінвестиційвосновнийкапіталзасферамиекономічної

діяльності(у% дозагальногообсягу)
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Капіталовкладення у державне управляння збільшились на 104

відсоткипорівнянозвідповіднимперіодомпопередньогорокуістановили

0,5 відсоткавідїхньогозагальногообсягу. Також збільшилисяобсяги

капіталовкладеньвсільськегосподарство, мисливствоталісовегосподарство

– на73,5 відсотка(7,9 відсоткавідїхньогозагальногообсягу); внадання

комунальнихтаіндивідуальнихпослуг, діяльністьусферікультуритаспорту

– на94,1 відсотки(3,2 відсотка); удіяльністьготелівтаресторанів– на82,5

відсотка (1,7 відсотка); уфінансовудіяльність– на51,6 відсотка(1,4

відсотка); вохоронуздоров̀ятанаданнясоціальноїдопомоги– на47,1

відсотка(0,8 відсотка); восвітуна47,9 відсотка(0,5 відсотка); убудівництво

– на20,7 відсотка(3,9 відсотка); уторгівлю, ремонтавтомобілів, побутових

виробівтапредметівособистоговжитку– на4,3 відсотка(6,7 відсотка); у

діяльністьтранспортутазв’язку– на16 відсотків(13,9 відсотка).

Головнимджереломфінансуванняінвестиційвосновнийкапітал, які

раніше, залишаються власнікошти підприємствіорганізацій. Частка

залученихізапозиченихкоштів, утомучислікредитівбанківтаіншихпозик,

коштівіноземнихінвесторівузагальнихобсягахкапіталовкладеньстановила

16,0 %.

Рис. 1.10. Розподілінвестиційвосновнийкапіталзаджерелами

фінансування, %

Такаструктураджерелфінансуванняінвестиційвосновнийкапітал,

зокремадомінуваннявнійвнесківзарахуноквласнихкоштівпідприємств,

ставитьвзалежністьрозвитокпідприємствтаїхінвестиційнуактивністьвід
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їхприбутковості.

ЗарезультатамищорічногорейтинговогодослідженняМіжнародної

фінансовоїкорпорації, групаСвітовогобанку “Веденнябізнесу - 2011”

Українапокращиласвоємісцена2 позиціїз147 на145 місце, зарахунок

збільшеннярейтингузакатегоріями: “реєстраціяпідприємств” та“отримання

дозволівнабудівництво”, водночасвідбулосязменшеннярейтингівза

категоріями: “реєстраціявласності”, “доступдокредитів”, “захистправ

інвесторів”та“ліквідаціяпідприємств”.

ДлясуттєвогопокращеннямісцяУкраїниузазначеномурейтингу

актуальнимнасьогоднієпитанняудосконаленняправовоїтаорганізаційної

базидляпідвищеннядієздатностімеханізмівзабезпеченнясприятливого

інвестиційногокліматуйформуванняосновизбереженнятапідвищення

конкурентоспроможностівітчизняноїекономіки.

ВціломустатистичніданітаміжнароднаінвестиційнапозиціяУкраїни

свідчать, щоУкраїназалишаєтьсяпривабливою дляінвестицій, водночас

вонанезнаходитьсяостороньсвітовихпроцесів, єдостатньоінтегрованоюу

світовегосподарство.

Історичнадовідка

Термін «інвестиції» походитьвідлатинськогослова«invest», що

означає«вкладати». Тобтоінвестиція– цеспосібвкладеннякапіталу, який

повинензабезпечитизбереженняабозростаннявартостікапіталута(або)

принестипозитивнувеличинудоходу.

Історіяінвестицій, якфінансовихвнесківзметоюзбільшеннякоштівв

майбутньому, далеконенова. Однимзяскравихпредставниківусфері

розробкитеоріїфінансовогоінвестування, безсумнівно, єшотландецьДжон

Ло (1671-1729). Вінвідстоювавідею проведенняекономічноїполітики

Сполученого Королівствачерездержавнібанки, заснуваву 1716 р.

ГромадськийбанквПарижііпочаврозміщуватикоштиупромисловостій



36

торгівліпідпомірнийвідсоток, щонетількисталонакористьАнглії, ай

пожвавилоекономікуФранції.

УцарськійРосіїоднимзнайвигіднішихспособівінвестуваннябуло

зведеннятакзваних«прибутковихбудинків». Квартиривнихздавалисяв

орендугородянам: чиновникам, інтелігенції, ремісникам – ітим самим

приносилисвоїмвласникамнеабиякідоходи.

Інший шотландецьАдам Смітв 1776 р. представивсвітусвій

знаменитийп’ятитомник«Дослідженняпроприродуіпричинибагатства

народів», вякомудетальновиклавконцепцію інвестиційногобанку. Так

класикиекономічноїнаукиА. СміттаД. Рикардозмінилиуявленняпророль

державиусуспільнійгосподарськійсистемі, показали, щокапіталізація,

тобтонагромадження, відбуваєтьсязарахунокнадлишкудоходів, якінебули

спожиті.

На основікласичних поглядів щодо відтворювального розвитку

суспільствазарахунокзаощадженнятанакопиченнякапіталуфранцузький

економістЖ. Б. Сейзапропонувавтеорію трьохфакторіввиробництва:

людина, капіталтаземля. ОсновнадумкаСеящодотеоріїринкубазуєтьсяна

тому, щозайвевиробництвостворюєпередумовидовиникненнякриз. Саме

втакихумовахзменшенняпопитуіперевиробництвоповиннізбільшити

пропозиціюнаінвестиції, щовсвоючергуповинноурівноважитиекономіку.

ПродовжуючивченняфранцузькихсоціалістівРікардотаМальтуса,

англійськийекономістДж. С. Мільвизнавперехіднийхарактернеобмеженої

конкуренціїіприватноївласності. ЗакониполітичноїекономіїМільділитьна

дварозряди: законивиробництва, якінезалежатьвіднашоїволі, іпринципи

розподілу, щовизначаютьсябажаннямиідумкамисамихлюдейізмінюються

залежно від особливостей соціального ладу, внаслідок чого правила

розподілунемаютьтогохарактерунеобхідності, якийвластивийзаконам

першоїкатегорії. Тобто, заощадженнятаінвестиціїстворюютьефективний

попит, таксамояківитратинаспоживання.
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К. Марксвизначивприродукризукапіталістичномусуспільствіта

довівневипадковістьтазакономірнуперіодичністькризубуржуазному

суспільстві. Капіталіст (власник фабрики, корпорація) намагається

збільшуватисвоїприбутки, адляцьогозбільшуєнормивиробіткута

систематичнозменшуєвитратинаоплатунайманоїпраці, тобтозаробітну

платупрацівників. Однак, оскільки, працівникиєчленамисуспільства, яке

споживаєвиробленупродукцію, відповіднозменшуєтьсяпопиттавиникає

кризаперевиробництва, коливиробленупродукціюнемаєкомукупувати.

К. Маркстакожзапропонувавзаконпрозменшенняставкиприбутку.

Витративиробництва (загальний капітал) складаютьсяізробочоїсили

(зміннийкапітал) татоварів, щокупленінаринку (постійнийкапітал).

Останнійневиробляєдодатковоївартості, але, згідноМаркса, забираєїї.

Тобто, чимкапітало-інтенсивнішимєвиробництво, тимменшимвідсоток

прибутку. Внаслідокцього, ізприбуткуфінансуютьсяновіінвестиції, які

збільшуютьпродуктивністьтавідсотокдодатковоївартості. Зіншогобоку,

черезпостійнуакумуляціюзбільшуєтьсяпостійнийкапіталізменшується

відсотокприбутку. Цефакт, атакожконкуренціяміжпідприємцямизмушує

капіталістівакумулювативповномуобсязідодатковувартістьзметою

збільшеннязагального прибуткудлякомпенсаціїзменшеного відсотку

прибутку. Марксвиділяєнаступнікризовіфази, пов’язанізінвестиціями:

1. Прибутокзбільшуєтьсявнаслідокзбільшеннявиробництва. Всвою

чергузбільшуєтьсязайнятість, атакожінвестиції.

2. Через акумуляцію додатковоївартостіта використання їїдля

інвестиційзменшуєтьсяпопитпрацюючогоробочогокласу. Окрім

цього, черезкупівлюновихзасобіввиробництвалюдизвільняються,

щопризводитьдододатковогозменшенняпопиту.

3. Виникаєзагальнакриза, зменшуютьсяцінинатоваритаробочусилу.

Водночас, постійний капітал знецінюється. Відсоток прибутку

збільшуєтьсяйтакимчином, збільшеннявиробництва(збільшення
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найманих працівників) стає привабливою альтернативою. Це

призводитьдоповерненнядо1-оїфази.

Такимчином, постаєпроблемасвідомогорегулюваннярозподілуінве-

стиційміжматеріальнимифакторамивиробництватапрацею, доцільності

інвестування виробництва, що базується на використанніобмежених

ресурсів.

В20-хрокахминулогостоліттяуСШАсформуваласягрупафахівців

неокласичногонапрямуекономічноїдумки– прихильниківідеїстабілізації

економікичерезрегулюванняінвестиційногоциклузадопомогоювиваженої

кредитно-грошовоїполітики. СереднихІ.Фішерзосередивсянапроблемі

побудови інвестиційної моделі економіки, саморегулювання якої

здійснюєтьсязадопомогоюформулиФішера, заякоюнормидоходуповинні

бутивищимизавитратиіставкивідсотка.

Неокласичнутеорію інвестиційрозвинувА. Пігу– авторконцепції

«економіки добробуту». Він розглядав соціальний добробут (рівень

національногодоходу) яксумудобробутуокремихіндивідів(індивідуальних

доходів) ізростання обсягів доходів від інвестиційноїактивностів

суспільстві. НадумкуА. Пігу, державаможерегулюватиінтенсивність

інвестиційнихпроцесів.

Інституціональний підхід до аналізу інвестиційних процесів

започаткував у своїй теорії ефективної конкуренції Й. Шумпетер.

Особливістьйого підходу полягалавтому, що, аналізуючи причини

динамічнихзмін, вінконцентрувавувагунаінституціональнихскладових

суспільногорозвитку, асаменаінноваційнійдіяльностіякнафункції

виробництва.

Вагомогозначенняпроблемідержавногорегулюванняінвестиційних

процесів іформуванняінвестиційного середовищазаумовкризового

розвиткунадававДж. М. Кейнс. Вінвиступивзнизкоюпрацьщодопитань

циклічногорозвитку. Головноюзнихє«Загальнатеоріязайнятості, процента

ігрошей», уякійсформульованоосновніпринципитієїсистемипоглядів, що
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згодомотрималаназву«кейнсіанство». Модельакселераціїінвестиційних

процесівприпускає, щоінвестиціїзростаютьтоді, колиприскорюються

темпиекономічногозростання, тобтовониєпохіднимивідекономічного

зростання, анеекономічнезростаннязалежитьвідних, яквважавКейнс.

Ретроспективнийаналізінвестиційнихтеоріївсежпороджуєдискусію,

яканемаєостаточноготвердження. Питання, щовсеж такипередує

економічномузростанню: вкладенняінвестиційпризводитьдозростання

ВВПчирозвитоквиробництваакумулюєкоштидляфінансуванняінвестицій,

залишаєтьсяйнадалі.

Контрольнізапитання

1. Охарактеризуйте сутність ізавдання інвестиційноїдіяльностіна

підприємстві.

2. Як ви розумієте поняття «інвестиція», «інвестиційний процес»,

«інвестиційнихцикл»?

3. Чимзумовленанаявністьінвестиційноголагу?

4. Якічинникистимулюютьпідприємстводозалученняінвестицій, аякі

перешкоджаютьцьомупроцесу?

5. Хтоєсуб’єктамиінвестиційноїдіяльності?

6. Наведіть основніоб’єкти інвестиційної діяльності та дайте їм

характеристику.

7. Якийзв’язокінвестиційноїдіяльностізіншимивидамивиробничо-

господарськоїдіяльностіпідприємства?

8. Учомуполягаєсутністьформуванняінвестиційногоклімату?

9. Наведітькласифікацію інвестиційзарізнимиознакамитадайтеїм

характеристику.

10. Вкажітьвидиінвестиційногоризикуідочоговінпризводить.

11. Щотакеінвестиційнастратегіяпідприємстваівчомувонаполягає?

12. Вкажітьосновнінапрямиопераційноготастратегічногоуправління.
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Розділ2

СУТНІСНАХАРАКТЕРИСТИКАІННОВАЦІЙТАІННОВАЦІЙНИЙ

РОЗВИТОКПІДПРИЄМСТВА

2.1. Сутністьінновацій

Впливінноваційногочинниканавиробництвоєбезперечним. Сьогодні

інноваціїстаютьключовимфакторомрозвиткудлябільшостіпідприємств.

Характерною єзростаючакількістьнауковихпраць, дедосліджується

інноваційнадіяльність. Убільшостізнихописуєтьсяінноваційнийрозвиток

економікиУкраїнитасуб’єктівгосподарюваннянарівніменеджменту,

механізм залучення та ефективного використання інновацій, а також

управлінняінноваційнимиризиками.

Термін«інновація» походитьвід: 1) відлатинськогоinovatis (in – в,

novus – новий) івперекладіозначаєвідновлення, новинка, зміна; 2) від

англійськогослова innovation (in – в, novation – нововведення), щов

перекладізанглійськогоозначає«введенняновацій».

Підінновацією згіднозЕкономічною енциклопедією слідвважати

новийпідхіддоконструювання, виробництва, збутутоварів, завдякиякому

інноватор(авторінновацій) тайогокомпаніяздобуваютьпевніперевагинад

конкурентами. Дане визначення є досить всеохоплюючим, оскільки

акцентуєтьсянановійідеїтапозначеношляхвідвиникненнядореалізації

(новізнання– виробництво– реалізація). Однакутрактуванніпоняттяне

врахованоризиковістьцихдій, невідзначеноорганізаційно-управлінські,

соціальні, інформаційнітаіншінапрямиінновації.

ВелектронномусловникуВікіпедіїінновація(відангл. innovation –

нововведення) – нововведеннявгалузітехніки, технології, організаціїпраці

абоуправління, заснованенавикористаннідосягненьнаукиіпередового

досвіду; кінцевийрезультатінноваційноїдіяльності.

Найбільш повносутьтерміну«інновація» розкриваєЗаконУкраїни

«Про інноваційнудіяльність». Відповідно до п.1 ст.1 даногоЗакону,
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інновація – це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені

конкурентноздатні технології, продукція або послуги, а також

організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного,

комерційногоабоіншогохарактеру, щоістотнополіпшуютьструктуру

таякістьвиробництваі(або) соціальнусферу.

Разомзтим, уЗаконіУкраїни«Проінвестиційнудіяльність» під

інноваціямирозуміютьнеокремийпроцеснапідприємстві, алишеоднуіз

формінвестування. ВідповіднодоцьогоЗаконуінноваційнадіяльність– це

одна зформ інвестиційноїдіяльності, що здійснюється зметою

впровадженнядосягненьнауково-технічногопрогресуувиробництвоі

соціальнусферу.

У найбільш стисломувизначенні, підінноваціямислідрозуміти

кінцевийрезультатдіяльності, спрямованоїнастворенняівикористання

нововведень, втіленихувиглядівдосконаленихчиновихтоварів(виробівчи

послуг), технологійїхвиробництва, методівуправліннянавсіхстадіях

виробництваізбуту, якасприяєекономічнійефективностіпідприємств, що

їхвикористовують.

Таке визначення характеризує інновації у двох площинах: з

економічноїточкизору– якзасібпідвищенняефективностівикористання

наявнихресурсів; зсоціальної– якзростанняможливостейрозвиткузметою

досягненнямаксимізаціїпоточнихіперспективнихдоходів, створенняумов

стабілізаціїринкувУкраїні.

Між інноваційною діяльністю та інноваційними процесами на

підприємствііснуєтіснийзв'язок, асаме:

– будь-якіінвестиційнівкладенняповиннібутиінноваційними, тобтоїх

результатом мають бути нововведення у форміпридбання чи

виготовленняновихвидівтехніки, технологій, їхмодернізаціїтаінші

поліпшення, щоприносятьдодатковувигодудляпідприємства;
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– більшістьінноваційнихпроектівтапрограмвимагаютьдодаткових

капітальнихвкладень, їхвартістькапіталізуєтьсяіпереноситьсяна

новостворенийпродуктнапротязітривалогоперіоду;

– окремівидиінноваційнихрозробок(наприклад, розробкановихвидів,

зразків продукції) непідлягаютькапіталізації, авідносятьсядо

поточних витратодразу, або черезрезервування коштів, або з

віднесеннямдовитратмайбутніхперіодів.

Середіншихкатегорій, щостосуютьсяінноваційтарегламентуються

ЗакономУкраїни«Проінноваційнудіяльність», слідвиділититакі:

інноваційнийпродукт– результатнауково-дослідноїі(або)

дослідно-конструкторськоїрозробки, щовідповідаєвимогам;

інноваційнапродукція– новіконкурентноздатнітоваричи

послуги, щовідповідаютьвимогам;

інноваційний проект– комплектдокументів, щовизначає

процедуруікомплексусіхнеобхіднихзаходів(утомучислі

інвестиційних) щодо створення іреалізаціїінноваційного

продуктуі(або) інноваційноїпродукції;

інноваційне підприємство (інноваційний центр, технопарк,

технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) –

підприємство (об'єднання підприємств), що розробляє,

виробляєіреалізуєінноваційніпродуктиі(або) продукціючи

послуги, обсягякихугрошовомувиміріперевищує70 відсотків

йогозагальногообсягупродукціїабопослуг;

інноваційна інфраструктура – сукупність підприємств,

організацій, установ, їхоб’єднань, асоціаційбудь-якоїформи

власності, щонадаютьпослугиіззабезпеченняінноваційної

діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові,

інформаційно-комунікативні, юридичні, освітнітощо).

Загалом же інноваціїтреба розглядати зпозицій економічного

розвитку, враховуватискладністьданоїекономічноїкатегорії, щопоєднуєв
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собізазмістоміпроцесформуваннянеобхідногообсягуновихзнаньта

технологійувзаємодіїзекономічнимиресурсамипідприємства, іпроцесїх

використанняувиробництвітазбуті«нової» продукції. Аджемоментом

започаткуванняінновацій єформуванняновихпідходівдоорганізації

виробничогопроцесутазбутупродукціїчерезкомбінацію економічних

ресурсів. Ітількипіслявідповідногоїхнагромадженняпочинаєтьсяпроцесїх

впровадження, щоєвжеіншоювідносносамостійноюформоюдіяльності.

Такимчином, кінцевою стадією формуванняновизнивгосподарському

процесієінноваційнапродукція, щоєгрошовимвираженнямрезультатів

розробкитавпровадженняінновацій.

2.2. Класифікаціяінновацій

Для більш глибокого усвідомлення сутностіінноваціїважливо

застосовувати їх класифікацію за видами. На порядок впровадження

діяльностіінновацій суб’єктами підприємництва мають вплив багато

особливостейтаекономічних, соціальних, адміністративнихфакторів. Кожне

підприємствопідходитьдоцьогопроцесуіндивідуально, виходячизісвоїх

можливостейтаконкретнихпозицій.

Дослідженнявидівінноваційтаїхзалежностіщодопевнихознак

проводилось багатьма вченими-економістами. Класифікації інновацій

обумовлюютьсяциклічністюекономіки, циклічністюнововведеньіфазами

розвитку нових підприємств. Такий підхід зосереджує увагу на

технологічнихнововведеннях(створенняновихпоколіньтавидівтехніки) та

їхрадикальності, тобтоосновнимкритеріємєрівеньїхновизни, томуцей

підхідєістотнообмеженим.

Поряд з цим існують інші підходи, в основі яких лежать

багатокритеріальніознакиінновацій, асамепредметісферазастосування,

місцеувиробничомупроцесі, структура тазмістцільовихзмін, темпита

масштабиінновацій, результативність, ефективність.
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Окреміавтори наводять класифікацію інновацій відповідно до

інноваційнихцілейпідприємства, поділяючиїхнапродукт-інноваціята

процес-інновація. Длядосягненняцілейзбутупереважновикористовують

продукт-інновацію, адляпідвищенняпродуктивностіпрацітазменшення

витратвиробництва– процес-інновацію.

Оригінальнимєпідхіддокласифікаціїінноваційзпозиціїузагальнення

різнихваріантівдокласифікаціїтипівінновацій, щопропонуютьсясьогодні

(автор Ю. М. Бажал – рис.2.1). Зацією схемою можнапроводити

характеристикуінноваційногопроцесуякнамакро-, такінамікро- рівні. За

неюможнавиділити36 різнихкомбінацій, яківідображаютьпоєднаннятипу,

функціїтановизнимісцявпровадженняінновації.

Рис.2.1. Системнасхемакласифікаціїінновацій

ЗгіднознаціональнимиП(С)БОвсіактивипідприємстваподіляються

довгостроковітапоточні. Головною ознакою такого поділу єтермін

утримання в один рік або операційний цикл, якщо він перевищує

дванадцятимісячнийтермін. Такимчином, довгостроковимивважаються

інновації, пов’язанізпроведенняммасштабногоінноваційногопроекту, який

триваєбільшеодногороку. Цевитратинаствореннявласнихінновацій
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науковогочитехнічногохарактеру, якіумайбутньомукапіталізуютьсята

використовуватимутьсянапідприємствіпротягомдовготривалогоперіоду

(більше1 року), ітакі, щонепризначенідляпродажу. Поточніінновації– це

активи, якіутримуютьсячивикористовуютьсяпідприємством протягом

одногоопераційногоциклуабоменшеодногороку, апісляцьоготерміну

можутьбутиреалізованіабопереведенідоскладуоб’єктівнеоборотних

активів: новостворенісировина іматеріали, інноваційнідизайнерські

рішення. Цякласифікаціяєважливоюдлявідображенняінноваційнадату

балансуяквобліку, таківціляханалізутауправління.

Єнеобхідністьподілятиінноваціїзавідношеннямдовласностіна

власнітазалучені. Такий поділ маєвеликезначеннядля означення

авторськихправнаданийактив. Так, довласнихінноваційвідносятьсявласні

науково-досліднітадослідно-конструкторськірозробки(НДДКР), технічніта

організаційні рішення, основною метою яких є впровадженням у

виробництво інноваційноїпродукції. До власних також відноситься

інтелектуальнавласністьпрацівниківпідприємства, якапідлягаєвартісній

оцінцітапризводитьдо економічних вигод. Залученіінновації– це

інноваційний промисловий зразок продукції, новітня технологія та

обладнання, винахід, якізалучаютьсядопроцесувиробництвазісторони

черезфінансовихпосередників, інноваційнихфондів, науково-дослідних

установтощо, атакож інновації, залученнічерездержавніінноваційні

програмитапроекти, розробленізапріоритетниминапрямамиінноваційного

розвиткуУкраїни.

Якоб’єктоблікутааналізуважливоюєкласифікаціяінноваційзаїх

складом. Винахід– цепринциповоновийпродукт, якийнемаєаналогівна

споживчомуринку. Винахідєрезультатомфундаментальнихрозробокта

наукових досліджень. Поліпшення – це удосконалення технічних,

технологічниххарактеристиквипускупродукціїабоїївластивостей, що

впливаютьабонапродуктивністьпраці, абонаїїякістьчипідвищенняїї

споживчихвластивостей. Поліпшенняяквидінноваційдосягаютьсяшляхом
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впровадження новітніх технологій, покращення дизайну та якості,

раціоналізаціїметодівуправліннявиробництвомтареалізацієюпродукції.

Залежно від характеру варто виділяти інноваціїкапітального

характеру, інноваціїопераційного характеру, інтелектуальніінновації,

маркетинговіінновації, інноваціїсоціального, екологічноготаорганізаційно-

управлінськогохарактеру. Такийподілдаєможливістьобративідповідний

варіантоблікуінновацій.

Інноваціїкапітальногохарактеруобліковуютьяккапітальніінвестиції

ускладііншоїзвичайної(інвестиційної) діяльності, оскількицефактично

придбанняновогообладнання.

Інноваціїопераційногохарактеру, маркетинговіінноваціїобліковують

якпоточнівитратиопераційноїдіяльностівчастинівитратнарозробку

інновацій, маркетинговівитратинавивченняринкуінновацій, залучення

постачальниківновоїінноваційноїсировини, поліпшеннядизайну, упаковки.

Інноваціїінтелектуальногохарактерутаорганізаційно-управлінські

інноваціїбезналежноїоцінкинеможнавідображативобліку. Однак, такі

інноваціїмають місце в процесіздійснення виробничо-господарської

діяльностіпідприємства, особливозасучаснихумов, колиорганізаційно-

управлінськаструктура підприємствазмінюється відповідно до вимог

власниківіринковоїситуації(потіккадрів, удосконаленняперсоналутаін.),

щоєдужеважливовумовахглобальноїінтеграціїтапідвищенняконкуренції

навітчизнянихтаміжнароднихринках.

Поділінноваційзаджереломфінансування(власнікошти, залучені

ресурси, бюджетнетакредитнефінансування) єбазовимзпоглядуоблікута

оцінкиданихактивів. Оскількиметодиоблікуінноваційзначною мірою

залежатьвідджерелфінансуваннятакийподілєнеобхідний.

Загаломконкретнукласифікаціюінноваційпороджуєконкретнамета

дослідження, потребавінформаційномузабезпеченніокремихпроектівта

процесів.
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2.3. Поняття інноваційноїдіяльностіта етапи інноваційного

процесу

Залучення інновацій суб’єктами підприємницької діяльності є

складним процесом, який функціонує у взаємодіїз інвестиційною,

операційноютафінансовою діяльністюпідприємства. Інноваціїпроходять

певніцикли: відідеїдовпровадження.

Яквиднозрисунку2.2, інноваційнийпроцесвключаєпаралельно-

послідовнідії, направленінавпровадженняінноваційувиробництвочерез

здійсненнянауково-технічнихнововведеньусферівиробничої, операційної,

фінансовоїтаінвестиційноїдіяльності, маркетингу. Інноваційнийпроцесяк

сукупністьетапівжиттєвогоциклуінноваційоб’єднуєетапивідвиникнення

(створення) інноваційідовпровадженняїхвгосподарськіпроцеси.
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Життєвийциклінноваційзасвоїмхарактеромвідповідаєтиповому

життєвомуциклутоваруіпроходитьчерезетапирозроблення, просуванняна

ринок, зростання, зрілостііаж до занепаду. Хвилеподібніколивання

пов’язані із технічним розвитком виробництва, науково-технічними

відкриттями та співвідношенням витрат, пов’язаних з розробкою та

впровадженнямновацій. Такимчиномвідслідковуєтьсяінтереспідприємців

доновихтехнологійтанововведень.

Впровадженняінноваційєдинамічним процесом, якийфункціонує

цілісновсистемівиробничо-господарськоїдіяльності. Дляпочаткуданого

процесунеобхідніпевніфінансовіджерела, якіможутьбутивласнимиабож

залучені, щонаправляютьсянастворенняабовпровадженняінновацій. Всі

витрати, якіпов’язанізпроцесомвиборуефективноговкладаннякоштівта

придбанняновихпродуктивнихтехнологійітехніки, їхналагодженнямта

монтажем, створенням науково-технічної продукції, інтелектуальних

цінностей, інших об’єктіввласності, єпроцесом інвестування. Процес

створеннятавпровадженняноваційхарактеризуєтьсяпевнимпроміжком

часу, якийнеобхіднийдляпідготовкивипускуінноваційноїпродукціїтаїї

реалізаціїнаринках. Періодміж появою інноваціїтаїївпровадженням

називаєтьсяінноваційнимлагом.

Інноваціїтадіяльність, пов’язаназними, єбагатоетапноютанемає

чіткихмежщодоїївиокремлення, оскількинапочатковихетапахвзаємодієз

фінансовою (наетапізалученняпозиковогокапіталувпроцесздійснення

інновацій) таінвестиційною діяльністю (етап вилучення тареалізації

інвестицій), помірівпровадження– зіншою операційною (впроцесі

прикладнихдослідженьтатехнічнихрозробках) таопераційноюдіяльністю

(впроцесівиготовленняінноваційноїпродукції). Крімтого, інколиціетапи

скорочуються, змінюється їх послідовність, об’єкти та джерела

фінансування, тодізмінюєтьсяструктураінноваційногопроцесу.

Під час операційної діяльності залучаються нові ресурси,

виготовляєтьсяконкурентоспроможнапродукціяінноваційногохарактеру,
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удосконалюєтьсяпроцесуправліннятазбутузадляефективноїроботи

суб’єктаінноваційногопроцесу. Накінцевомуетапіінноваціїпотребують

оновленняузв’язкуізморальнимтатехнічнимзносом, ітодінеобхідно

повторитипошукновихідей, щобзабезпечитипідприємствузростання. Цідії

мають циклічний характер, який відображає процес відтворення.

Недооцінюванняцьогомоменту, можепризвестидотого, щопідприємство

будевитісненезринківзбуту, щонедастьзмогидосягнутиосновноїмети–

одержаннянеобхідноївеличиниприбутку.

ВідповіднодоЗаконуУкраїни«Пропріоритетнінапрямиінноваційної

діяльності» інноваційнадіяльністьпідприємствавідноситьсядоокремого

видудіяльності. Такетрактуванняєнелогічним, оскількивЗаконіУкраїни

«Проінвестиційнудіяльність», чітковизначено, щоінноваційнадіяльністьє

однієюзформінвестиційноїдіяльностііздійснюєтьсязметоювпровадження

досягненьнауково-технічногопрогресуувиробництвоісоціальнусферу. За

сутністюцевизначенняневідрізняєтьсязначноюміроювідвизначенняу

ЗаконіУкраїни«Проінноваційнудіяльність».

Крімцього, згідноззагальноприйнятою класифікацією інноваційна

діяльність не виділена в окремий вид. Вся господарська діяльність

підприємства поділяється на операційну, фінансову, інвестиційну та

надзвичайну. Томувсіінноваційніпроцеси, якіспрямованінавикористання

такомерціалізаціюнауково-технічнихрезультатів, абожнаствореннянової

конкурентноздатноїпродукціїчипослуг, необхідновідображативрозрізіцих

видівдіяльності.

ВідповіднодоЗаконуУкраїни «Проінвестиційнудіяльність», під

такою діяльністю розуміють сукупність практичних дій громадян,

юридичнихосібідержавищодореалізаціїінвестицій. Однією зформ

інвестиційноїдіяльностіцимзакономвизначеноінноваційнудіяльність, яка

здійснюєтьсязметоювпровадженнядосягненьнауково-технічногопрогресу

увиробництвоісоціальнусферу, щовключає: випускірозповсюдження

принциповоновихвидівтехнікиітехнології; прогресивніміжгалузеві
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структурнізрушення; реалізаціюдовгостроковихнауково-технічнихпрограм

звеликимистроками окупностівитрат; фінансуванняфундаментальних

дослідженьдляздійсненняякіснихзмінустаніпродуктивнихсил; розробкуі

впровадження нової, ресурсозберігаючої технології, призначеної для

поліпшеннясоціальноготаекологічногостановища. Такийпідхідзабезпечує

розкриттязмістутасутностіінноваційноїдіяльності, щоскладаєтьсяз

окремихпроцесів,проектівтапрограм(рис. 2.3).

Рис.2.3. Структураінноваційногопроцесу
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Яквиднозрисунку 2.3, інноваційний процесвимагаєвеликого

проміжкучасуреалізації. Томураціональнорозподілитифункціїінноваційза

призначеннямсередсуб’єктів(учасників) інноваційноїдіяльності: одні–

безпосередньо проводять науково-технічні дослідження, дослідно-

конструкторськірозробки, аінші– наосновіобґрунтованихнауковихзнань

та досліджень впроваджують їх на виробництві, створюють

експериментальнівиробництва, проводятьпусконалагоджувальніроботиіз

запускуновоїпродукції. Таким чином, скорочуєтьсячасівитратина

проведенняінноваційнихпрограмтапроектів.

Вибірінноваційякоб’єктаоблікувзначніймірізалежитьвідджерела

його фінансування, зодного боку, атакож складу виконавців щодо

виготовленняінноваційногопродуктунапідприємстві– зіншого. Відтого,

якимспособомотриманоівпровадженоувиробництвоінновації, залежитьне

тількиметодологіяобліку, айметодикаоцінкиданогоінноваційного

проекту.

2.4. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства та

інформаційнезабезпеченняінноваційнихпроектівтапрограм

ЗаконУкраїни«Пропріоритетнінапрямкиінноваційноїдіяльностів

Україні» визначає інноваційний потенціал як сукупність науково-

технологічних, фінансово-економічних, виробничих, соціальнихікультурно-

освітніх можливостей країни (галузі, регіону, підприємства тощо),

необхіднихдлязабезпеченняінноваційногорозвиткуекономіки.

Інноваційнийпотенціалпідприємстваможерозглядатисьяксистема

взаємопов’язанихчинниківіресурсів, яківідповідаютьумовізабезпечення

постійноїінноваційноїдіяльностіпідприємстваусферіпошуку, розробкий

впровадженняінноваційнихпроектівіпрограм. Такасистемаповинна

базуватисьнаспроможностіпідприємстващодореалізаціїцілейінноваційної

діяльності. Насамперед необхідно звернути увагу на матеріальну,
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інтелектуальну, інформаційну та економічну бази промислового

підприємства. Крімтого, щооціненийінноваційнийпотенціалзабезпечить

проведення наукових досліджень, експериментальних розробок, і в

кінцевомурезультаті– впровадженнятехнічних, організаційнихісоціально-

економічнихнововведеньувиробництвотазбутпродукції, важливонацій

основіпродовжуватипошук, використанняірозвитокновихсферіспособів

реалізаціїнаявнихіперспективнихвнутрішніхтаринковихможливостей.

Нарисунку2.4 відображенонапрямиоцінкиінноваційногопотенціалу,

що даєзмогу правильно оцінити можливістьпідприємствапроводити

інноваційніпроцесинапочатковомуетапіплануванняйогоінноваційно-

інвестиційноїдіяльності. Наведенічинникиможнавважатисуб’єктивними

факторамивпливунавесьпроцесінноваційногорозвиткупідприємства.

Важливішимєвивченняоб’єктивнихфакторів, яківипливаютьізоцінки

витратнавиробництвоінноваційноїпродукції, їїякості, оцінкиурозрізі

можливихваріантіввипускупродукціїіобсягівїїреалізаціїнаринку

(номенклатурайасортимент), оцінкивпливузовнішньоїціновоїполітики.

Рис.2.4. Напрямиоцінкиінноваційногопотенціалупідприємства
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2) бухгалтерська (облікова, вартісна) оцінка інновацій (в момент

залученняінноваційідокінцяперіодуїхексплуатації);

3) оцінкаефективностіінновацій(паралельнозексплуатацієюінновацій

танапісляінвестиційнійстадії).

Першийтаостаннійнапрямкинепов’язанізтрадиційнимиметодами

бухгалтерськоїоцінки, авбільшостістосуютьсяпланування, аналізу,

прогнозування, стратегічногоуправліннятощо. Хочазоглядунасучасну

тенденцієющодорозширенняфункційбухгалтератаобліковоїінформації, –

як готового продукту бухгалтерії, сфераобліку повинна забезпечити

достатньообґрунтовануекономічнуоцінку, щоспираєтьсянавикористання

сучасних методів ікритеріїв визначення ефективностіінвестиційно-

інноваційноїдіяльності. Забезпеченняцієюінформацією входитьвсферу

внутрішньогосподарського(управлінського) обліку.

Відсутність цілісної системи інформаційного забезпечення

інноваційно-інвестиційної діяльності проявляється у недосконалому

регулюванніінноваційнихпроцесів, суперечливостітанеобґрунтованості

управлінськихрішень, недостатнійефективностівзаємодіїорганівдержавної

тарегіональноївлади, незбалансованостірозподілуінвестиційтощо.

Рис. 2.5. Структурасистемиінформаційногозабезпеченняінновацій
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Як видно зрисунку 2.5, система інформаційного забезпечення

інноваційнихпроцесівнапідприємствівключаєвсеберядпідсистем, кожназ

якихвирішуєспецифічнізавдання, маєвласніметодизборуйобробки

інформації, атакожджерелаінформації.

Історичнадовідка

Теоретичніосновиінноваціймаютьглибокуісторію. Щевперіод

зародженнявиробництва, вплив нововведеньнагосподарськіпроцеси

відкривавбільшіперспективищодозбутупродукції. Вподальшомурозвитку

економіки появилось поняття науково-технічного прогресу, на якому

базувалисьвсімоделіекономічногорозвиткузарубіжноїтавітчизняної

економіки. Інноваціяєоднією зскладових наукоємкостівиробництва

продукції. Засвоїм розвитком теоріяінноваційноїдіяльностіпройшла

декількаетапів.

В результатідослідженняперіодизаціїінновацій, можнавиділити

наступніосновніісторичніетапи:

КінецьXIX іпершаполовинаХХстоліття– зародженняекономічної

категорії«інновація» – теоретичнеобґрунтуванняпоняття«інновації» як

економічноїкатегорії.

Інноваційнатеоріярозвиткупочаласьзвивченняекономічнихциклівв

періодвеликихкриз. СаметодіукраїнськийекономістіполітикМ. І. Туган-

Барановськийпублікуєпрацю «ПромисловікризивсучаснійАнглії, їхні

причиниівпливнанароднежиття» (1894р.), девпершепоказуєциклічність

криз, колийогосучасникивчені-економістививчалилишесутністькриз, їх

походження, непов’язуючиїхзциклічністю. ЦиклічністькризМ. І. Туган-

Барановський пов’язувавзперевиробництвом. Томуубільшостісвоїх

дослідженьвінаналізуєпроцесвзаємодіїпопитутапропозиції, якібазуються

наієрархічномузростанніпродуктивностізарахуноквпровадженнянових

технологій. Так, якщомашиназамінюєробітника, тодізагальнийпопитна
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предмети споживання скорочується, однак зростає попит на засоби

виробництва, асаменапредметипрацітакваліфіковануробочусилу.

Відповіднодойоготеорії, періодичністькризвикликанаперіодичноюзміною

у сферірозширення та скорочення виробництва основного капіталу

капіталістичногогосподарства. Прирозширеномувиробництві, якщопри

цьомувистачаєпромисловихсил, можнарозширитипопит, такякпри

належному розподілі національного виробництва кожний знову

перерозподіленийтоварявляєтьсяпокупноюспроможністю, якапоявиласьв

процесіспоживанняіншихтоварів.

Таким чином, самеМ.І. Туган-Барановськийщеупозаминулому

століттіохарактеризувавпроцесоновленняпродукції, впливновоїтехнології

наекономічнийциклпідприємствгалузіісоціальнусферу. Входісвоїх

дослідженьвченийробитьвисновок, щодвигуномеволюціїкапіталістичної

системигосподарюванняєінновації.

ВченняМ. І. Туган-Барановськогопродовживйогоучень– російський

економістМ. Д. Кондратьєв, якийнапочатку20-хрр. минулогостоліття

відкрив великі цикли кон’юнктури. Пізніше їх стали називати

Кондратьєвськими довгими хвилями (К-хвилі). На підйомі К-хвиля

характеризуєрозвитокгалузі, щобазуєтьсянавпровадженніпередових

технологічнихдосягненнях. Однак, те, щоздаєтьсявеликимиприбутками,

насправдіжявляєтьсявідтокомкапіталу, якийбільшенепотрібен, оскільки

немаєрозвиткугалузі.

Занимнаступаєкриза, далі– стагнація, вперіодякоїновітехнологіїне

можутьзабезпечитинеобхіднийрівеньробочихмісць, щобекономіказнову

почаларости.

Однакцятеоріяврадянськийперіодпіддаваласькритиці. Основним

аргументомбулоте, щотількивСССРекономікасупроводжуваласьК-

хвилями. ТодіякуСША таіншихрозвинутихкраїнах, деякігалузі

продовжувалирозвиватись, майженезазнаючикриз. Причиноюцьомубули
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«новітехнології», атакожпроцесвиробленнятавпровадженняновихзнаньу

виробництво, якийкласифікуєтьсяякпідприємницькийменеджмент.

Натойчасу1911 р. виходитькнига«Теоріяекономічногорозвитку»

відомогоавстро-американськогоекономістатаполітикаЙ. А. Шумпетера,

який працюваву Чернівецькому університетііназивавМ. І. Туган-

Барановського«найбільшвидатнимруськимекономістом».

Вційпраціавторобґрунтував«інноваційнутеоріюпідприємництва».

Вінзапропонувавконцепцію інновацій, восновуякоїзаклавідею нових

комбінацій факторів виробництва, що маютьдати позитивний ефект.

Комбінаціярізнихфакторівдіяльностіформуєструктуруінноваційного

процесу, асаме:

1) випускновогопродуктуабовідомогопродуктуновоїякості;

2) впровадженнянового, досіневідомоговконкретнійгалузіметоду

виробництва;

3) проникненнянановийринокзбуту;

4) отриманняновихджерелсировиничинапівфабрикатів;

5) організаційнаперебудова, зокремаствореннямонополіїчиїїліквідація.

НадумкуЙ. А. Шумпетера, головнимчинникомфункціонуванняринку

єнестатичнаконкуренціяміжвиробникамиіснуючихпродуктів, ареальна

чипотенційнаконкуренціяновихпродуктівабовиробників, якізастосовують

новітехнології.

Далівйогоновихпрацях, а, зокрема, укнизі«Економічніцикли»

(1939 р.) впершевикористанопоняття «інновація», якестаєнауковою

категорією.

Умоментнаписання«Економічнихциклів» Й. А. Шумпетерпроживав

уСША, алецякраїнатодівжевикористовувалиіншуконцепцію, названу

потім в економічній думці«кейнсіанською революцією». Вона була

застосованадляподоланняглибокоїекономічноїкризи(«Великоїдепресії»

30-хроків) ФранкліномРузвельтом. Саманазва«кейнсіанськареволюція»

виниклаузв’язкузвиходому1936 р. дужерезонансноїпрацівидатного
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англійськогоекономістаДж. М. Кейнса«Загальнатеоріязайнятості, відсотка

ігрошей». Утойчас, якДж. М. Кейнсспрямовувавсвоюувагубільшена

короткостроковіподії, Й. А. Шумпетерацікавилодовгостроковийрозвиток

капіталістичноїекономіки. НавідмінувідДж. М. Кейнса, Й. А. Шумпетер

ніколинеприділявувагупроблемамдержавноїполітики, утойчас, колиДж.

М. Кейнспідкреслювавважливістьмонетарноїіфіскальноїполітикдля

підтримкисукупногопопиту: якщоурядбудепозичатигрошітаінвестувати

їх– якнаслідок, збільшитьсяобсягвиробництваізайнятість.

50-60 рр. ХХ ст. – характеризуютьсяпросуваннямтехнологій. Цей

періодназивають«інноваційнимпоштовхом». Хочапоняття«інновація» як

економічнакатегоріявжеіснувало, алевоновеликогозначенняпісляДругої

світовоївійнинемало, навітьприрозробцітеоріїекономічногозростання.

Модель інноваційного процесу базувалася на фундаментальних

дослідженняхтаприкладнихрозробках, апотім вжецю новостворену

інноваційнупродукціюрозповсюджувалинаринку.

У70-80 рр. ХХст. йдеорієнтаціявиробництванаринковийпопит, на

науковірозробки, «інноваційнетяжіння». Цейперіодпов’язанийзтим, щона

Заходінауково-технічнийпрогресставневід’ємнимзасобомекономічного

розвитку. Інноваційніпроцесиєосновноюланкоюприпередачінаукових

знаньусферузадоволенняспоживчихпотреб, апопитформуєнапрями

розвиткунауки.

Особливо активно займався вивченням інновацій і стартових

можливостей підприємств німецький економіст Г. О. Менш.

Основоположноюпрацеюсталайогокнига«Технологічнийпат: інновації

долаютьдепресію» (1974 р.). ЦянауковароботабазуєтьсяпосутінатеоріїЙ.

А. Шумпетера. Яквінсамвисловився: «Я провіввсю свою кар’єрув

дослідженні, щобзакритийого(Й.А. Шумпетера) теоретичніпрогалини».

Г. О. Менш виклав своїспостереження на теорію розвитку

кон’юнктуритаінновацій. ВінвиявивслабкостімоделіШумпетера, асаме:

сутністьневдифузії, а, першзавсе, урозвиткузнанняуформібазисних
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інновацій. Небезпецідепресії, згіднозйогобаченням, можнапротистояти

тількизадопомогоюбазиснихінновацій. Базисніінноваціївінвідділяєвід

інновацій-удосконалення. Базиснаінновація– цетехнологічненововведення

ізйогопромисловоюреалізацією. Базисніінноваціїстворюютьновігалузів

економіці, а також робочімісця ідоходи, відповідно. Нове знання

використовуєтьсяувиробництвііпривиходінаринок. Уцьомувипадку

виникаютьпроцесиабопродукти, більшдосконалі, ніжїхніпопередники, за

якістю, надійністю, можливістюзастосуванняабоефективністювиробництва

чивикористанняматеріалів.

ЩостосуєтьсяУкраїниіколишніхкраїнСРСР, тотутмаломісце

формуванняпопитунанауковірозробкизбокудержави. Адміністративно-

команднаполітикаробилаакцентнарозвиткуфундаментальнихнаукі

регулювала процес впровадження науково-технічного прогресу у

виробництвопродукціїконкретноїгалузі. Радянськівченіневраховували

комерційноїсторониінноваційноїдіяльності, якаєосновниммотиватором

розвиткуекономікизаринковихумов.

З90 рр. ХХст. іпонашчасіснуєінтерактивнамодельінноваційного

процесу, «інноваційне лідерство». Усередині80-хрр. вчені-економісти

С. КляйнтаН. Розенбергрозробилимодель, деосновою інноваційного

процесубуловиведеннянаринокновогопродукту, набазііснуючих

науково-технічних знань таадресних цільових досліджень. У рамках

інноваційноголанцюжка– ринок, винахід, проектування, виробництво,

маркетинг, імпульсомдостворенняінноваціїможутьслужитиіснуючіабо

потенційні потреби, які забезпечують винаходи, експерименти,

проектування, зміниувиробництвітавмаркетингу. Інноваційнийпроцес

складаєтьсязкількохблоків. Івсеж, першимінайголовнішимблокомє

актуальнііпотенційніпотребиринку. Самеринокє, надумкуавторів,

вирішальноюланкоюінноваційногопроцесу.

Процесглобалізаціїекономікитавикористаннястратегіїінноваційного

лідерства транснаціональними корпораціями призвели до виникнення
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взаємозв’язкуміжвиробництвомінауково-досліднимиорганізаціями, які

надаютьфундаментальнізнаннятаприкладнінауковідослідженнящодо

випускуінновацій, дослідженнянововведеньщодопромисловогодизайну,

маркетингутощо.

Інтеграціянаціональноїекономікиусвітовусистемудаламожливість

відкритидлябагатьохпідприємствперспективиінноваційногорозвитку. На

цьомуетапінаціональнаполітикащодоінноваційноїстратегіївженемає

суттєвоговпливу, оскількикожнепідприємствосамостійноорганізовуєсвою

діяльністьвідповіднодосвоїхцілей. Зіншогобоку, самринокформуєпопит

наінновації, томусуб’єктигосподарськоїдіяльностіповиннізабезпечувати

йогопропозицією.

Таким чином, інновація– цепоняттянетількисьогодення, ай

економічнакатегорія, якамаєглибокуісторіюекономічноїдумки.

Контрольнізапитання

1. Вчомусутністьтазавданняінноваційноїдіяльності?

2. Охарактеризуйтепоняття«нововведення», «інновація», «інноваційний

процес», «інноваційнадіяльність».

3. Назвітьсуб’єктитаоб’єктиінноваційноїдіяльності?

4. Щообумовлюєпотребувінноваціях?

5. Яківизнаєтеетапиінноваційногопроцесу?

6. Наведітькласифікаціюінноваційзарізнимиознаками.

7. Учомуполягаєциклічністьінновацій?

8. Щотакежиттєвийциклінновацій? Охарактеризуйтейогостадії.

9. Начомуґрунтуєтьсярозробкановоїпродукції?

10.Визначте можливіваріанти впровадження інновацій у виробничо-

господарську систему підприємства та оцініть ефект від такого

впровадження.

11.Охарактеризуйтеінноваційнуінфраструктурунапідприємстві.
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Розділ3

ОЦІНКАТАІНФОРМАЦІЙНЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯІНВЕСТИЦІЙНО-

ІННОВАЦІЙНОЇДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Оцінкавінвестиційно-інноваційномупроцесі

Здійснення інвестиційної діяльності підприємством повинно

базуватисянаефективнихметодахоцінкиінвестицій. Вбухгалтерському

облікуінвестиційніпроективмоментїхпридбаннячиутриманняможуть

відображатисязарізнимиоцінками.

Теоріяіпрактикаінвестиційнихрозрахунківмаєзначнукількість

різноманітнихметодівіприйомівоцінкимайнатаінвестиційнихпроектів.

Методиітехнікатакоїоцінкипостійнорозширювалисяівдосконалювалися.

У 50-тірокизастосовувалисяпростіметоди, щобазувалисянастатичній

інформації, взятійзбалансутаіншихформбухгалтерськоїзвітності. З70-х

років у світовій практиці відбувся відхід від оцінки за даними

бухгалтерськогообліку, почаливикористовуватисядинамічніметодиоцінки,

побудованінатеоріїдооцінки, дисконтування, щовраховуютьфакторчасу,

впливінфляціїтаінше.

Слідвідзначити, щовУкраїнідоостанньогочасувикористовувалися

простітрадиційнібухгалтерськіметодиоцінки. Ціметоди, щобазуютьсяв

основномуназалишковійбухгалтерськійвартостічисобівартості, постійно

зазнавалисерйозноїкритики.

ВумовахвиходуУкраїнинаміжнароднізахідніринки, залучення

іноземнихінвестицій, безкоригуванняобліковоїпервісноїчизалишкової

вартостіактивівпідприємств(особливодовгострокових) необійтися. Разомз

тим, середвчених-економістівінадаліможназустрітидоводи, спрямованіна

захисттрадиційнихметодівоцінки: воблікуактивиможутьвідображатися

тількизафактичнимизатратами(собівартістю), дооцінкуслідздійснюватияк

виняток, постійна дооцінка активів порушує один знайважливіших
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принципівбухгалтерськогообліку – методдокументування. Доведення

минулоївартостідо теперішньої, поточної– це метод прогнозних

розрахунків, анебухгалтерських.

За останнє десятиліття, коли оцінка підприємства (бізнесу),

інвестиційнихпроектівдопочаткуздійсненняінвестиційінакінцевійфазі, в

умовахінфляціїтаконкуренціїнабулаактуальності, визрілапроблемау

виборівідповіднихметодіввстановленнянайбільшреальноїціни, пошуку

об’єктивнихджерелінформації. Більшістьзарубіжнихметодівімоделей

оцінки, щорозробленідлястабільнихринковихумовгосподарювання, для

країн з перехідною економікою стали непридатними. Тому перед

економічною наукою посталозавданнявиробленняадекватнихметодів

оцінки, придатнихдовітчизнянихумов, абопристосуваннятаадаптація

зарубіжноїаналогії.

Метоюоцінкипідприємстваабойогоокремихактивівєвизначенняна

певнудатунайбільшоб'єктивноїіреальноїїхвартостівринковихумовах.

Метод оцінки є одним знайважливіших інструментів інвестиційної

діяльності.

Використанняоцінкизпозиціїсуб’єктавпершучергунеобхідне:

1. Упроцесіпідборунеобхіднихдляреалізаціїінвестиційнихпроектів

таінноваційнихпрограм, припрогнозуванніефективностіокремихпроектів.

Дляцьогорозраховуютьсяпоказники доходності, окупностінаоснові

дисконтованихгрошовихпотоків, вираженихутеперішнійвартості.

2. Привизначенніфінансовихпоказниківоб'єктівінвестування. У

цьому випадку, проводиться аналізструктури капіталу, що дозволяє

здійснитиоцінкуінвестиційнихресурсівпідприємства. Привиборімайбутніх

об'єктів інвестування здійснюється оцінкаінвестиційноїпривабливості

певноїсукупностіальтернативнихпроектівнапідставіінформаціїпро

виробничо-комерційну (операційну) тафінансовудіяльність, фінансовий

станіринковуактивність.
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3. Нацентральнійфазіінвестиційногоциклу– стадіїздійснення

інвестицій, особливореальних. Здопомогоюметодівоцінкирозраховується

проектнатакошториснавартістьоб'єктів, визначаютьсяфактичніобсяги

капітальнихвкладень, первісна(інвентарна) вартістьоб’єктів, щовводятьсяв

експлуатацію.

4. Настадіїпісляінвестиційногоконтролю. Оцінюєтьсяфактична

ефективністьінвестиційнихпроектів.

5. Прилізинговійформіінвестування. Детальнаоцінкапроводитьсяяк

припередачіоб'єктівуфінансовуоренду, такіприостаточномуїхвикупі

орендаремчинарахуваннілізинговихплатежів.

6. Приприпиненніреалізаціїінвестиційногопроекту. Вимагається

вартіснийвимірнабутогозаперіодінвестуваннямайна(привиходіокремих

учасників чи розрахунку винагороди за інвестицію), атакож оцінки

незавершенихінвестиційнихпроектівзметоюїхліквідаціїчипродажу.

Методологіяоцінкиінвестиційно-інноваційноїдіяльностіформуєтьсяна

основівітчизняного та зарубіжного досвіду використання конкретних

методівоцінкиінвестицій, однієюзформякихвідповіднодоЗаконуУкраїни

«Проінвестиційнудіяльність» єінновації. Існуєтрипідходищодооцінки

інвестицій:

1) оцінкавартостімайнай інвестицій зточки зору фактичних

бухгалтерськихвитрат. Восновуцьогопідходупокладенопринципоцінкиза

історичною (фактичною) собівартістю, тобто витрат, понесених при

придбані, будівництві, монтажіоб’єктівчифінансовихінструментів;

2) оцінка, здійсненашляхомпрямогопорівнянняринковиханалогівз

відображенням вобліку дооцінки (уцінки), індексаціїітаким чином

доведеннямбалансовоївартостіоб’єктаоцінкидореальноїринковоїціни,

справедливоївартостінамоментпридбаннячидатубалансу;

3) оцінка вартостіінвестиційних проектів зпозиціїмайбутньої

доходностіоб’єктівінвестування.
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Останнійпідхіднайменшебазуєтьсянаданихбухгалтерськогообліку,

фінансовоїзвітності, іншоїобліковоїінформації. Доосновнихпоказників, які

характеризуютьдоходністьзврахуваннямфакторачасуможнавіднести

чистийтеперішнійдохід, індексдоходності, періодокупності, внутрішня

нормадоходностітаін. Ціпоказникирозраховуютьсянаосновіпланових,

розрахунковихіпрогнознихданихнапередінвестиційнійстадії, привиборі

проекту.

Отже, оцінкуінвестиційможназдійснюватинаосновінайбільшточної

обліковоїінформації, алеприцьомуневраховуютьсязмінивартостігрошей

учасі. Зіншогобоку, світовоютеорієюрозробленасистемаоцінкиінвестицій

набазіузагальненнягрошовихпотоків, щовиникаютьурізнийчас, і

порівнянняїхучасізвикористаннямсистемидисконтування. Задопомогою

цьогометодумайбутнігрошовіпотокидоводятьсядотеперішньоївартостіі

такимчиномєзіставнимизтеперішнімиінвестиційнимивкладеннями.

Узагальнюючи вітчизнянутаміжнароднупрактикущодометодів

оцінкиактивів, можнавиділититрипідходи: консервативний, порівняльний

(ринковий) ідинамічний(табл.3.1).

Таблиця3.1.МетодиоцінкиактивівзгідноП(С)БОтаМСФЗ

Видоцінки Методоцінки Інформаційна
база

Націонал.
П(С)БО МСФЗ

1 2 3 4 5
1. Консервативніметоди

Первісна
(фактична) або
історична
собівартість

собівартість необоротних активів у
сумігрошовихкоштівабосправедливої
вартості інших активів, сплачених
(переданих), витраченихдляпридбання
(створення) активів

Обліковідані + +

Залишкова
(балансова)
вартість

різниця між первісною
(переоціненою) вартістю активіві
сумоюїхзносунадатубалансу

Обліковідані + -

Ліквідаційна
вартість

сумакоштівабо вартістьінших
активів, якупідприємствоочікує
отримативідреалізації(ліквідації)
активівпіслязакінченнястрокуїх
корисного використання
(експлуатації), за вирахуванням
витрат, пов’язаних із продажем
(ліквідацією)

Обліковідані + -
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Закінченнятабл. 3.1

1 2 3 4 5
2. Порівняльні(ринкові) методи

Відновна
вартість

вартість відтворення об’єктів у
сучасних умовах розвитку
продуктивних сил і науково-
технічногопрогресу.

Ринковідані + +

Переоцінена
вартість

вартістьактивівпісляїхпереоцінки Ринковідані + -

Експертна
вартість

вартість, визначена експертним
методом відповідно до Порядку
експертноїоцінки

Ринковідані Лишедля
немате-
ріальних
активів

-

Справедлива
вартість

сума, заякоюможебутиздійснений
обмін активу, або оплата
зобов’язанняврезультатіоперації
міжобізнаними, зацікавленимита
незалежнимисторонами

Ринковідані + +

Чиста
вартість
реалізації

за ціною реалізаціїза мінусом
витратнареалізацію

Ринковідані Лишедля
запасів

П(С)БО9

+

Ринкова
вартість

сума, якупідприємствосплатилоб
за актив у разі операції між
обізнаними, зацікавленими та
незалежнимисторонами, виходячи
знаявноїінформації

Ринковідані + +

Поточна заринковою величиною поточної
вартостіпридбанняактивів

Ринковідані + +

3. Динамічніметоди
Теперішня
(дисконтована)
вартість

дисконтована сума майбутніх
грошових потоків, яка, як
очікується, буде дорівнювати
вартості активу у ринковому
середовищівмайбутньому

Дисконтовані
дані

Лишедля
зобов’язань
П(С)БО11

+

Враховуючиметодиоцінкимайна, щовикористовуютьсяусвітовій

практиці, цейперелікможнадоповнитинаступнимивидамиоцінки: дійсна

(ідеальна) вартість, інвестиційнавартість, сумаочікуваноговідшкодування,

вартістьзанормативнимизатратамитощо.

Оцінкаінноваційякоб’єктабухгалтерськогооблікуєневід’ємним

елементомйогометодів. Бухгалтерськомуоблікупідлягаютьматеріальні,

трудовітафінансовіресурси, яківикористовуютьсяврамкахвиконання

інноваційногопроекту. Крімтого, оцінкаєосновноюкритеріальноюознакою

інновацій, якавизначає, чивизнаватиїхоб’єктомоблікучині.
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Отже, усівиди оцінки, що використовуються в зарубіжній та

вітчизнянійпрактиці, можнаподілитиумовнонадвігрупи: 1) оцінказ

позиціїпонесенихвитраті2) оцінказпозиціїочікуванихдоходів.

До першоїгрупи відносять оцінку за історичною собівартістю,

нормативними затратами, первісною, залишковою вартістю. Ціметоди

базуютьсянаданихбухгалтерськогообліку, томувмоментоцінкивониє

найбільш точними. Однак, даніметоди невраховуютьфактору часу,

кон'юнктуриринку, інфляціїтаіншихчинників.

До другоїгрупи слід віднести оцінку за поточною, чистою,

справедливоювартістю, дисконтованоювартістю, експертноюоцінкою. Ці

методиоцінкибазуютьсянаринковихпринципахформуванняціни, мало

прив'язанідоминулихзатрат, затеможутьспиратисянамайбутнідоходи.

Вказаніметодиєбільшдинамічними, еластичними, виражаютьнетільки

внутрішню оцінку, алейвартістьтогочиіншогооб'єктауринковому

середовищі.

3.2. Методиоцінкикапітальнихінвестицій

Капітальніінвестиціївсистеміоблікуізвітностіоцінюютьсяза

різнимиметодами, проякізазначалосяраніше. Оцінкареальних, капітальних

інвестиційможездійснюватисьза3-маметодами:

1) затратним – оцінказдійснюєтьсязаісторичною собівартістю –

використовуєтьсяубухгалтерськомуобліку;

2) оцінка зпозиціїсправедливоївартості– проводиться шляхом

переоцінки– використовуєтьсяубухгалтерськомуобліку;

3) оцінка з позиціїмайбутніх доходів (майбутньоївартості) –

проводиться шляхом прогнозування майбутніх доходів, їх оцінки з

врахуваннямвартостігрошей, атакож шляхомдисконтуваннягрошових

потоків. Даний метод практично не використовується в системі



66

бухгалтерськогообліку. Цейметодбільшхарактернийнаетапіпланування,

прогнозуванняоб’єктів, привиборіінвестиційнихпроектів.

Затратнийметодтрактуваннятаоблікуінвестиційпревалювавдокінця

80-х років. За ним спрямування коштів на розвиток підприємства

розцінювалосяяккапітальнівкладення, тобто затратинабудівництво,

розширення, реконструкціюіпридбанняосновнихзасобів. ЗгіднозЗаконом

України«ПробухгалтерськийобліктафінансовузвітністьвУкраїні» та

прийнятими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку серед

головних принципівбухгалтерського облікутафінансовоїзвітностіє

пріоритетністьоцінкиактивівзаісторичною (фактичною) собівартістю,

тобтовитратаминаїхвиготовленнячипридбання.

Незважаючинаце, згаданимизаконодавчимиінормативнимиактами

вводятьсяу вітчизнянупрактику облікуряд новихринкових методів

визначеннясправедливоївартості, заякою можебутиздійсненийобмін

активів, абооплатазобов'язаньврезультатіопераційміж обізнаними,

зацікавленимитанезалежнимисторонами. Зокрема, згіднозП(С)БО 19

визначеннясправедливоївартостіможездійснюватисязатакимиметодами:

1. Поточною собівартістю (оцінказасобівартістю), заякою активи

відображаютьсявоблікузасумоюгрошовихкоштівабоїхеквівалентів, яка

булабзаплаченауразіпридбанняданогоактивунапоточниймомент. За

такою оцінкою рекомендуєтьсявестиоблікматеріалів, основнихзасобів

(крімземлі, будівельіспоруд).

2. Поточноюринковоювартістю (оцінказасправедливоювартістю) – за

вартістюреалізації, тобтосумоюгрошовихкоштівабоїхеквівалентів, яку

можнабулоботриматинапоточниймоментшляхомпродажуактивіввході

звичайноїреалізації. Данийметодоцінкирекомендованозастосовуватидля

облікуземлі, будівель, споруд, машинтаустаткування(уразівідсутності

данихпроринковувартістьостанніхїхоблікможевестисязапоточною

відновлювальною вартістю). Оцінкузапоточною вартістю пропонується

застосовуватитакожвоблікуціннихпаперів, нематеріальнихактивів. За
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відсутностіринковоївартостіцінніпапериможнаоцінюватиекспертним

шляхом.

3. Теперішньоювартістю, розрахованою шляхомдисконтуваннявартістю

майбутніх чистих грошових надходжень, що очікуютьсяв результаті

звичайноїдіяльностіпідприємства. Затеперішньоювартістюпропонується

здійснюватиоцінкудовгостроковоїдебіторськоїзаборгованості, поточнихі

довгостроковихзобов'язань, несприятливихконтрактівтощо.

Оцінказавхідноюціною, тобтозасобівартістюпридбання, невключає

кон'юнктуриринку, інфляції, передбачаєврезультатізміниціннаринку

додатковідоходиіподаткизних.

Оцінказавихідною ціною здійснюєтьсяшляхом дооцінки, тобто

доведеннясобівартостіпридбаноготоварудоринковоїціни.

Аналогічно можеформуватисяціна довгострокових необоротних

активів, щопідлягаютьамортизації. Дооцінкадоводитьїхобліковуцінудо

відповідних аналогівнаринку, нарахуванняамортизаціїіззбільшеної

вартостізменшуєприбутокпідприємства, впливаєнайогооподаткування.

Упрактичнійдіяльностіоб’єктивністьоцінкикапітальнихінвестицій

слідрозглядатина:

1. Моментпридбанняінвестицій(спорудженняоб’єктів, придбання

обладнання, машин, транспортних засобів, інструментів, об’єктів

інтелектуальноївласності). Оцінка, зазвичай, проводитьсязафактичною

собівартістюпридбаннязврахуваннямдодатковихробіт, послуг, пов’язаних

придбанням, доставкою, монтажемоб’єктів. ЗгіднозП(С)БО7 «Основні

засоби» таП(С)БО8 «Нематеріальніактиви» оцінкакапітальнихінвестицій,

якапіслявведенняоб’єктівтрансформуєтьсяуїхпервіснувартістьвключає:

– витрати, сплаченіпостачальникамактивівтапідрядникамзавиконані

будівельно-монтажніроботи;

– реєстраційнізбори, державнетаввізнемито;

– суми непрямих податків (ПДВ, акцизний збір), якщо вони не

відшкодовуютьсяпідприємству;
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– витратинадоставкуобладнаннятастрахуванняризиківвдорозі;

– витратинаустановку, монтаж, налагодженняосновнихзасобів;

– витратинаодержанняліцензій, допусків, іншіфінансовівитрати, що

пов’язанізвведенням вексплуатацію об’єктівосновнихзасобів, інших

необоротнихактивівіпідлягаютькапіталізації.

Виключенняскладаєпридбаннязатоварообмінними (бартерними)

контрактами, оцінкатакихпридбанихоб’єктівпроводитьсязасправедливою

вартістю переданихвзамінпридбанимактивів. Безкоштовноодержанні

необоротніактиви оцінюються за справедливою вартістю аналогічних

активів.

2. Надатубалансуоцінкаможездійснюватисязарізнимиметодами:

фактичноюсобівартістю, собівартістюзврахуваннямзменшеннякорисності,

справедливоювартістю, ринковоювартістютаіншими.

3.3. Методиоцінкифінансовихінвестицій

Усвітовій, атеперйувітчизнянійпрактиці, застосовуютьсярізні

методологічніпідходи до оцінки вартостідовгострокових фінансових

інвестицій.

Приоцінціфінансовихінвестицій, якікапітальних, впершучергу

потрібнорозмежувативизначенняїхцінинамоментпридбаннятанадату

складаннябалансу.

Насампередтребавиділитиметодиоцінки, якізастосовуютьсянастадії

придбанняіформуванняпервісноївартостіфінансовихінвестицій(рис. 3.1).

ЗаП(С)БО 12 «Фінансовіінвестиції» первіснаоцінказдійснюєтьсяза

собівартістюїхпридбання.

Існуєдекількамодифікаційсобівартості:

1) цінапридбаннязврахуваннямусіхсупутніхвитрат;

2) справедливавартістьоблікуінвестиційприобмініїхнацінніпапери;

3) справедливавартість, встановленазабартернимконтрактом.
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Засобівартістюпридбання

Вобмінна
цінніпапери
власноїемісії

Купівляза
грошовікошти

Ціна
придбання,
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ціннихпаперів
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Справедлива
вартістьактиву,
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вкапіталі

Інвестиції, призначенідля
продажу

Первісна Надатубалансу

Оцінкафінансовихінвестицій

Рис. 3.1. Оцінкафінансовихінвестицій

П(С)БО 12 вводить також складну систему оцінки фінансових

інвестиційубалансі. Методиоцінкиінвестиційзалежатьвідтого, призначені

вонидляпродажу, чидлявикористаннязметоюодержанняприбутку. У

першомувипадкуоцінкаінвестиціїнадатускладаннябалансуздійснюється

засправедливоювартістюабозасобівартістюзурахуваннямзменшення

корисності.
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Якщопридбаніінвестиціїнепризначенідляподальшогопродажу, то

крім названихспособівможевикористовуватисящейметодоцінкиза

амортизованоюсобівартістюіметодучастівкапіталі. Використаннятого

чиіншогометодузалежитьвід: а) термінутапричиниутримання; б) ступеня

впливуінвесторанапідприємство, акціїякогонимпридбані. Міжнародні

стандартитакожвраховуютьданийфактор.

Напідставіпринципуобачності, заякимзастосуванняметодівоцінкив

бухгалтерському облікуповинно запобігати заниженню зобов’язаньта

витратізавищеннюоцінкиактивівідоходівпідприємства, воблікуможуть

застосовуватисяальтернативніметодиоцінкиактивів. Так, обліктаких

активівякзапасинадатубалансуздійснюєтьсязанайменшоюздвохоцінок:

первісноювартістюпридбанняабочистоювартістюреалізації(П(С)БО9, п.

24). Цей жепринцип можназастосовуватиістосовнодофінансових

інвестицій, колиїхвідображеннявоблікуізвітностіповинноздійснюватися

занайменшою зтакихоцінок: собівартістю абосправедливою вартістю

(ринковоюціною).

Довгостроковіфінансовіінвестиціїу борговіцінніпапери, що

утримуютьсяінвесторомдоїхпогашення, відображаютьсянадатубалансуза

амортизованоюсобівартістю, тобтозасобівартістю, яказбільшенанасуму

накопиченоїамортизаціїдисконту, абозменшенанасумунакопиченої

амортизаціїпремії. Прицьомупіддисконтомрозумієтьсясумаперевищення

вартостіпогашенняборговихціннихпаперівнадїхсобівартістю, апід

премією – сумаперевищеннясобівартостіборговихціннихпаперівнадїх

вартістю.

Амортизація, тобторозподілдисконтуабопреміїпротягомперіодуз

дати придбанняборгових цінних паперів до моменту їх погашення,

здійснюєтьсязаметодомефективноїставкивідсотка.

Сумаамортизаціїдисконтуабопреміїнараховуєтьсяодночасноз

нарахуваннямвідсотка, щопідлягаєотриманнюінветором.
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Залежновідтого, якийвпливмаєінвесторнасуб'єктінвестування,

оцінкаможепроводитисязасобівартістю, заправилом нижчоїоцінки:

собівартостічиринковоївартості, заметодомучастівкапіталі.

Застосуванняданихметодівзалежитьвідступенявпливуінвесторана

об’єктінвестування(табл.3.2).

Таблиця3.2. Залежністьметодівоцінкиінвестиційвідступеня

впливуінвесторанаоб’єктінвестування

Ступіньвпливуінвесторанаоб’єкт
інвестування

Методоцінкидовгострокових
фінансовихінвестицій

Інвестор не має суттєвого впливу на

інвестованепідприємство

За справедливою вартістю з

урахуванням зменшення

корисності

Інвестор має суттєвий вплив на

підприємство (володіє блокувальним

пакетомакцій– понад25 %)

Метод участі в капіталі

асоційованихпідприємств

Інвестор контролює діяльність

інвестованого підприємства (володіє

контрольнимпакетомакцій– понад50%)

Метод участі в капіталі

материнської компанії у

дочірньомупідприємстві

Під асоційованим заП(С)БО 3 «Звітпрофінансовірезультати»

розумієтьсяпідприємство, вякомуінвесторуналежитьблокувальний(25 %)

пакетакцій (голосів) іякенеєдочірнім абоспільним підприємством

інвестора. Саметактрактуєасоційованукомпанію міжнародністандарти

бухгалтерськогооблікутафінансовоїзвітності.

П(С)БО 19 «Об’єднанняпідприємств», якіміжнародністандарти,

визначаєдочірнєпідприємствояксуб’єкт, щоперебуваєпідконтролем

материнського (холдингового) підприємства. Спільною діяльністю за

П(С)БО 12 «Фінансовіінвестиції» вважаєтьсягосподарськадіяльністьзі

створеннямабобезстворенняюридичноїособи, якаєоб’єктомспільного

контролюдвохабобільшесторінвідповіднодописьмовоїугодиміжними.
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Яквипливаєзізміступ.11 П(С)БО 12, заметодомучастівкапіталі

відображаютьсяфінансовіінвестиціївасоційованітадочірніпідприємства, а

такожуспільнудіяльністьізствореннямюридичноїособи. Однак, євиняток

колиціінвестиціїможнанеобліковуватизацимметодом: колиінвестиції,

щопридбанійутримуютьсявинятководляпродажувпродовжрокуабоякщо

діяльність таких пов’язаних підприємств здійснюється за умов, які

обмежуютьздатністьпередаватикоштиінвесторовіпротягом12 місяців.

Увітчизнянійізарубіжнійпрактицівикористовуютьсярізніпідходидо

пов’язанихосіб, якіповиннівестиоблікінвестиційзаметодомучастів

капіталі. Якщозаміжнароднимистандартамитакимисуб’єктамиєінвестори,

щомаютьсуттєвийвпливнаоб’єктінвестування, товП(С)БОпрямовказані

видипідприємств, вкладеннявякіповинніобліковуватисязаданимметодом:

асоційовані, дочірнііспільнізіствореннямюридичноїособипідприємства.

Дляздійсненняправильноїоцінкифінансовихінвестиційзаметодом

участівкапіталіособливо важливомати достовірнуінформацію про

результатидіяльностіоб’єктаінвестуваннятайогомайновийстан(повну

фінансову звітність за останній рік). На підставітакої інформації

здійснюютьсяпідрахункиучастіпідприємстваузмінахкапіталуоб’єкта

інвестування, щовраховуютьсязалежновідтого, якіелементикапіталу

об’єкта інвестування змінилися, іможуть впливати на збільшення

(зменшення) вартостіінвестицій, нерозподіленогоприбутку, додаткового

капіталу.

Головною особливістювикористанняцьогометодуєте, щовіндає

змогувідобразитивоблікуізвітностіінвесторазмінувеличинифінансової

інвестиціїзарезультатамидіяльностіоб'єктаінвестування, навітьякщоу

звітномуперіодінебулорозподілуприбуткуостанньогоіненараховувалися

дивіденди. Звідсивипливає, щоефективністьінвестуванняповинназрости,

оскількиуцьомувипадкувпливінвесторащодоконтролюіраціонального

управління діяльністю інвестованого підприємства буде більш дієвим

порівнянозтим, якбидойогозвітівневключалисярезультатироботи
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об’єктаінвестування.

Отже, балансова вартість фінансових інвестицій також може

збільшуватися(зменшуватися) насуму, щоєчасткоюінвесторавсуміінших

змінувласномукапіталі, ізвключенням(виключенням) цієїсумидоіншого

додаткового капіталу або додатково вкладеного капіталу (якщо зміна

величини власного капіталу об’єкта інвестування виникла внаслідок

розміщення(викупу) акцій(часток),щопризвелодовиникнення(зменшення)

емісійногодоходуоб'єктаінвестування).

Такимчином, цейметодпередбачаєкоригуваннявеличинивартості

фінансовихінвестиційнетількинаналежнуінвесторучасткуприбутку.

Відповіднодовимог, установленихп. 12 П(С)БО 12, балансовавартість

фінансовихінвестиційзбільшується(зменшується) начасткуінвесторавсумі

змінвласногокапіталуоб’єктаінвестування(крімзмін, здійснюванихза

рахунок чистого прибутку або непокритого збитку) із включенням

(виключенням) цієїсуми до (з) відповідних статей власногокапіталу

інвестора.

3.4. Методичніпідходидооцінкиінноваційтаінноваційнихвитрат

В основіоцінкиінноваційлежатьзатратніметодивизначенняїх

вартості, головнимінформаційнимджереломякихєобліковідані. Крім

цього, уЗаконіУкраїни«Пробухгалтерськийобліктафінансовузвітністьв

Україні» тавП(С)БО 1 історична(фактична) собівартістьвизначенаяк

пріоритетнаприоцінціактивів, виходячизвитратнаїхвиробництвота

придбання. Усферіінвестуванняцейпринципєменш реалізованим. Це

пов’язаноіздовготривалістюінвестиційногоциклу, щовимагаєвизначення

доходівзпозиціїмайбутньоївартостітанеобхідністьприведенняоб’єкта

інвестиційдойогосправедливоївартості. Відтак, оприбуткуванняінновацій

слідздійснюватизапервісною (історичною) вартістю, тобтозаціною

придбання, авибуття(реалізацію) – завказанимиринковимиметодами, тобто
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запродажною вартістю, визначеною наосновіринковихцін. Впроцесі

утриманняоб’єктінвестуваннявартооцінюватизазалишковою(балансовою)

вартістю зврахуванням переоціненоївартостіоб’єкта, якщовцьомує

необхідність, тобто їх вартість в балансісуттєво відрізняється від

справедливоївартості.

Особливістьінноваційякоднієїзформінвестиційноїдіяльностічасто

характеризуєтьсязначнимінноваційнимлагом ітомуінноваціїпідпадають

відповіднодоП(С)БО2 підвизначеннядовготривалогоактиву(зтерміном

більше1 року). Проблемавиникає, якщоінноваціюпідприємствовиготовляє

назамовленняабож створюєсамостійно. Тобто, історична(фактична)

вартістьнововведеньпризамовленнічирозробці, обчисленазпозиції

понесенихзатрат, моженеспівпадатизйогореальною вартістю, якуна

ринкуформуютьпопиттапропозиція. Тодівиникаєнеобхідністьздійснити

оцінкувідповіднодоринковоївартості.

Однакнапрактиціданаметодиканезастосовується, оскількизгідноз

П(С)БО7 «Основнізасоби» таП(С)БО8 «Нематеріальніактиви» ринковий

підхідщодооцінкиінноваційможездійснюватись:

– увипадкубезоплатногоотримання, внесеннядостатутногокапіталу;

– вмоментобміну наподібний об’єкт, якщо залишковавартість

переданогооб’єктаперевищуєйогосправедливу;

– приобмінінанеподібнийоб’єкт;

– уразіпереоцінки.

Такякоб’єктиінноваційчастоформуютьсянасамомупідприємстві

внаслідокдослідно-конструкторськихрозробоктавнутрішньоїактивності

інноваційнихідейперсоналу, тойогопервіснувартістьнаосновіфактичних

затратоцінитиважко. Томутакіінноваційслідоцінюватизасправедливою

вартістю, азавідсутностіподібнихактивівнаринку– експертнимметодом,

враховуючи витрати напатентування таліцензування. Продаж таких

інноваційтакожпотребуєринковогопідходудовизначенняїхвартості.
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Крім того, доситьпоширенозамовлятиуспеціалізованихфірмах

(венчурнихпідприємствах, науковихінкубаторах, технологічнихпарках,

науково-дослідних інститутах та інших) інвестиційні проекти, що

впроваджуються підприємством з метою налагодження виробництва

інноваційноїпродукції. Цеозначає, щодопервісноївартостітакихоб’єктів

можутьвходитинелишепрямівитратинаїхвиготовлення, айінші–

транспортнівитратиздоставкиоб’єкта, витратинамонтажтадоведеннядо

експлуатаціїновоготехнологічногообладнаннячиновихвиробничихліній

покращеноїпродуктивності. Цепризводитьдозростаннявитрат, авідповідно

йсобівартостіоб’єкта, якаможеперевищитиринковувартість. Томувцьому

випадкулогічнобулобстосовнотакихактивівпроводитидооцінкучиуцінку

їхвартостідоринковоїціни. Такийдосвітщодооцінкиінвестиційдієв

НідерландахтаВеликобританії.

Методоцінкитаоблікувитратінноваційноїдіяльностізалежатьвід

такихосновнихчинників:

1) складуйпорядкуфінансуванняінноваційнихпроектів;

2) послідовностісписанняінноваційнихвитратнапоточнівитрати

операційноїдіяльності;

3) інноваційноїінфраструктурипідприємства.

Вибірметодикиоцінкийоблікуінноваційнихпроцесіввеликоюмірою

залежитьнетількивідджерелїхфінансування, айвідхарактеруреалізації

інноваційнихпрограмтапроектів. Складвитратнаінноваційніпроектита

програмизалежатьвідспособунадходженнятавведенняувиробництво

інновацій.

В залежностівід специфіки діяльностіта особливостей самого

інноваційногопроцесупідприємствомбудутьвідібранівідповідніметоди

оцінкитаоблікуінновацій(рис.3.2).
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Рис. 3.2. Впливнапрямівінноваційноїдіяльностінапорядок

оцінкитаоблікуінновацій

3.5. Користувачі інформації щодо інвестиційно-інноваційної

діяльності

Окрім якісних характеристик, таких як своєчасність, надійність,

незалежність, сприйнятливість, порівняльністьтаін., якимиповиннабути

наділенаінформація, важливоправильновизначитикористувачівінформації

таїхінформаційніпотреби.
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капітальногохарактеру

Організаціянового
виробництва

Випускнової
продукції

Організаціясервісної
підтримки

Пошукірозробкаідеї
ЗдійсненняНДДКР
Проведення
цілеспрямованоїНДР

Розробкатехнологічного
процесу

Пошукновоїтехніки
Придбання(створення)
новихмашинта
устаткування

Проведенняоновлення
техніко-технологічноїбази
підприємства

Оцінкарезультатівінноваційноїдіяльності

Поточнівитрати,
якіпов’язаніз
випускомта

збутомпродукції

Витратина
дослідження
тарозробку

Витрати
наосвоєння
новихвидів
продукції,
технологій

Методоблікуінновацій

Дт23 анал.рах.
Кт20,22,37.2,63.1,

66,65,13,ін.;
Дт90 Кт23

Дт39
Кт20,22,68.5,
66,65,13,ін.;
Дт23 Кт39

Дт94.1
Кт20,22,37.2,
66,65,13,ін.;

Дт79.1
Кт94.1

Підрозділ
НДДКРз
розвиткуй
розробок
інновацій

Створеннянових
видівосновних

засобівта
нематеріальних

активів

Дт23,91-94
Кт47.4;
Дт47.4

Кт20,66,65,ін.

Дт15.2,15.4
Кт20,22,66,65,ін.;

Дт10,12
Кт15.2,15.4
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Аналізпринципівоцінкиінформаціїбухгалтерськогооблікувизначає

їххарактеристикуудвохнапрямах: а) наспоживачаінформації; б) на

прийняттярішення.

Щодопершогонапряму, товизначитирядхарактеристик, якіповинна

матиінформація, дещоскладно, оскількидокористувачівінформаціївходять

нелишевисококваліфікованіспеціалісти, якінаїїосновіможутьприймати

рішення, айменш кваліфіковані– інвестори, кредитори, якінедостатньо

орієнтуютьсявекономічнійіфінансовійситуаціїнапідприємстві, наприклад,

іноземніінвестори, банки, громадськістьтощо. Другийнапрямтакожмає

важливезначення, хочавіннезовсімоцінюєтьсяналежнимчином. Важливо,

щоб інформація булапридатною для сприйняття тамала практичне

застосуваннявуправліннійприйняттірішень.

Інвестиційно-інноваційнадіяльністьвеликою мірою залежить від

чинниківневизначеностітаспричиненихнимиризиків. Томупрогнозування

різнихваріантіврозвиткуподійєважливимпроцесомгосподарюванняв

умовахринковоїекономіки. Такийпрогнозможутьдатиобґрунтованіна

основінакопиченоїінформаціїуправлінськірішення, яківпливаютьна

майбутнірезультативідвпровадженняінвестиційно-інноваційнихпроектів.

ЗгіднозчиннимзаконодавствомУкраїникористувачамивважають

фізичнихабоюридичнихосіб, якіпотребуютьінформаціїпродіяльність

підприємствадляприйняттярішень;

Міжнароднітанаціональністандартиоблікутафінансовоїзвітності

спрямованінаінформаційнезабезпеченнябагатьохкористувачівінформації.

Значнакількістьобліковоїінформаціїпов’язаназінвестиційноюдіяльністю,

якувикористовуютьбільшістькористувачів, зокрема(рис. 3.3):

- власники (засновники, учасники, інвестори, акціонери) – для

прийняттярішеньщодостратегіїрозвиткупідприємницькоїдіяльності,

придбання, утриманняабопродажуакцій, прибутковістьдіяльності,

фінансовастійкістьпідприємства;

- працівники– (менеджери, іншіпрацівники) – оперативнеуправління
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реалізацією інвестиційно-інноваційнихпроектівтапрограм, оцінка

проектноїтафактичноїефективностіінвестиційтаінновацій;

Власники

Менеджери

Працівники

Держава

Кредитори

Дебітори

Громадськість

Прибутковість

Фінансовийстан

Дивіденди max

Курсакцій max

Заробітнаплата min

Іншіблагазарахунокпідприємства min

Зприбутку

Зобороту

Іншихчинників

Податки

Статистичнеузагальнення real

Підприємництво

Екологія, безпека, архітектура

Ліцензування

Емісіяціннихпаперів(ДКЦПФР)

Дозвільна
система

Фінансовийстан

Платоспроможність

Поточназаборгованість

Сплатавідсотків

Відстрочка
платежів

Потенційні
інвестори

Прибутковість

Фінансовийстан
real

min

min

min

-

-

-

real

mах

mах

Фінансовийстан

Платоспроможність

min

min
П
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и
б
у
т
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о
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Рис. 3.3. Змістінформаційногозабезпеченнякористувачів

- держава(органиподаткові, дозвільноїсистеми, статистики, ДКЦПФР,

таінші) – правильністьнарахуваннятаповнотасплатиподатків,

законність здійснення діяльності, узагальнення інформації про

інвестиційно-інноваційнудіяльністьвмежахгалузі, регіону, країнив

цілому, захистправакціонерів, регулюваннядіяльностіемітентів

ціннихпаперів;



79

- банки– фінансовастійкістьтаможливістькредитуванняпідприємства,

даніпроповерненнякредиту, отриманнявідсотківтаіншихфінансових

послуг;

- партнери (постачальники іпокупці, дебітори ікредитори) –

надійність партнерів щодо проведення комерційних операцій,

здійсненняінвестиційнихвкладень;

- громадськість (потенційніінвестори) – можливість інвестування

коштів, придбанняціннихпаперів, атакожзметоювиявленнявпливу

діяльностіпідприємствнасуспільнийдобробут(зайнятість, соціальні

блага, екологіятаін.).

Найбільшважливиминапрямамиінформації, якупотребуютьбільшість

користувачівщодоінвестиційноїсфериякреальнітапотенційніінвесторичи

партнериєприбутковістьтафінансовастійкістьпідприємства.

Інформаціяпроприбутковістьхарактеризуєможливістьодержання

інвесторами вигодивідздійсненнявкладівуформічастини прибутку

(дивідендів, відсотків).

Інформаціюпрофінансовустійкістьінвесторипотребуютьзметою

одержання впевненостіщодо того, що підприємство інадалібуде

функціонуватистабільно, йомунезагрожуєбанкрутствойіншіінвестиційні

ризики.

3.6. Видиінформаціїтаїїпризначенняусферіінвестування

УП(С)БО1 «Загальнівимогидофінансовоїзвітності» визначено, що

інформація:

а) повиннабутидохідливаірозраховананаоднозначнетлумаченняїї

користувачамизаумови, щовонимаютьдостатнізнаннятазацікавленіу

сприйняттіцієїінформації;

б) повиннамістити лишедоречну інформацію, якавпливаєна

прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі,
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теперішнітамайбутніподії, підтвердититаскоригуватиїхніоцінки, зроблені

уминулому;

в) повиннабутидостовірною. Інформація, наведенауфінансовій

звітності, єдостовірною, якщовонанеміститьпомилоктаперекручень, які

здатнівплинутинарішеннякористувачівзвітності;

г) надавати можливістькористувачам порівнювати: різніперіоди;

різнихпідприємств.

Чимякіснішуінформаціюпокладеновосновурозрахунків, тимбільш

обґрунтованимибудутьприйнятірішеннящодоефективностівпровадження

інвестиційно-інноваційнихпроектівтапрограм.

Інформаціяобов’язково маєвідповідати принципу порівнянності,

оскількиінвесторповиненпроводитианалізінвестиційноїпривабливості

підприємствпривиборінайбільшвдалоговаріантузаєдинимпідходомщодо

висвітленняінформаціїусіхпідприємств.

Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації

попередньогоперіодутарозкриттяінформаціїпрообліковуполітикутаїї

зміни. Установленняізміниобліковоїполітикипідприємстваздійснюються

зарішеннямвласника(власників) абоуповноваженогооргану(посадової

особи). Облікова політика підприємств визначається у розпорядчому

документі, якийприймаєтьсякерівникомпідприємствауформінаказупро

обліковуполітику. Значнемісцевдокументіпрообліковуполітикумаєбути

відведеноінвестиційно-інноваційнійдіяльності.

Прийняттяуправлінськихрішеньусферіінвестуваннябазуєтьсяна

багатьохвидах інформації. Питанняпрокласифікацію інформації, що

використовуєтьсявуправлінніінвестиційною діяльністю підприємств, є

дискусійним.

Окреміекономістирозподіляютьекономічнуінформаціюнатаківиди:

1) оперативно-технічну, 2) планову, 3) облікову.

Деякіавтори дотримуються іншоїточки зору. Вони поділяють

інформацію на: оперативно-виробничу, обліковутастатистичну, абона
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планову, нормативно-довідковуістатистичнузвітність. Такадиференціація

неохоплюєусівидиінформації, щовикористовуєтьсявпроцесіприйняття

рішеньщодореальногочифінансовогоінвестування, невідображаєїх

функціональноїхарактеристики.

Длявпорядкуванняінформаційноїсистеми, що застосовується в

управлінніінвестиційною діяльністю підприємства, доцільновиходитиз

того, щовпроцесіприйняттярішеньвикористовуютьсядвівеликігрупи

даних:

1. Базоваінформація, що визначаєзавдання, норми, параметри

реальнихдій, існуючіобмеженняприздійсненніінвестицій.

2. Інформацію, щовідображаєфактичнийстаноб'єктівуправлінняв

процесі формування інвестиційного портфеля та реалізації окремих

інвестиційнихпроектів.

До першої групи належить регулятивно-правова, нормативно-

довідкова, бізнес-плановатапроектно-кошториснаінформація.

Другагрупаохоплюєоблікову, звітнутастатистичнуінформацію,

необліковідані.

У сферікапітального будівництвавиділяютьумовно-постійну та

зміннуінформацію. Привизначенніструктурипершоїгрупиінформаційного

забезпеченняслідокреморозглядатипроектно-кошториснудокументацію.

Це– специфічнийвидінформації, характернийтількидлясфериреального

інвестування, зокрема, капітальногобудівництва. Векономічнійлітературі

деякіавториневиділяютьїївокремийвид, апоказуютьускладінормативно-

довідковоїабоприєднуютьдоплановоїінформації.

Призначенняінформації.

Інформація у сфері інвестування використовується за такими

напрямами:

1. Длявизначення інвестиційноїпривабливості– привабливості

окремихпроектів, окремихпідприємствщодоздійсненняінвестиційних

вкладень: оцінкимайновогостану, прибутковостіпідприємства, фінансової
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стійкості, ліквідності підприємства, показників ділової активності

(використовуєтьсяінформаціяфінансовоїтастатистичноїзвітності).

2. Встановленнявеличиниінвестиційнихвитратіресурсіввпроцесі

здійснення інвестиційних вкладень в період реалізаціїінвестиційно-

інноваційнихпроектівта програм – використовується інформація з

обліковихрегістрівдорахунківбухгалтерськогообліку14, 15, 35, 72, 74, 96,

97 таінших.

3. Фактичніданінаетапіексплуатаціївведенихвдіюінвестиційних

проектів– длярозрахункуфактичноїефективностіінвестиційнихвкладень:

коефіцієнтефективностіінвестицій, періодокупності, чистийтеперішній

дохід, індексдоходності, термінокупності, внутрішнянормадоходності

(інформаціяпрогрошовіпотокизобліковихданихтаЗвітупрорухгрошових

коштів, обліковіданіпроінвестиційнітаінноваційнівитрати).

3.7. Проблеми розкриття інформаціїщодо інвестиційноїта

інноваційноїдіяльностей

До основних проблем розкриття інформаціїщодо інвестиційної

діяльностіможнавіднести:

1) неповнерозкриттяінформаціївоблікуізвітностіщодоінвестиційної

діяльності: відсутнірахунки для обліку доходів, витрат, результатів

інвестиційноїдіяльності;

2) інвестиційнадіяльністьневиділенауЗвітіпрофінансовірезультати

яксамостійнийвиддіяльності;

3) існуєдеяканевизначеністьвоблікуінвестиційнихресурсів–

потребують більш чіткого відображення в обліку ібалансіджерела

фінансуванняінвестиційнихвкладень, розмежуваннявласногоізалученого

капіталузаознакоюйогоучастіуфінансовомузабезпеченніінвестиційно-

інноваційноїдіяльностіпідприємства.

ОскількиінвестиційнадіяльністьвідповіднодоП(С)БО 3 «Звітпро
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фінансовірезультати» невиділенаякокремийвиддіяльності, авключається

доіншоїзвичайноїдіяльності, щонепов’язаназопераційною, томувиникає

необхідністьбільшглибокогорозмежуваннявоблікуізвітностіінформації

щодовизначеннярезультатівзаокремимивидамидіяльності. ЯкщоуЗвіті

прорухгрошовихкоштівцінапрямичітковизначені, тоцентриформування

прибуткууЗвітіпрофінансовірезультатиєзовсіміншими. УцьомуЗвіті

формуваннядоходів, витрат, прибуткупредставленозатакиминапрямами:

звичайнадіяльність(вт. ч. операційнатаіншазвичайна) інадзвичайніподії.

У свою чергуіншазвичайнадіяльністьподіляєтьсянаінвестиційнута

фінансову. Водночасусистемірахунків, показниківзвітностіінвестиційна

діяльність не представлена, хоча вона супроводжується відповідними

доходамитавитратами, маєкінцевийфінансовийрезультат.

Визначення результату від інвестиційної діяльності передбачає

порівняннядоходіввідінвестиційноїдіяльності, одержанихврезультаті

продажунеоборотнихактивівтафінансовихінвестицій, якінеєскладовою

частиною еквівалентівгрошовихкоштів, зсобівартістю абозалишковою

вартістюцихреалізованихактивів.

ДоходиівитратиінвестиційноїдіяльностівсучасномуПланірахунків

таІнструкціїщодойогозастосуванняєрозпорошенимиурозрізісубрахунків

багатьохбухгалтерськихрахунків. Томуважливимзавданняморганізації

облікуінвестиційнихвитратєїхгрупуваннянаокремихсубрахункахзметою

отримання реальних даних про результати інвестиційної діяльності

підприємстватавідображенняїхвфінансовійзвітності.

Заструктуроюсубрахунківнарахунках74 «Іншідоходи» та97 «Інші

витрати» маютьобліковуватисяпереважнодоходиівитрати, щопов’язаніз

реалізацією, списанням, переоцінкою необоротнихактивівтафінансових

інвестицій, щоєоб’єктамиінвестиційноїдіяльності. Отжеіназвицих

рахунківповиннівідповідатиїхзмістуйіменуватисявідповіднояк«Доходи

інвестиційноїдіяльності» та«Витратиінвестиційноїдіяльності».

ХочауЗвітіпрофінансовірезультатидоходиівитративідучастів
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капіталівасоційовані, дочірні, спільніпідприємствагрупуютьсяокремоідля

нихпризначеніокремірахунки, асамерахунок72 «Дохідвідучастів

капіталі» і96 «Втративідучастівкапіталі», щовідносятьсядоіншої

звичайноїдіяльності, всежвартоконкретизуватиїхвмежахфінансовоїчи

інвестиційноїдіяльностей. Доходи, щообліковуютьсянарахунку72 є

доходамиінвестиційної, анефінансовоїдіяльності.

Оскількизазагальноюкласифікацієювидівдіяльностііншазвичайна

діяльністьподіляєтьсянафінансовутаінвестиційну, неправомірновиділяти

воблікуокреморезультатвідфінансовихопераційтарезультатвідіншої

звичайноїдіяльності, незгадуючиінвестиційноїдіяльності. Більшлогічно

субрахунок 79.3 перейменувати на «Результат від іншої звичайної

діяльності», відкривширахункитретьогопорядку79.3.1 «Результатвід

інвестиційноїдіяльності» та 79.3.2 «Результат від інших звичайних

операцій». Якнаслідок, доходиівитративідучастівкапіталімалибитакож

списуватисявідповідноукредиттадебетрахунку79.3.1 «Результатвід

інвестиційної діяльності». Перейменування та нове призначення

вищезгаданихрахунківісубрахунківдозволитьвиділитиякокремийоб’єкт

облікуінвестиційнудіяльністьпорядзопераційноютафінансовою, оскільки

активневпровадження, стабілізаціяінвестиційногопроцесунавітчизняних

підприємствахзумовлюєїхекономічнийрозвитокіпроцвітання.

Насучасномуетапіфункціонуваннявітчизняногооблікувідсутнячітка

законодавчабазащодовідображеннявитратінноваційноїсфери. Основудля

розробки методик оцінки та обліку інновацій слугує діюча система

регулюваннябухгалтерськогообліку, визначенаокремимизаконодавчими

актамитаП(С)БО.

Яквідомо, усядіяльністьпідприємствазгіднонаціональнихстандартів

зоблікуподіляєтьсянаопераційну, фінансову, інвестиційнутанадзвичайних

подій. Саметакимчиномрозкриваєтьсяінформаціяйнарахункахвитратта

доходів.

Зметоюрозширенняінформаційноїбазидлятактичного, стратегічного
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управліннявизнанозадоцільнедоповнитиПланрахунківвідповідними

субрахунками зобліку інновацій, а саме «Виробництво інноваційної

продукції» (дляузагальненнявитратзвиробництваінноваційноїпродукції),

«Інноваціїкапітальногохарактеру» (дляобліку капітальнихінновацій),

«Інноваційнапродукція» (дляоблікуновоствореноїпродукції).

Вокремихвипадкахвиникаєнеобхідністьведенняоблікуінноваційних

витрат, доходівірезультатівзацентрамиїхвиникнення, якавипливаєз

вимогвнутрішньогосподарськогооблікущодозабезпеченняуправління

інформацією проефективністьстворення, впровадженнятавикористання

нововведеньусферівиробництваізбуту. Зцієюметоюможевиникнути

потребаувідкриттіокремихсубрахунківйаналітичнірахункитретьогота

четвертогопорядківдлявідокремленогооблікудоходів, витратірезультатів

напідприємствах, щоздійснюютьреалізацію інноваційнихпроектівта

програм. Застосування такого підходу сприятиме розширенню

інформаційнихпотоківдлярозкриттяінформаціїпроінноваційнівитрати,

інноваційнідоходи, прибутки (збитки) від виконанняівпровадження

інноваційнихпроектівтапрограміприйняттянаосновіцьоговідповідних

управлінськихрішень. Такаобліковаінформаціяєдостовірноюбазоюдля

оцінкийаналізуефективностіінновацій.

Контрольнізапитання

1. Якарольоцінкивпроцесівпровадженняінвестиційно-інноваційних

процесів?

2. Охарактеризуйтевидиоцінкиінвестиціїзпозиціїпонесенихвитрат.

3. Вчомуполягаєсутьоцінкизпозиціїмайбутніхдоходів?

4. НазвітьнапрямкиоцінкифінансовихінвестиційвідповіднодоП(С)БО12

«Фінансовіінвестиції».

5. Назвітьвидиіджерелафінансуванняінноваційноїдіяльності?

6. Якінапрямкиоцінкиінноваційнихвитратвизнаєте?
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7. Які вимоги ставляться до інформації відповідно до чинного

законодавства?

8. Яківидиінформаціївизнаєте?

9. Назвітьзовнішніхтавнутрішніхкористувачівінформації?

10.Означтеколоінформаційнихпотребзакатегоріямикористувачівщодо

інвестиційно-інноваційноїдіяльності.

11.Вчомусутністькомерційноїтаємницівсферіреалізаціїінвестиційно-

інноваційнихпроектівіякісамевідомостіможутьбутиприхованими?
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Розділ4

ФОРМУВАННЯТАОБЛІКФІНАНСОВИХРЕСУРСІВНА

ЗДІЙСНЕННЯІННОВАЦІЙНИХТАІНВЕСТИЦІЙНИХПРОГРАМ

4.1. Капітал підприємства та його роль у формуванні

інвестиційнихресурсів

Сутність капіталу, його інвестиційні властивостізавжди були

предметомобговорення, дискусійякузагальноекономічнійнауці, таків

теоріїбухгалтерськогообліку.

Першим, хтооцінивзначенняповногоіправильногопредставленняв

бухгалтерськомуоблікутазвітностікапіталу, бувВ.Фультон. Рахунок

«Капітал», зазначаввін, втілюєвсобіметубухгалтерськогообліку, всеінше

– тількизасобидлядосягненняпоставленоїмети. Зайоговисловлюванням,

кожен рахунок бухгалтерського обліку – церозшифрування капіталу

власника. Такоїждумкидотримуєтьсяпроф. СоколовЯ.В., стверджуючи, що

праваінвесторавоблікувідображенінарахунку«Капітал», арахунки

товарів, каси, запасів, основнихзасобівтаінші– целишедеталізація,

структуравкладеногокапіталу.

Якщорозглядатикапіталзпозиціїбухгалтерськогообліку, товйого

основілежитьфундаментальнерівняння:

Активи→Майнопідприємства=Пасиви→Джерелаформуваннямайна

Беручидоувагиринковутеорію, наведенерівнянняможнаподатияк:

Активи= Капітал

Дещорозширенаформулабалансовоїмоделінабуваєтакоговиду:

Активи= Власнийкапітал+ Залученийкапітал

Забудь-яких обставин фундаментальнерівняннябухгалтерського

облікубазуєтьсянаправиліподвійногозапису: активипідприємства, що

виражаютьоблікову оцінкусукупного майна (власності) підприємства,

дорівнюютьджереламїхутворення, тобтосумарномукапіталу, доякого

входятьяквласні, такізалученізісторониресурси.
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Розглядаючикапіталзпозиціїконкретнихінвесторів, щомаютьправа

наактивипідприємства, вокремихвипадкахвінототожнюєтьсязарозмірами

їхучастівкапіталі. Уданомувипадкуактивирозглядаютьсяяксумачасток

(акцій) укапіталі. Поняття«сумачасток» втакомуразіохоплюєяквласний,

такізалученийзістороникапітал. Об’єднуватиїхводномуправовомуполі,

не завжди доречно, оскільки частка у капіталіпідприємства може

розраховуватисьлишезарозмірамизареєстрованоїсумивнесків. Залучені

ресурсимаютьборговуприродуітаківкладникиможутьрозраховуватилише

навинагородууформінарахованихвідсотків.

Розглядаючи відношення капіталу до формування інвестиційних

ресурсів підприємства, необхідно звернутися до існуючих теорій їх

трактуванняусвітовійпрактиці. Середнихслідвиділититеоріювласності.

Авторитеоріївласностітрактуютькредиторськузаборгованістьяквід’ємний

капітал, акапіталякчистіпасививласника.

Активи– Кредиторськазаборгованість= Власність

Головним чинником у цьому випадку євласність, а активи і

кредиторськазаборгованістьвиступаютьінструментамидлявстановлення

величиниреальноївласностізасновника. Вартістьпідприємствавмомент

йогоствореннядорівнюєсумікоштів, щоінвестованівласником(активи=

сумачастоквласників). Упроцесігосподарськоїдіяльностііподальшого

розвитку підприємствавласний капітал збільшуєтьсянасумучистого

прибуткуізменшуєтьсянасумувилученогокапіталу. Длязабезпечення

діяльності, вт.ч. йінвестиційної, крімвласногокапіталупідприємствоможе

залучатиресурсизісторони. Такіресурсиназиваютьсязалученимкапіталом.

Отже, для фінансування інвестиційних проектів і програм

використовуєтьсявласнийкапітал(статутний, додатковий, резервнийта

нерозподіленийприбуток, щозалишаєтьсянапідприємстві), атакожзалучені

зісторониінвестиційніресурси(довгостроковітакороткостроковіпозики

банку, коштивідемісіїоблігаційтаіншихборговихціннихпаперів, одержані

ресурсинаумовахлізингутавикористанняіншихфінансовихінструментів).
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Інвестиційні ресурси для проведення інноваційної діяльності

вітчизнянимипідприємствамитакожформуютьсязадвоманапрямами: через

використаннявнутрішніхджерелфінансування, яківключаютьяквласні

інвестиційніресурсипідприємства, такізалученнякредитнихресурсів, абож

завдякизовнішнімінвестиціям, джереламиякихєкредитиміжнародних

фінансовихорганізаційтаресурсифінансовогоринку(рис. 4.1).

Рис. 4.1. Впливджерелафінансуванняінноваційнихпроцесів

Власнікошти
підприємства

Залученікоштиу
фінансово-

кредитнихустанов

Державне
фінансуванняза

рахунокмісцевихта
державнихбюджетів

Фінансово-
інвестиційніресурси,
отриманінаумовах
спільноїдіяльності

врахування заборгованості за кредитами,
банківських відсотків, способів погашення
кредитутогочиіншогопроекту, можливих
ризиківнепогашення

облік часток у спільній діяльності,
відокремленняваналітичномуоблікудоходів,
витрат, результатіввідінноваційногопроекту
чипрограмитаїхрозподілміжучасниками
спільноїдіяльності

відокремлений облік коштів цільового
державного фінансування, їх списання при
введеніоб’єктів, тавідображеннявобліку
безоплатноотриманихактивівзподальшим
віднесеннямнадоходивміруамортизаціїтаких
об’єктів

оцінка та облік інноваційних видатків на
витратнихрахунках, їхсписаннянасобівартість
інноваційноїпродукції

резервуваннятавідображеннявоблікуцільових
резервівзарахуноквласнихкоштів, контрольза
їх використанням та фінансуванням
інноваційнихпроектів

облік інноваційних видатків як витрат
майбутніхперіодівзподальшимїхсписанням
на поточнівитрати з урахуванням строку
корисного використання чи інтенсивності
експлуатаціїінноваційногопродукту

ДЖЕРЕЛАФІНАНСУВАННЯІННОВАЦІЙНИХПРОЦЕСІВ
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4.2. Принципи формування власного капіталу та його

використаннядляфінансуванняінвестицій

Умоментстворенняпідприємствайогостартовийкапіталвтілюєтьсяв

активах, інвестованихзасновниками(учасниками) умайнопідприємства.

Здійснюючипідприємницькудіяльність, підприємствотакожвикористовує

залученікошти, врезультатічоговиникаютьборги. Борговізобов'язання

підтверджуютьправаівимоги кредиторівщодо активівпідприємства

(А= К+З) імаютьвищийпріоритетпорівнянозвимогамивласників. Тому

власнийкапіталпідприємствавизначаєтьсяякрізницяміжвартістюйого

майнаіборговимизобов'язаннями: К= А- 3.

Довласногокапіталувідносяться: статутнийкапітал, пайовийкапітал,

додаткововкладенийкапітал, іншийдодатковийкапітал, резервнийкапітал,

нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал,

вилученийкапітал.

Для обліку власного капіталу передбаченінаступнірахунки: 40

«Статутнийкапітал», 41 «Пайовийкапітал», 42 «Додатковийкапітал», 43

«Резервнийкапітал», 44 «Нерозподіленіприбутки(непокритізбитки)», 45

«Вилученийкапітал», 46 «Неоплаченийкапітал».

Рахунки40, 41, 45 і46 використовуютьдляформуваннястатутного

(пайового) капіталупідприємства. Рахунки42, 43, і44 призначенідляобліку

власногокапіталу, якийстворюєтьсявпроцесігосподарськоїдіяльності

підприємства, аленеєстатутнимкапіталом. Цейкапіталналежитьвласникам

інаправляєтьсяназадоволенняпотребгосподарювання, протевін не

закріпленийзакожнимзучасників.

Статутнийкапітал(рахунок40) – цеосновнеджерело, зарахунок

якогофункціонуєіздійснюєдіяльністьпідприємство. Вінстворюєтьсяза

рахуноквнесківучасників, засновників, акціонерів. Йогосума, якправило,

визначаєтьсявустановчихдокументахпристворенніпідприємства(устатуті

чи в установчому договорі). Формування статутного капіталу, його

збільшеннятазменшеннявбухгалтерськомуоблікувідображаєтьсязаписами
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Таблиця4.1. Формуваннястатутногокапіталуійогозбільшення
№ Змістгосподарськихоперацій Дебет Кредит
1 Зареєстрованостатут(змінидостатуту) товариства 46 40
2 Здійсненовнескидостатутногокапіталу:

- грошовимикоштами 30, 31 46
- основнимизасобами 10 46
- інтелектуальною власністю та іншими нематеріальними
активами

12 46

- ціннимипаперамиіншихсуб’єктівгосподарювання 14 46
- матеріальнимицінностями 20, 22 46

3 Збільшеностатутнийкапіталзарахунок:
- нерозподіленогоприбутку 44.3 46
- належнихучасникамдивідендів 67.1 40

Таблиця 4.2. Зменшення статутного капіталу акціонерного
товариства
№ Змістгосподарськихоперацій Дебет Кредит
1 Зменшеностатутнийкапіталакціонерноготовариствазарахунок

зменшенняномінальноївартостіакцій
40 67.2

2 Відображено зменшення статутного капіталу акціонерного
товариства за рахунок зменшення кількостіакцій та їх
анулювання:

- викупакційуакціонерів;
- анульованоакції

45.1
40

30,31
45.1

Таблиця4.3. Зменшеннястатутногокапіталу
№ Змістгосподарськихоперацій Дебет Кредит

1 Зменшеностатутнийкапіталврозмірівнескуучасника 40 672
2 Відображеновартістьчастиниіншогомайна, щоналежить

учасникупривиходізтовариства(пропорційнойоговнескудо
статутногокапіталу)

42,43 67.2

3 Нараховано часткуприбутку, отриманого підприємством у
поточномуроці, якапідлягаєвиплатіучасникупривиходіз
товариства

44.3 67.1

4 Зменшеннястатутногокапіталунасумуранішевикуплених
акцій, щоанульовуються

40 45

Таблиця 4.4. Збільшення статутного капіталу акціонерного
товариства
№ Змістгосподарськихоперацій Дебет Кредит
1 Зареєстровано збільшення статутного капіталу у розмірі

додатковихвнесківзасновників
46 40

2 Збільшеностатутнийкапіталзарахунокдивідендів 67.1 46
3 Збільшено статутний капітал за рахунок реінвестування

прибутку
44.3 46

4 Збільшеностатутнийкапіталзарахунокдодатковогокапіталу
(дооцінкиосновнихзасобів)

42.3 46

5 Збільшеностатутнийкапіталзарахунокдодатковихвнесків
засновників

30,31,10,20 46
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Додатковийкапітал(рахунок42) складаєтьсяіземісійногодоходу;

дооцінкиактивів; безоплатногоодержаннянеоборотнихактивів; іншого

додатковогокапіталу.

Насубрахунку42.1 «Емісійнийдохід» відображаєтьсярізницяміж

продажноюіномінальноювартістюпервіснорозміщенихакцій. Прикупівлі-

продажіакційзацінамиіншими, ніжномінальнавартість, напідприємстві

можевиникатитакзванийемісійнийдохідабоемісійнівитрати. Емісійний

дохідвиникаєуразівилупленняакційуакціонерівчиїхперепродажу, що

обліковуєтьсянарахунку45 «Вилученийкапітал».

Задебетомрахунка45 відображаютьфактичнувартістьакційвласної

емісії, викупленихакціонернимтовариствомусвоїхакціонерів, закредитом-

вартістьанульованихабоперепроданихакцій.

У випадку, коли емісійного доходу не вистачає, для покриття

перевищеннявикупноївартостіакційнадномінальною, використовують

прибутокзвітногоперіоду, прицьомудебетуєтьсярахунок 95.2 «Інші

фінансовівитрати» такредитуєтьсярахунок45.1.

Вилучені акціонерним товариством акції надалі можуть бути

перепродані, причомуцінареалізаціїможебутияквища, такінижчазаціну,

заякоювонивикуповувалися.

Емісійнийдохідвиникаєвдвохвипадках:

1) колипідприємствовикупилоакціївласноїемісіїзацінами, щоєнижчівід
номіналу;

Змістгосподарськоїоперацій Дт Кт Сума
Викуплено100 акційзавикупноювартістю4 грн. заакціюзамість5
грн.

45.1 30,
31

400

Відображено емісійний дохід, який дорівнює різниці між
продажноюівикупноювартістюакцій(100 х(5-4)= 100)

45.1 42.1 100

2) припродажіакційвласноїемісіїзаціною, щоєвищазаномінальну
вартістьакцій.

Реалізовано100 акційноміналом5 грн. завикупноювартістю 5,5
грн. заакцію

30,31 45,46 500

Відображено емісійний дохід, який дорівнює різниці між
продажноюівикупноювартістюакцій(100 х(5-4)= 100)

30 42.1 50

Емісійнівитративиникаютьунаступнихвипадках:

1) колипідприємствовикупилоакціївласноїемісіїзабільшоюціною, ніж
номінальна;
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2) продажакційвласноїемісіїзаціною, щоєнижченоміналу.

Насубрахунку42.2 «Іншийвкладенийкапітал» обліковуютьінший

внесений засновниками товариства (крім акціонерного) капітал, що

перевищуєстатутнийкапітал, іншівнескибезрішенняпрозмінурозміру

статутногокапіталу.

Нижчеподанокореспонденціюрахунківзоблікудодатковихвнесків

засновниківтовариствабезрішенняпрозбільшеннястатутногокапіталу

підприємства:

Таблиця 4.5. Типовіпроведення з обліку додаткових внесків

засновників

№ Змістгосподарськоїоперації Дт Кт
1. Відображено додатковівнески засновників товариства без

рішенняпрозбільшеннястатутногокапіталупідприємства:
а) – грошовимикоштами 30, 31 42.2
б) – основнимизасобами 10, 15 42.2
в) – нематеріальнимиактивами 12 42.2
г) – товарно-матеріальнимицінностями 20, 22 42.2

Додатковийкапіталпідприємстваможебутиоднимізджерелпогашення

збитківпідприємства, щовідображаєтьсяпроведенням: Дт42.2 Кт44.2.

Дододатковогокапіталу, крім емісії, відноситьсяідооцінка, яка

обліковуєтьсянасубрахунку42.3 «Дооцінкаактивів». Слідматинаувазі, що

лишедооцінканеоборотнихактивіввпливаєнарозмірвласногокапіталу.

ДооцінкаосновнихзасобівможездійснюватисявідповіднодоП(С)БО

7 «Основнізасоби» увипадку, якщозалишковавартістьоб’єктівосновних

засобівсуттєвовідрізняєтьсявідсправедливоївартостінадатубалансу:

Таблиця4.6. Типовіпроведеннязоблікудооцінкиосновнихзасобів

Змістгосподарськоїоперацій Дт Кт Сума
Викуплено 100 акційзавикупною вартістю 5,7 грн. заакцію,
замістьномінальної5 грн.

45.1 30,
31

500

Відображеноемісійний витрати, якідорівнюютьрізниціміж
продажноюівикупноювартістюакцій(100 х(5,7-5)= 70)

42.1 30 70

Реалізовано100 акційзавикупною вартістю 4,7 грн. заакцію,
замістьномінальної5 грн.

30,
31

45,46 470

Різницюміжвикупноюіномінальноювартістюанульованихакцій
віднесеноузменшенняемісійногодоходу(100 х(5-4,7) = 30)

42.1 45,46 30

№ Змістгосподарськоїоперації Дт Кт
1. Відображеннярезультатівдооцінкиосновнихзасобів 10 42.3
2. Надооцінкузносузменшуєтьсядодатковийкапітал 42.3 13.1
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Післясписаннязбалансуосновнихзасобів, іншихоб’єктівмайна

інвестиційноїсфери на суму їх попередньоїдооцінки збільшується

нерозподілений прибуток підприємства за дебетом субрахунку 42.3 і

кредитомсубрахунку44.1.

Резервний капітал (рахунок 43) – цесумарезервів, створених

підприємством відповідно до чинного законодавства або статутних

документів.

Відповіднодост. 19 ЗаконуУкраїни«Проакціонернітовариства»

резервнийкапіталформуєтьсяурозмірінеменшеніж15 відсотківстатутного

капіталутовариствашляхомщорічнихвідрахуваньвідчистогоприбутку

товариства або зарахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення

встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних

відрахуваньнеможебутименшим, ніж5 відсотківсумичистогоприбутку

товариства за рік. Для інших підприємств у ЗаконіУкраїни «Про

господарськітовариства» визначено, що резервний капітал повинен

становитинеменшеніж 25 відсотківвідстатутногокапіталутовариства

шляхомщорічнихвідрахуваньвідчистогоприбуткутоваристванеменше,

ніж5 відсотківзарік.

Резервнийкапіталгосподарськоготовариствастворюєтьсязметою

покриття можливих у майбутньому непередбачуваних збитків, втрат.

Резервнийкапіталможевикористовуватисядляпокриттябалансовогозбитку

підприємствазазвітнийперіод, навиплатудивідендівзапривілейованими

акціями при недостатностінерозподіленого прибутку, на іншіцілі,

передбаченізаконодавством.

Аналітичнийоблікрезервногокапіталуведетьсязайоговидамиі

напрямкамивикористання.

Таблиця4.7. Типовіпроведеннязоблікурезервногокапіталу

№ Змістгосподарськоїоперації Дт Кт
1. Формуваннярезервногокапіталузарахунокнерозподіленогоприбутку 44.3 43
2. Створенорезервнийкапіталзарахунокдодатковогокапіталу 42 43
3. Збільшеностатутнийкапіталзарахунокрезервногокапіталу 43 40
4. Погашенозбиткиминулихроківзарахунокрезервногокапіталу 43 44.2
5. Нарахованодивідендивласникампривілейованихакцій 43 67.1
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Нерозподілений прибуток єосновним джерелом для поповнення

інвестиційнихресурсівпідприємства.

Нерозподілений прибуток може бути використаний за такими

напрямками:

1) навиплатудивідендів;

2) длязбільшеннястатутногокапіталу;

3) наствореннярезервукапіталу, хочвінінерозподіляєтьсяміж

учасниками.

Якщо частина прибутку направляється до статутного капіталу

підприємства, топовиннібутидотриманітакіумови:

1) має бути рішення вищого органу управління (зборів), у якому

визначається абсолютна сума чи відсоток чистого прибутку, що

направляєтьсядостатутногокапіталу;

2) повиннібути виясненнізміни до статуту підприємства в частині

збільшеннястатутногокапіталу;

3) додатково збільшена сума статуту капіталу за рахунок прибутку

розподіляєтьсяміжучасникамистрогопропорційнодочастокучасників,

якібулипопередньовизначеніпристворенніпідприємства.

Таблиця4.8. Типовіпроведеннязоблікунерозподіленогоприбутку

(непокритихзбитків)

№ Змістгосподарськихоперацій Дт Кт
1 Списано фінансовий результат (прибутки звітного року) на

нерозподіленийприбуток
79 44.1

2 Списанофінансовийрезультат(збиткизвітногороку) нанепокриті
збитки

44.2 79

3 Нарахованозарахунокчистогоприбуткудивідендивласникам 44.3 67.1
4 Використаноприбутокнавиплатупреміїзавипущенимиоблігаціями 44.3 55.2
5 Проведеновідрахуваннядорезервногокапіталу 44.3 43
6 Списаносумуприбутку, використаногоузвітномуперіоді, зарахунок

нерозподіленогоприбутку
44.1 44.3

7 Списаносумуприбутку, використаногоузвітномуперіоді, нанепокриті
збитки

44.2 44.3

8 Списанонепокритізбиткизарахуноккоштіврезервногоідодаткового
капіталу

43,
42

44.2
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4.3. Структурата облік залученихзісторони інвестиційних

ресурсів

Залученийзістороникапіталтрадиційноподанийудіючіймоделі

балансу розділами: III «Довгостроковізобов’язання» і IV «Поточні

зобов’язання». Заосновнукритеріальнуознакуврозмежуваннізгаданих

джерелприйнятострокипогашеннязобов'язань. Зобов'язаннязтерміном

погашенняпонадодинріквважаютьсядовгостроковими, азстрокомдороку

— короткостроковими.

Доскладузалученихзісторониінвестиційнихресурсівзараховуються

одержаніпозиковікоштивідбанківськихустанов, іншихорганізаційта

громадян, наданікредитодавцяминадобровільнихзасадахякзапевну

винагороду, такібезнеї. Дозалученихінвестиційнихресурсівзараховуються

будь-якіпозики, одержанінапридбаннянеоборотнихактивівнезалежновід

строків повернення кредитів іпозикових коштів. До них належить

податковийінвестиційний кредитіреструктуризованазаборгованістьу

зв’язкузвідстрочкою сплатиокремихподатківіплатежів. Якокреме

джерелозалученихінвестиційнихресурсівнеобхідновідображатитакінові

формидовгостроковоїорендичипередачіправакористуваннямайномяк

лізингчиселенгтощо.

Длявласногокапіталувластивими єйого обов'язкованаявність,

добровільністьутворення, участьвінвестуваннізметоюодержаннядоходу

чиіншихвигод, правовласниківкапіталунаучастьвуправлінні, правона

прибуток. Залученізісторони інвестиційніресурси відрізняютьсявід

власнихтим, щонанихвстановленафіксованаставкадоходунезалежновід

результатівдіяльності, інвестормаєгарантованеправонаїхповерненняз

встановленнямдатиісумипогашення. Усвоючергу, поточнакредиторська

заборгованістьпозбавленаінвестиційнихвластивостейіпов'язанихзними

процесів, у багатьох випадках вона виникає неминуче, кредитору

гарантуютьсясумиістрокипогашеннязобов’язань(табл. 4.9).
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Таблиця4.9. Властивостікапіталутайогоучастьвінвестуванні

Складовікапіталу
Властивостікапіталу

Власний
капітал

Залученізісторони
інвестиційніресурси

Поточні
зобов’язання

1. Обов’язкованаявність + - -
2. Добровільністьвнесення + + -
3. Участьвінвестуванні + + -
4. Претендуваннянадохідчиінші
вигоди + + -

5. Фіксованавеличинадоходу
(відсотків) - + -

6. Участьуприбутках + - -
7. Участьвуправлінні + - -
8. Гарантованеповернення - + +
9. Фіксованадатапогашення - + +
10. Визначенасумапогашення - + +

Необхідністькредитуякджерелафінансовихресурсів зумовлена

виникненням тимчасовоїпотребипідприємствавдодатковихоборотних

коштахзметоюзабезпеченняйогонормальногофункціонування.

Відображенняінформаціїпроотриманікредитибанківнарахунках

бухгалтерського облікузалежитьвід того, до якого виду зобов'язань

підприємства може бути віднесена заборгованість, що утворилася в

результатіодержаного кредиту. Згідно з положеннями (стандартами)

бухгалтерського обліку зобов'язання підприємства поділяються на

довгостроковітапоточні.

ВідповіднодоП(С)БО 2 «Баланс» підпоточнимизобов'язаннями

розуміютьзобов’язання, якібудутьпогашеніпротягомопераційногоциклу

підприємстваабо маютьбути погашеніпротягом дванадцяти місяців,

починаючиздатиБалансу. Щождодовгостроковихзобов'язань, тозгідноз

П(С)БО11 «Зобов’язання» донихвідносятьусізобов'язанняпідприємств, які

неєпоточнимизобов'язаннями, тобтотермінповерненняякихперевищує12

календарнихмісяцівабоодинопераційнийциклпідприємства.

УПланірахунківтаІнструкціїпройогозастосуваннядлявідображення

кредитнихопераційубухгалтерськомуоблікупередбаченітакірахунки:

– 50 «Довгостроковіпозики»;

– 60 «Короткостроковіпозики»;

– 61 «Поточназаборгованістьзадовгостроковимизобов’язаннями».
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Таблиця 4.10. Типова кореспонденція рахунків при обліку
довгостроковихпозик
№ Змістгосподарськихоперацій Дт Кт

1 Погашенозаборгованістьзадовгостроковимипозикамиготівкою 50 30
2 Погашенозаборгованістьзадовгостроковимипозикамизпоточного

рахункувбанку
50 31

3 Погашенозаборгованістьзадовгостроковимипозикамизарахунок
коштівпокупців

50 36

4 Погашенозаборгованістьзадовгостроковимипозикамизарахунок
коштіврізнихдебіторів

50 37

5 Погашенодовгостроковупозикузарахуноккороткострокової 50 60
6 Отриманодовгостроковупозикуготівкою 30 50
7 Отриманодовгостроковупозикунапоточнийрахунокубанку 31 50
8 Проведенопоточніфінансовіінвестиціїзарахунокдовгострокової

позики
35 50

9 Перераховано авансипостачальникам тапідрядникам зарахунок
довгостроковоїпозики

37.1 50

10 Погашено заборгованість перед орендодавцем за об'єкти
довгостроковоїорендизарахунокдовгостроковоїпозики

53 50

11 Переоформленокороткостроковупозикунадовгострокову 60 50
12 Погашенозаборгованістьпередпостачальникамитапідрядникамиза

рахунокдовгостроковоїпозики
63 50

13 Сплаченоподаткизарахунокдовгостроковоїпозики 64 50

Таблиця 4.11. Типова кореспонденція рахунків при обліку
короткостроковихпозик
№ Змістгосподарськихоперацій дебет кредит

1 Погашено заборгованість за короткостроковими позиками
готівкою

60 30

2 Погашенозаборгованістьзакороткостроковими позиками з
поточногорахункувбанку

60 31

3 Погашенозаборгованістьзакороткостроковимипозикамиза
рахуноккоштівпокупців

60 36

4 Погашенозаборгованістьзакороткостроковимипозикамиза
рахуноккоштіврізнихдебіторів

60 37

5 Переоформленокороткостроковупозикунадовгострокову 60 50
6 Отриманокороткостроковупозикуготівкою 30 60
7 Отриманокороткостроковупозикунарозрахунковийрахунок 31 60
8 Проведено поточні фінансові інвестиції за рахунок

короткостроковоїпозики
35 60

9 Перерахованоавансипостачальникамтапідрядникамзарахунок
короткостроковоїпозики

37 60

10 Погашено заборгованість перед орендодавцем за об'єкти
довгостроковоїорендизарахуноккороткостроковоїпозики

53 60

11 Погашенодовгостроковупозикузарахуноккороткострокової 50 60
12 Погашено заборгованість перед постачальниками та

підрядникамизарахуноккороткостроковоїпозики
63 60

13 Сплаченоподаткизарахуноккороткостроковоїпозики 64 60



99

4.4. Характеристикаіоблікіншихджерелінвестування

Крім власного капіталу та залучених джерел для фінансування

інвестиційпідприємствоможутьвикористовуватисяйіншінапрями, форми

інвестування. Зокрема, виділення бюджетних асигнувань, безоплатне

одержанняактивів, надходженнянеоборотнихактивівуформіфінансової

оренди (лізингу, селенгу), фінансуванняінвестиційнихоб’єктівкількома

інвестораминапайовихзасадах.

Бюджетніасигнування, зазвичай, виділяються з державного чи

місцевогобюджетівдлявиконаннязагальнодержавнихпрограміпроектів.

Вонимаютьцільовийхарактер, їхвикористанняконтролюєтьсяорганами

державного контролю. Надходження таких коштів зараховується на

спеціальнийрахунокубанкуабозарахунокнихздійснюютьсяпрямі

проплатипостачальникамзаобладнання, реалізаціюінноваційнихпрограм.

У бухгалтерськомуоблікутакікоштизараховуютьсядоцільових

джереліобліковуютьсянарахунку48 «Цільовефінансуванняіцільові

надходження».

Таблиця4.12. Кореспонденціярахунківзоблікунадходженняі

використаннябюджетнихасигнувань

№ Змістгосподарськихоперацій Дт Кт

1 Зарахуваннябюджетнихнадходженьнаспеціальнийрахуноквбанку 33.1 48.1
2 Перерахованокоштизавиконаніроботи, придбанеустаткування 63 33.1
3 Перерахованокоштипостачальникаміпідрядникамзіспеціальних

рахунківказначейства 63 48.1
4. Прийняти від постачальників, підрядників завиконаніроботи,

устаткуванняпідцільовіпрограми:
- начистувартість
- насумуПДВ

15.1
64.1

63
63

5. Введенопрограмиіпроективдію 10 15
6. Віднесенняцільовихнадходженьдоскладудоходівпідприємствау

мірунарахуванняамортизаціївведенихзабюджетнікоштиоб’єктів 48 74.5

Умоментбезоплатногоотриманнянеоборотнихактивівпідприємство

збільшуєсвійдодатковийкапіталнасумусправедливоївартості, заякою

вони оприбутковані на баланс підприємства. Потім одночасно з
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нарахуванням зносузабезоплатноотриманиминеоборотнимиактивами

підприємствовідображаєдохідурозмірінарахованогозносу(табл. 4.13).

Таблиця 4.13. Кореспонденція рахунків зобліку безоплатного

отриманнянеоборотнихактивів

№ Змістгосподарськихоперацій Дт Кт

1 Доскладуосновнихзасобів, нематеріальнихактивівзараховано
безоплатноотриманіосновнізасоби, нематеріальніактивизаїх
справедливоювартістю

10, 12 42.4

2 Нараховано амортизацію забезоплатно отриманими основними
засобами

23, 91,
92, 93

13.1

3 Відображенодохідусумінарахованоїамортизації 42.4 74.5

В наш час, виходячизтехніко-економічнихознакісформованої

державноїполітикищодомайнаувиробника, йогофінансування, здійснення

технічного обслуговування наданих в оренду засобів праці, широке

використаннянабуваютьопераціїзфінансовоїоренди(лізингу).

Операціїзлізингупотребуютьособливогопідходущодооцінкита

відображеннявобліку.

ВЗаконіУкраїни«Пролізинг» данотакевизначенняцьомупоняттю:

лізинг– цепідприємницькадіяльність, якаспрямовананаінвестування

власнихчизалученихфінансовихкоштівіполягаєвнаданнілізингодавцему

виключнекористуваннянавизначенийстроклізингоодержувачумайна, щоє

власністюлізингодавцяабонабуваєтьсянимувласністьзадорученнямі

погодженням ізлізингоодержувачем увідповідногопродавцямайна, за

умовисплатилізингоодержувачемперіодичнихлізинговихплатежів. Тобто

лізингможнарозглядатиякформузабезпеченнявкладень, якпрогресивний

метод матеріально-технічного забезпечення, як активний інструмент

маркетингу, якоднуізформ кредитнихнадходжень, якальтернативу

банківськомукредиту.

Відповіднодоознакокупності(умовамортизаціїмайна) розрізняють

фінансовийтаоперативнийлізинг.

Фінансовий(капітальний, прямий) лізинг– financial, capital leases – є

договоромлізингу, врезультатіукладенняякоголізингоодержувачнасвоє

замовленняотримуєвплатнекористуваннявідлізингодавцяоб’єктлізингу
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настрок, неменшийвідстроку, заякийамортизується60% вартостіоб’єкта

лізингу, визначеноївденьукладеннядоговору.

Оперативний(сервісний) лізинг— service, operating leases — цеорендні

відносини, за яких витрати лізингодавця, пов’язаніз придбанням і

утриманнямпредметів, щоздаютьсяворенду, покриваютьсяорендними

платежамипротягомлізинговогоконтракту. Укладаєтьсявін, якправило, на

2 – 5 років. Приоперативномулізингуризикпсуваннячивтратиоб’єкта

лежитьвосновномуналізингодавці. Ставкалізинговихплатежівзазвичай

вища, ніж прифінансовомулізингу, черезвідсутністьгарантіїокупності

витрат. Позакінченніоперативноголізинговогодоговорулізингоодержувач

маєправо: продовжитистрокдоговорунабільшвигіднихумовах; повернути

устаткуваннялізингодавцю; купитиустаткуванняулізингодавцязанаявності

погодження(опціона) напридбаннязаринковоювартістю.

Передачауфінансовуорендуоб’єктівосновнихзасобіввідображаєтьсяв

орендодавцязадебетом субрахунку18.1 “Заборгованістьзамайно, що

переданоуфінансовуоренду” навартістьзданихуфінансовуорендуоб’єктів

основнихзасобівтакредитомрахунків, пов’язанихзреалізацієюактивів.

Аналітичнийоблікнарахунку18.1 здійснюютьзакожним договором

фінансовоїоренди.

Ворендаряприйнятіосновнізасобизаписуютьзадебетомрахунка10,

субрахунки10.3–10.5, окреміаналітичнірахункизоблікуосновнихзасобів,

взятихуфінансовуорендуікредитурахунка53 «Довгостроковізобов’язання

зоренди», субрахунок53.1 «Зобов’язаннязфінансовоїоренди», навартість

взятихуфінансовуорендуоб’єктівосновнихзасобівзаоцінкою, щозгідноз

П(С)БО14 «Оренда» визнаєтьсяякнайменшоюнапочатоктермінуоренди–

справедливою вартістю активуаботеперішньою вартістю мінімальних

оренднихплатежів.

Аналітичний облік на субрахунку 53.1 здійснюють за кожним

орендодавцем. Теперішня вартість мінімальних орендних платежів

розраховуєтьсязаметодикою, наведеною у додатку 1 до П(С)БО14

«Оренда».



102

Приклад. Орендодавецьпередав1 січня2010 р. уфінансовуоренду

обладнання. Вартість– 240 000 грн. (вт.ч. ПДВ– 40 000 грн.) натрирокиза

ставкоювідсотка– 18 %. Мінімальніорендніплатежісплачуютьсяодинразу

кінцікожногороку. Післязавершеннястрокуорендиправовласностіна

устаткуванняпереходитьдоорендаря.

Теперішнявартістьмінімальнихплатежів (ТВА) розраховуєтьсяза

формулою:

  




















 і

і
АТВА п :

1
11

деі– ставкавідсотка(18 %);

п– кількістьперіодів(3 роки);

А– річнийфінансовийщорічнийплатіж, щовиводитьсязпопередньої

формули:

 пі
іТВА

А




1:11

Звідси,   .11038439136,0/4320018,01:11/18,0240000 3 грнА 

СумавідсотківзаІрік– .4320018,0240000 грн

Сумапогашеннявартостіустаткування .6718443200110384 грн

СумавідсотківзаІІрік–   .3110718,067183240000 грн

Сумапогашеннявартостіустаткування– .7920731107110384 грн

Залишокзобов’язаньзорендинакінецьІІроку– .9353979277172816 грн

іт.д.

Таблиця4.14. Розрахунокоренднихплатежів
ОрендніплатежіДата

Період

Мінімальна
фінансовасума

орендних
платежів

Фінансові
витрати

(відсотки)

Погашення
вартості

устаткування

Залишок
зобов’язаньз
орендина

кінецьперіоду

01.01.2010 р. 240 000
31.12.2010 р. 110 384 43 200 67 184 172 816
31.12.2011 р. 110 384 31 107 79 277 93 539
31.12.2012 р. 110 384 16 845 93 539 –
Разом 331 152 91 152 240 000
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Таблиця4.15. Кореспонденціярахунківзоблікуфінансовоголізингу

Кореспонденціярахунків№
з/п Змістгосподарськихоперацій

Дт Кт
Сума, грн.

Улізингодавця
1. Переданообладнанняулізинг:

- вартість
- ПДВ

18.1
70.2

70.2
64.1

240 000
40 000

2. Відображена вартість у складі
фінансовихрезультатів 70.2 79.2 200 000

3. Переведеновартістьобладнаннядо
складунеоборотнихактивівтагруп
вибуття 28.6 10.4 200 000

4. Списано облікову вартість
обладнання, переданоговоренду 94.3 28.6 200 000

5. Відображено вартість у складі
фінансовихрезультатів 79.2 94.3 200 000

6. НарахованозаІрік:
- за погашення вартості

обладнання;
- відсотки

37.7
37.3

18.1
73.2

67 184
43 200

7. Віднесеновідсоткинафінансовий
результат 73.2 79.2 43 200

8. ОтриманавідорендарязаІрік:
- компенсаціязаобладнання;
- відсотки

31.1
31.1

37.7
37.3

67 184
43 200

Улізингоодержувача
1. Отриманообладнання:

- вартістьбезПДВ;
- ПДВ

10.4
64.1

53.1
53.1

200 000
40 000

2. НарахованозаІрік:
- компенсаціявартості

обладнання;
- відсотки

53.1
95.2

61.1
68.4

67 184
43 200

3. Списанофінансовірезультати 79.2 95.2 43 200
4. Оплаченолізингодавцю:

– компенсаціяза
обладнання

– відсотки
61.1
68.4

31.1
31.1

67 184
43 200

4.5. Облікфінансуваннякапітальнихінвестиційзбудівництва

об’єктівнадольовихзасадах

Будівництвонадольових(пайових) засадахздійснюютьбудівельні

організації(забудовники) назамовленнямайбутніхспіввласниківзбудованих

об’єктів. Такаформаорганізаціїтафінансуваннянайбільшрозповсюдженау

житловомубудівництві, девякостізабудовниківвиступаютьбудівельні
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фірми, апайовиками – громадяни, юридичніособи, майбутнівласники

житла.

Забудовникконтролюєздійсненнябудівництва, ведеобліквитрат. На

йогорахункахконцентруютьсякошти, одержанівідпайовиків. Облікцих

грошовихкоштіввідображаютьсяузабудовниканарахунку48 «Цільове

фінансуваннятацільовінадходження». Витратинабудівництвозбираються

нарахунку15 «Капітальніінвестиції» (убудівельнихфірмах– нарахунку23

«Основневиробництво»).

Післявведеннявдіюоб’єкта, належначастинабудовипередаєтьсяза

відповіднимиактамикожномузпайовиків.

Типовіпроведеннянаведенінижче:

Таблиця4.16. Фінансуваннябудівництважитланадольовихзасадах

№ Змістгосподарськихоперацій Дт Кт Сума

1 Надійшли кошти від пайовиків на здійснення
спільногобудівництва

31.1 48 600000

2 Витратинабудівництвооб’єкта 15 20, 63,
65,66 та
інші

2900000

3 Введеновдіюоб’єкт: – длявласноговикористання
– дляподальшоїреалізації

10
28.6

15
15

400000
2500000

4 Переданопайовикамчастинубудівлі:
– засобівартістю
– закошторисноювартістюзПДВ
– насумуПДВ
– зарахуваннявоплатуцільовихвнесків

90.3
36

70.3
48

28.6
70.3
64.1
36

420000
600000
100000
600000

Контрользапитання

1. Чивсізалученнізістороникоштивикористовуютьсявінвестиційних

цілях?

2. Охарактеризуйтевласніджерелаформуванняінвестиційнихресурсів.

3. Назвітьструктурузалученихкоштів, щонаправляютьсянарозвиток

інвестиційно-інноваційноїдіяльності.

4. Яквідображаютьсявфінансовійзвітностіінвестиційнемайно?
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5. Чиможенерозподіленийприбутокбутиджереломутворенняінвестиційі

якимчином, якщотак?

6. Яквідображаєтьсяуфінансовійзвітностіінвестиційніресурси?

7. Вкажітьнаякихрахункахвідображаютьсязалученніджерелаутворення

інвестиційногомайна.

8. Охарактеризуйте порядок обліку бюджетних асигнувань та їх

відображенняуфінансовійзвітності.

9. Охарактеризуйтелізингякджерелофінансовогозабезпеченнятаформу

інвестування.

10.Якіособливостіфінансуваннятаоблікукапітальнихінвестицій, що

здійснюютьсянадольових(пайових) засад?
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Розділ5

ОБЛІКВИТРАТНАЗДІЙСНЕННЯІННОВАЦІЙНИХПРОГРАМ

5.1. Організаційна структура науково-дослідноїта дослідно-

конструкторськоїроботи(НДДКР) напідприємстві

Інновація – цестворення новоїпродукціїабо їїполіпшення,

запровадженняновихтехнологій, новихвидівтехнікиабовдосконалення

виробничогопроцесунапідприємстві.

Інноваціїтіснопов’язанізінвестуванням. Інноваційніпроцеси є

частиноюінвестиційноїдіяльностіпідприємства. Водночасдеякіінноваційні

проектиможутьбутиреалізованіврамкахпоточноїопераційноїдіяльності

беззалученняінвестицій. Інноваційнийнапрямдіяльностіпідприємстває

багатогранним і вимагає різностороннього висвітлення у системі

бухгалтерськогообліку. Насамперед, різностороннімиєоб’єктиінноваційної

сфери, а, отжейоб’єктиобліку(рис. 5.1).
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Рис. 5.1. Об’єктиоблікуінноваційноїсфери
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Впровадженняновоїтехніки, вдосконаленнявиробничогообладнання,

розробкаабопридбаннявинаходів, авторськихправ, роялті, іншихвидів

інтелектуальноївласностіздійснюється, якправило, зарахуноккапітальних

інвестицій івходитьдоінвестиційноїсфери. Науково-досліднаробота

спеціальнихінноваційнихпідприємств (науковихзакладів, інноваційних

центрів, бізнес-інкубаторів, технопарків, технополісів) длянихвважається

основною діяльністю. Врешті-решт, реалізаціяінноваційнихпроектівчи

програм длязвичайногопідприємстванеєсамоціллю. Вонапокликана

піднятинавищийрівень, покращитиефективністьосновноїопераційної

діяльностіпідприємства.

Інноваційнінапрями розвиткупідприємницькоїдіяльностіможуть

зачіпатирізнісферигосподарськогожиттяпідприємства, матирозгалужену

структуру. Всецепозначаєтьсянасистемібухгалтерськогооблікувитрат,

пов’язаних зреалізацією інноваційних проектів, порядку фінансового

забезпечення інноваційного продукту. Такий облік повинен бути

розгалуженим, включатирізніваріантиздійсненняобліковогопроцесу.

Багатовекторністьобліковихпроцедурнасампередзалежитьвідскладу

інноваційнихпрограміпроектів. Методикатаорганізаціяоблікузалежить

такожвідвидуінноваційнихпродуктів. Вониможутьматиматеріальний

зміст (машини, устаткування, експериментальнізразкипродукції), бути

вираженими у нематеріальній формі (нові технології, проекти і

конструкторськірішеннязновихвидівпродукції, програмніматеріали),

поданіуформіінтелектуальноївласності(праванаоб’єктипромислової

власності, авторськітаіншіправа).

Процесрозробкитареалізаціїінноваційскладаєтьсяумовнозп’яти

етапів, якііявляютьсявтіленням інноваційногопроцесуввиробничо-

господарськудіяльністьпідприємства(табл. 5.1). Привведенніінноваційу

виробництво залучаютьсярізнікатегоріїпрацівників, якімаютьпевні

обов’язкитазавдання: відпрацівниківнауково-досліднихтадослідно-

конструкторськихвідділівідоробітників, зайнятихосновнимвиробництвом.
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Таблиця5.1. Етапиорганізаціїоблікутаконтролюздійсненнята

реалізаціїінновацій

Етапи Назва Видиробіт Виконавцітаматеріально-
відповідальніособи

І

Науково-
дослідніта
конструкторські
роботи

вивченнятехнічноїдокументації;
дослідженняінноваційного
потенціалу, розрахунокта
моделюваннянового
виробництва, розробкатехніко-
економічногообґрунтування,
проектуванняновоговиробу;
дослідно-конструкторськіроботи

відділнауково-дослідних
таконструкторськихробіт
абодослідно-
конструкторськеі
технологічнебюро–
спеціалістиНДДКвідділу,
головнийінженер

ІІ

Роботиіз
підготовкита
запускунового
виробництва

установленняспеціального
обладнаннядлявиготовлення
пробного(дослідного) зразка
новоїпродукції, роботиз
підготовкитехнологічного
процесу, випробування
матеріалівтаобладнання

спеціалізовананаукова
лабораторія– спеціалісти
НДДКвідділу, головний
інженер, інженердільниці,
майстерцеху

ІІІ
Виготовлення
дослідного
зразка

налагоджувальніроботиз
технологічноїпідготовки
пробногозапускувиробництва
дослідногозразка; пробний
випускінновації;
випробовуванняякостейта
технічниххарактеристик
нововведення; коригування
конструкторськоїдокументаціїта
виправленнятехнічної
документації; демонтаж
обладнання

спеціалізовананаукова
лабораторія– спеціалісти
НДДКвідділу, головний
інженер, інженердільниці,
майстерцеху, робітники-
спеціалісти, здосвідом
роботинаобладнанні

ІV
Запуску
виробництво
інновацій

Виготовленняпершоїпартії
інноваційноїпродукції,
виявленнябракутанедоліків;
оформленнятаутвердження
результатівдослідженнядля
масового(серійного)
виробництваінновацій

цех, призначенийдля
виробництванової
продукції– інженер
дільниці, майстерцеху,
робітники-спеціалістиз
досвідомроботина
обладнанні, робітники

V Масове(серійне)
виробництво

виготовленняновоїпродукціїна
діючихпотужностях, незначне
коригуваннятехнологічного
процесуаждоприйняття
рішенняпрооновлення
технологій

виробничіцехи– інженер
дільниці, майстерцеху,
робітники-спеціалістиз
досвідомроботина
обладнанні

Саміетапиінноваційногопроцесуявляютьцентрамивідповідальності,

наякихформуютьвитратизперенесеннямїхабонарезультатзвітного

періоду, або на собівартість випущеноїпродукції. Тобто від стадій

інноваційногопроцесузалежитьметодикаоблікуінноваційнихвитратта
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порядокїхсписання(рис. 5.2). Так, напершихстадіяхвитратисписуютьсяна

рахунокзменшеннярезультатуперіоду(витратиперіоду), ічимближчедо

запускуновоїпродукції, витратизмінюютьсязнепрямихнапрямі(витрати,

щовключаютьсяусобівартість).

НДДКвідділ

Центрвитрат

94.1 92

ЕТАП1
Проектно-конструк-
торськіроботи

ЕТАПИ2,3
Підготовчіроботи
Виготовлення
зразка

Центрвитрат

Спеціалі-
зована
лабораторія

94.1

39

НДДКвідділ

ЕТАПИ4,5
Випускінновації
Серійневиробництво

Цехи
основного
виробництва

Центрвитрат

23.1

Інші
операційні
витрати

Витрати
майбутніх
періодів

Розподіл

Виробнича
собівартість

Витрати
операційної
діяльності

Операційний
прибуток

Центрдоходів 70.1
Дохідвід
реалізації

Доходиопераційної
діяльності

Збільшення

Зменшення

Якщонемаєвідповідного
НДКвідділу, авведенням
новаційзаймаєтьсяголовний
інженертаінженери

Рис. 5.1. Облікісписаннявитратнауковихцентрів

Отже, витратиінноваційногохарактеруможутьконцентруватисяв

облікунарахунках:

94.1 «Витратинадослідженняірозробки» – поточнівитратина

здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, які

відносятьсядовитратперіодів(дляцьогоможевикористовуватисьрахунок

92 «Адміністративнівитрати», якщозамістьдослідно-конструкторського

відділуновимирозробкамизаймаєтьсяслужбаголовногоінженера);

23 «Виробництво», субрахунок «Допоміжнівиробництва», якщо

зазначеніроботипідокремізамовленнявиконуєдопоміжнийпідрозділ

підприємства – дослідно-конструкторське бюро, науково-дослідна
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лабораторія, експериментальнийцехтаінші;

39 «Витратимайбутніхперіодів» – відображеннявитратнарозробки

новихвидівпродукціїускладівитратмайбутніхперіодівзнаступним

віднесеннямїхчастинамидопоточнихвитрат;

23.1 «Основневиробництво» – призапускуінноваційноїпродукціїу

серійне, масовевиробництвозподальшою їїреалізацією замовникам і

покупцям;

23.1 «Основневиробництво» – організаціяоблікувитратосновної

операційноїдіяльностіу суб’єктів підприємництва, якімають статус

юридичноїособи ідляякихінноваційнірозробкиєосновним видом

діяльності;

15 «Капітальніінвестиції» – якщоінноваційнівитратипланується

капіталізуватиунеоборотніактивизподальшоюїхамортизацією.

5.2. Облікінноваційнихвитраткапітальногохарактеру

Облікінноваційнихвитратпідприємстваповиненвестисьврозрізі

витратнапроведеннязаходівнауково-технічногопрогресузвиокремленням:

- витратнапідготовку, виготовленнятаосвоєнняновоїтехніки;

- витратнавпровадженнянауково-технічнихдосліджень.

Загаломжеінноваціїможутьздійснюватисязатакиминапрямами:

1. Інноваційніпрограмикапітальногохарактеру.

2. Інноваційніпроекти, пов’язанізопераційноюдіяльністю.

Інноваціїкапітальногохарактеру, що здійснюються за рахунок

капітальнихвкладеньвпроцесіінвестиційноїдіяльностійпіслявведенняв

дію обліковуютьсяускладіосновнихзасобів, іншихматеріальнихчи

нематеріальних активів. Облік інновацій капітального характеру

здійснюєтьсянарахунку15 «Капітальніінвестиції», апіслявведеннявдію

створеніінноваційніоб’єктипереноситьсявдебетрахунків10 «Основні

засоби», 11 «Іншінеоборотніматеріальніактиви», 12 «Нематеріальніактиви»
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знаступним нарахуванням зносу (накопиченням амортизації) протягом

строкукорисноговикористання.

Облікінноваційнихпроектівкапітальногохарактерузалежитьзначною

мірою від системи фінансування капітальних інвестицій. Вона може

включатикільканапрямівфінансовогозабезпеченняінновації: власнікошти

підприємств; довгостроковічикороткостроковікредитибанку; бюджетні

коштимісцевоготадержаногобюджетів; цільовіпайовівнескифізичнихчи

юридичнихосіб.

Кожензперерахованихспособівфінансуванняінноваційнихпрограм

вноситьзначнізмінивсистемуоблікуформуванняфінансовихресурсівтаїх

використаннянапокриттяінноваційнихвитрат. Наприклад, прифінансуванні

зарахунокбанківськихкредитіввиникаєпотребавраховуватиодержання

кредитнихресурсів, банківськийвідсоток, погашеннякредиту. Інноваціїза

рахунокбюджетнихнадходженьпотребуютьвідокремленогооблікуцільових

бюджетнихкоштів, їхсписанняпривведеніоб’єктіввдію, визначеннята

відображеннявоблікубезоплатноодержанихактивів, визнаннядоходув

мірунарахуванняамортизаціївведенихінноваційнихактивів. Приздійсненні

фінансуванняінноваційнихоб’єктівнапайовихзасадахнеобхідновести

облікпайових внесківізаборгованостіврезультатіпайовоїучастів

інвестуванні, розподілятиоб’єктміжучасникамипісляйоговведеннявдію

чивестиоблікспільноїдіяльності.

Інноваційніпроектикапітальногохарактеруможутьбутипов’язаніне

лишезпридбанням тавведенням вдію новоїтехніки, устаткування,

використанням інтелектуальних активів, але й з їх модернізацією,

модифікацією, ремонтамитаіншимиполіпшеннями. П(С)БО7 «Основні

засоби» іП(С)БО8 «Нематеріальніактиви» засвідчують, щонасумувитрат,

пов’язаних зполіпшенням основних засобів, нематеріальних активів,

необхіднозбільшуватипервіснувартістьвідповіднихнеоборотнихактивів,

тобтокапіталізувативитратизаумови, якщотакіполіпшенняпризводятьдо

збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від

використанняоб’єктів. Витрати, щоздійснюютьсядляпідтримкиоб’єктау
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робочомустанітанепризводятьдозбільшенняекономічнихвигодвідйого

використання, вважаютьсяпоточнимивитратамиопераційноїдіяльності.

В практицідосить важко встановити межу між витратами на

поліпшеннянеоборотнихактивів, якіпризведуть, абонепризведутьдо

збільшенняекономічнихвигодумайбутньому. Черезцевиникаютьтруднощі

увизначенніджерелсписаннятакихвитрат:

– віднесеннядокапітальнихінвестиційшляхомзбільшенняпервісної

вартостіполіпшенихоб’єктів;

– включеннядопоточнихвитратопераційноїдіяльності.

Злогікивиходить, щобудь-яківитратинаполіпшеннязасобівпраці

інноваційногохарактеруповинніприноситивигодуумайбутньому. Черезце

усіфактитакихполіпшень(модернізацію, модифікацію, переобладнання,

реконструкцію) слідвідноситидокапітальнихвитрат.

Зіншогобоку, чиувсіхвипадкахкапіталізаціївитратдоцільно

збільшуватипервіснувартістьполіпшенихоб’єктів?

У практиціможливідваспособисписаннякапітальнихвитратна

поліпшенняосновнихзасобів, іншихактивів. Припершомупонесенівитрати

включаютьсядокапітальнихінвестиційінаїхсумузбільшуєтьсяпервісна

вартістьосновнихзасобівнапідставітакихзаписів:

Дт. 15 «Капітальніінвестиції» –

Кт. рахунківзапасів, грошовихкоштів, витрат, розрахунків.

Післязавершенняполіпшеньіповторноговведенняоб’єктіввдію:

Дт. 10 «Основнізасоби», 11 «Іншінеоборотніматеріальніактиви», 12

«Нематеріальніактиви» –

Кт. 15 «Капітальніінвестиції».

Данийваріантзастосовуєтьсяякразувипадкахінноваційногонапряму

поліпшенняматеріально-технічноїбазипідприємстватазбільшеннявигоду

майбутньому: збільшення виробничої потужності, підвищення

продуктивностіроботиобладнання, поліпшенняякостіпродукції, зниження

операційнихвитратврезультатіпроведенняінноваційнихзаходів.

Іншийваріантнепередбачаєпрямоїкапіталізаціїійоговажковіднести
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доінноваційногонапряму, хочавважається, щовінтакожприноситьвигоду.

Вінстосуєтьсявитратнапродовженнятермінукорисноговикористаннячи

відновленнявтраченихвластивостейоб’єктів. Томунасумутакихполіпшень

доцільнозменшуватинакопиченийупопередніхперіодахзнособ’єктів:

Дт. рах. 13 «Знос(амортизація) необоротнихактивів» –

Кт. рахунківгрошовихкоштів,запасів, витрат, розрахунків.

Загалом жеможливітриваріантипокриттявитратнаполіпшення

необоротнихактивів, двазяких– зарахуноккапітальнихджерел, третій– на

поточнівитрати:

– поліпшенняінноваційного напряму – назбільшенняпервісної

вартостімодернізованихоб’єктів;

– поліпшення, що стосуютьсяпродовження (відновлення) строку

корисноїексплуатації, – назменшенняранішенарахованогозносу;

– поліпшення, щонепризводятьдозростанняекономічнихвигод, – за

рахунокпоточнихвитратопераційноїдіяльності.

Враховуючи те, що обліковій службіпідприємства буде важко

встановити, до якого зперерахованих видів відноситься течи інше

поліпшення, доцільноцю функцію покластинапостійнодіючікомісіїз

прийняття (виведення) з експлуатації об’єктів, основних засобів з

фіксуваннямджереласписаннявитратнаполіпшенняувідповідномуАкті

приймання-здачівідремонтованих, реконструйованих і модернізованих

об’єктів, типоваформаОЗ-2.

5.3. Обліквитратнапідготовкуіосвоєнняновоїпродукції

Технічнапідготовкавиробництваєоднимзетапівжиттєвогоциклу

товарів. Типовийжиттєвийциклтоварускладаєтьсязмаркетингу, науково-

дослідних робіт, технічної підготовки виробництва; виробництва;

припиненнявиробництва(утилізації). Продовжитицейциклможеоновлення

виробництва. Тому, виходячизлогічноїпослідовності, цівитратиповинні

формувативартістьтовару-продукту.
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Відтак, витратинаосвоєнняновихвиробництвтатехнологічнихліній

вартовідноситидопоточнихвитрат, якщоцепов’язанозсерійнимабож

масовимвиробництвомпродукції, наданняпослугзпереробкисировини.

Інноваційніпроекти, пов’язанізопераційноюдіяльністю, стосуються

розробкиновихвидів, атакож вдосконаленнядіючихзразківпродукції,

робіт, послуг, запровадження енергозберігаючих іресурсозберігаючих

технологій, екологічнихзаходів, вдосконаленняринковоїінфраструктури.

Витратинаїхздійсненнявважаютьсяпоточнимитавідносятьсядо

операційноїдіяльності. Виходячизперіодупогашенняінноваційнихвитрат,

можливікількаваріантіввключеннятакихвидатківдопоточнихвитрат

діяльності:

– списаннянапоточнівитративповнійсумівмірувиникнення

інноваційнихвидатків. Зібраніназатратнихрахунках(23 «Виробництво», 94

«Іншівитратиопераційноїдіяльності») інноваційнівитративідносятьсяна

собівартістьпродукціїчи фінансовірезультатиутомужзвітномуперіоді;

– попереднєрезервуваннякоштівшляхом створеннявідповідного

забезпечення(цільовихрезервів) длянаступногофінансуванняінноваційних

програм. Такірезервиможутьбутистворенізарахуноксобівартостітаінших

поточнихвитратзвідображеннямнавідповідномусубрахункурахунка47

«Забезпеченнямайбутніхвитратіплатежів». Вмірувиникненняінноваційні

витратисписуютьсязкредитузатратнихрахунківудебетрахунку47;

– віднесенняінноваційнихвидатківдовитратмайбутніхперіодів, їх

попередньому облікунарахунку 39 «Витрати майбутніх періодів» з

наступнимсписаннямнапоточнівитратизврахуваннямвизначеноготерміну

корисноговикористанняінноваційногопродуктучизаіншимикритеріями.

Приклад. Зібранінарахунку39 витратинаосвоєнняіпідготовку

новоговидупродукціїсклали120 000 грн., якіплануєтьсясписатипротягом

двохроківзмоментузапускупродукціїусерійневиробництво. Звідси,

щомісячнодопоточнихвитратнеобхідновключати1/24 зазначеноїсуми:

Дт23 «Виробництво» –

Кт39 «Витратимайбутніхперіодів» – 5000 грн.
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Порядзрівномірнихсписаннямвитратинаосвоєнняіпідготовкунових

виробництвможутьвідноситисянапоточнівитратипропорційнодокількості

випущеноїпродукціїновогозразка.

Приклад. Витрати на освоєння новоїмоделіпродукціїсклали

80 000 грн., якоїплануєтьсявипустити5 000 штук. Упершиймісяцьроботи

випущено700 одиницьпродукції.

Норма витрат майбутніх періодів на 1 одиницю продукції–

80 000/5 000 = 16 грн.

Протягом першого місяця роботи на випуск продукціїпідлягає

списанню(700 x 16): Дт23 «Виробництво» –

Кт39 «Витратимайбутніхперіодів» – 11200 грн.

Якщовитратинаосвоєннятапідготовкуновоговиробництвапрямоне

стосуютьсяпродукції, якавипускаєтьсяпідприємством, амаютьсвою

калькуляційну одиницю, тодівони є об’єктом науково-дослідних та

дослідно-конструкторськихробітіїхнеобхіднообліковувативскладіінших

витрат, яківідшкодовуютьсязарахунокприбуткуфірмичиіншихджерел

фінансування(цільовефінансування, резервионовленнявиробництвата

інноваційногорозвиткутощо).

Усобівартістьпотрібновключатитівитратипідприємства, якімають

безпосереднєвідношеннядопроцесувиробництваіяківмайбутньому

принесутьприбуток. Так, усобівартістьпродукціївартовідноситивитрати

напідготовкутаосвоєннявиробництва, загальногосподарськівитрати, а

такожадміністративнівитрати, якщоцепрописановобліковійполітиці.

Аджецівитратибезпосередньопов’язанізвиробничим процесом, ів

майбутньомупринесутьпідприємствуекономічнівигодиувиглядіприбутку

відреалізації. Постійнеоновленнявиробництвапідвищуєкількіснітаякісні

характеристики продукції, що є важливим фактором збуту

конкурентоспроможноїпродукції. Витрати науправлінняінноваційним

процесом виробництва та ефективне управління збутом, пов’язане з

виконаннямпевнихзамовлень, реалізацієюцієїпродукції, забезпечатьефект

доходіввідобсягівпродаж.
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Обліквитратзнауково-досліднихрозробоктадослідженьнеобхідно

вестинарахункахзоблікувитратопераційноїдіяльностіівкінцізвітного

періодусписуватинафінансовірезультати, асаменарахунок79.1 «Результат

операційноїдіяльності». Цевиходитьізпринципунарахуваннядоходіві

витрат в бухгалтерському обліку. Нормативним та методичним

забезпеченнямдляоблікунауковихдослідженьпризначенийсубрахунок94.1

«Витратинадослідженняірозробки». Нацьомурахункуваналітичному

облікудоцільновиділититакістаттівитрат:

– зіствореннятарозробкиприкладнихдосліджень, пов’язанихз

оновленнямвипускупродукції, новихвиробництв;

– удосконаленняіснуючихтехнологій;

– зпроведеннянауково-досліднихіконструкторськихробіт;

– створенняновихвидівсировинитаматеріалів;

– переоснащеннявиробництва;

– внесеннязмінвсистемууправліннятаїївдосконалення.

5.4. Організаціяіобліквинахідницькоїдіяльностінапідприємстві

Найпростішимиваріантамиінноваційможутьбутиновації, пов’язаніз

раціоналізаторством, винахідництвом окремих працівників, бригади,

дільницінапідприємствівпроцесіосновноговиробництва. Витратитакого

характерувосновномузводяться дооплатипраці, преміальнихвиплаті

пов’язанихзними розрахунків. В облікутаківитрати формуютьсяі

відображаютьсянарах. 94 «Іншівитратиопераційноїдіяльності», субрах.

94.1 «Витрати на дослідження ірозробки» або 94.9 «Іншівитрати

операційноїдіяльності», якіпозавершеннюзвітногоперіодусписуютьсяна

фінансовірезультатипідприємства

Приклад. Бригадоюпрацівниківрозробленоіоформленовідповідним

актомраціоналізаторськупропозиціющодопокращенняумовпраці. Наказом

керівникапідприємствазатакеполіпшеннябригадінарахованапреміяу

розмірі5000 грн. Бухгалтерськізаписи:
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– насумунарахованоївинагороди:

Дт94.9 «Витратиіншоїопераційноїдіяльності» –

Кт66.1 «Розрахункизазаробітноюплатою» – 5000 грн.;

– насумувідрахуваньнасоціальнізаходи(38%):

Дт94.9 «Витратиіншоїопераційноїдіяльності» –

Кт65.1 «Розрахункизастрахуванням» – 1900 грн.

– назагальнусумувидатків(5000 + 1900 = 6900 грн.):

Дт79.1 «Результатопераційноїдіяльності» –

Кт94.9 «Витратиіншоїопераційноїдіяльності» – 6900 грн.

Якщо у результатівинахідницькоїроботи створюються об’єкти

інтелектуальноївласності, їхоблікведетьсязаметодикоювизнаннятаобліку

нематеріальнихактивів(правонавинаходи, кориснімоделі, зразкипродукції

комп’ютерніпрограмитаінше), порядокякоївикладенонижче.

5.5. Організаціяоблікуоб’єктівінтелектуальноївласності

Виходячизінноваційноїспрямованостіпідприємстваустворенні

інтелектуальнихінновацій, необхідносформуватиобліково-інформаційне

забезпеченнякожногозетапівінноваційногопроектучерез:

1) планування (прогнозування) інноваційнихвитратвідповіднодо

конкретнихкалькуляційнихстатей;

2) бюджетуванняінвестиційтафінансовогозабезпеченнязакожним

етапомстворенняновацій;

3) створеннясистемиобробкипервинноїдокументаціїтареєстрації

інноваційнихвитрат;

4) розробкаметодикиоцінкиоб’єктівінтелектуальноївласностіта

визначенняїхпервинноївартості;

5) обліково-аналітичноїобробкиданихпровпровадженнянововведень

вексплуатацію;

6) облікового забезпечення даних про комерціалізацію знаньта

об’єктівінтелектуальноївласності.
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ПроцесствореннянематеріальнихактивівувідповідностіізМСФЗ38

«Нематеріальніактиви» ділитьсянадвістадії– дослідженняйрозробки.

Під дослідженнями розуміються плановіроботи, спрямованіна

отримання нових науково-технічних знань, роботи з вибору сфери

застосування отриманих результатів, а також пошук альтернативних

матеріалів, пристроїв, продуктів, процесів,систем, послугтаінше.

Витрати, понесеніна стадіїдосліджень, не капіталізуються, а

визнаютьсяяквитратиперіоду, уякомувонибулиздійснені, оскількина

етапідосліджень компанія неможе продемонструвати впевненість в

одержаннімайбутніхекономічнихвигод.

Розробки– застосуваннярезультатівдослідженьприпроектуванні

виробництвановихабоістотнополіпшенихматеріалів, продукціїйт.д. перед

початкомїхньогокомерційноговиробництва. Витрати, щовиникаютьна

етапірозробок, якправило, пов’язаніізпроектуванням, конструюваннямі

випробовуваннямдосліднихзразківпродукції, атакожекспериментальних

зразків, якічерезмасштабинепідходятьдлякомерційноговикористання.

Визнання витрат, понесених замовником при створенніоб’єктів

інноваціїінтелектуальногохарактеру, капітальнимичипоточнимивитратами

поданонарисунку5.2.

Рис. 5.2.Порядоквизнаннявоблікувитратнастворення

інтелектуальнихінновацій

Дослідження Розробка

Поточнівитрати

Критеріївизнання
нематеріальногоактиву
убухгалтерському

облікузгідноП(С)БО8
Первіснавартість

створеного
нематеріального

активу

відповідаютьневідповідають
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Витратинадослідженняневизнаютьсяактивамитавідображаютьсяу

складівитрат операційноїдіяльності (субрахунок 94.1 «Витрати на

дослідженняірозробки») тогозвітногоперіоду, вякомувонибулипонесені

незалежновідтого, слугуватимутьуподальшомурезультатидослідження

приводомдлярозробок, чині.

Придослідженнітарозробціінноваційінтелектуальногохарактеру

необхідновраховуватиумовивизнаннятаоцінкивідповіднодоП(С)БО8

«Нематеріальніактиви».

ЗгіднозП(С)БО 8 інновації, отриманіврезультатірозробки, слід

відображативбалансізаумов, якщопідприємствомає:

 намір, технічнуможливістьтаресурсидлядоведенняінноваційного

продукту до стану, у якому він придатний для реалізаціїчи

використання;

 можливість отримання економічних вигод від її збуту чи

використання;

 інформацію длядостовірноговизначеннявитрат, пов’язанихз

розробкоюінновацій.

Порядоквідображенняоб’єктівінноваційінтелектуальногохарактеру

відповідаєвизнаннютаоцінцінематеріальнихактивівзаумовидоповнення

їхтакимикритеріальнимиознаками, якнауковановизна, підвищенняякості

таефективності(ефективногорезультату), новийвинахід, новавигода. Для

таких об’єкти не передбачено окремого рахунку, субрахунку, а

обліковуютьсявониуструктурінематеріальнихактивів, задіючимПланом

рахунківбухгалтерськогообліку– нарахунку12 «Нематеріальніактиви».

При первісному визнаннінематеріальніактиви враховуються за

фактичною (історичною) собівартістю. У ході наступної оцінки

нематеріальнихактивівпідприємствоможевикористатиметодоцінкиза

ринковоючисправедливоювартістю.

Віднесеннявитратнаформуванняпервісноївартостінематеріальних

активівприпиняється, колиактивдоведенийдотогостану, уякомувін

готовийдовикористанняпідприємством.
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Склад видатків, які можуть бути віднесені на собівартість

нематеріальногоактивуприйогопервіснійоцінці, залежитьвідспособу

надходженняоб’єктів інтелектуальноївласності. Пункт 17 П(С)БО 8

визначаєтьсяперелікстатей, щоформуютьпервіснувартість, асамепрямі

витрати на оплату праці, пряміматеріальнівитрати, іншівитрати,

безпосередньопов’язаніізстворенням цьогонематеріальногоактивута

приведеннямйогодостанупридатностідлявикористаннязапризначенням.

Наприклад, якщо підприємство класифікувало власно створену

інформаційну систему як нематеріальний актив, то витрати на її

впровадженняй налагодження будутьтакож включеніу собівартість

нематеріальногоактиву. Прицьомудебетуєтьсясубрахунок15.4 «Придбання

(створення) нематеріальнихактивів» такредитуютьсявідповіднірахунки

витратзаелементами, асаме13 «Знос(амортизація) необоротнихактивів»,

20 «Виробничізапаси», 31 «Рахунки в банку», 65 «Розрахунки за

страхуванням», 66 «Розрахункизавиплатамипрацівникам» таін. Даліці

витрати, пов’язанізпридбанням (створенням) інноваційінтелектуального

характеру, капіталізуютьсянавідповідномусубрахункурахунку12.

Припридбаннінематеріальнихактивівдоїхсобівартостівключаються

купівельнаціна, імпортнімита, податки, щоневідшкодовуються, атакож

видатки, пов’язанізпідготовкоюактивудоексплуатації. Утакомувипадку

всівитрати, пов’язанізпридбанням, збираютьсязадебетомсубрахунку15.4 з

кредитурахунків63 «Розрахункизпостачальникамитапідрядниками», 68.5

«Розрахункизіншимикредиторами». Нарахуванняподатковогокредитуз

податкунадоданувартістьвідображаєтьсязаписом: Дт64.1 «Розрахункиза

податками» Кт63, 68.5. Приоплатірахунківпостачальниківтапосередників

– Дт63, 68.5 Кт31.

При подальшій експлуатації об’єктів інтелектуальної власності

необхідно нараховувати амортизацію. Ці амортизаційнівідрахування

відображаютьсязакредитом субрахунку13.3 «Накопиченаамортизація

нематеріальнихактивів» удебетрахунку92 «Адміністративнівитрати», які

пов’язаннізорганізацієювиробничо-господарськогопроцесу.
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Якщопідприємствомаєможливістькомерціалізувати(тобтопродати)

результати досліджень та розробок, то в такому випадку об’єкт

інтелектуальноївласностінеобхідноперевестивгрупутоварів. Прицьому

залишковувартістьнематеріальногоактивупереводятьускладнеоборотних

активів, призначенихдляпродажу: Дт28.6 «Необоротніактивитагрупи

вибуття, призначенідляпродажу» Кт12 «Нематеріальніактиви». Реалізовану

собівартістьоб’єктівінтелектуальноївласностіприпродажісписуютьз

кредитусубрахунку28.6 удебетсубрахунку94.3 «Собівартістьреалізованих

виробничихзапасів». Далівпроцесіреалізаціїнаотриманідоходи: Дт36

«Розрахункизпокупцямитазамовниками» Кт71.2 «Дохідвідреалізації

іншихоборотнихактивів», інасумуподатковогозобов’язаннязподаткуна

доданувартість– Дт71.2 Кт64.1. При отриманнігрошовихкоштів

дебетуютьсярахунки30, 31 такредитуютьсярахунки36 або37 асумі

пред’явленогорахункадооплати.

Списаннядоходівтавитрат, якіпов’язанізпроцесомреалізаціїоб’єктів

інтелектуальноївласності, відображаютьсяускладіопераційноїдіяльності:

Дт79.1 Кт71.2 – насумусписанихдоходівіДт94.3 Кт79.1 – насуму

списаноїреалізованоїсобівартості. Завизначенимоборотомзасубрахунком

79.1 «Результатопераційноїдіяльності» визначаєтьсяприбутокчизбитоквід

комерціалізаціїоб’єктівінтелектуальноївласності.

Незважаючинате, щореалізаціяоб’єктівінтелектуальноївласності

відображаєтьсянарахункахзоблікудоходівівитратопераційноїдіяльності,

виручкавідреалізаціїузвітностіпрорухгрошовихкоштівзараховуєтьсядо

складугрошовихкоштівінвестиційноїдіяльності, щоєцілкомзакономірним.

Списаннязбалансупідприємстваоб’єктівінтелектуальноївласності

також відображаєтьсяускладівитратіншої(інвестиційної) діяльності

наступнимизаписами:

– усумінарахованоїамортизації:

Дт13.3 «Накопиченаамортизаціянематеріальнихактивів» –

Кт12.7 «Іншінематеріальніактиви»;

– назалишковувартістьактивів:
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Дт97.6 «Списаннянеоборотнихактивів» –

Кт12.7 «Іншінематеріальніактиви»;

– дорахуванняранішевідшкодованогоПДВ(20%):

Дт97.6 «Списаннянеоборотнихактивів» –

Кт64.1 «Розрахункизаподатками».

КОНТРОЛЬНІЗАПИТАННЯ

1. Якийметодоцінкинеобхіднозастосувативпроцесіформуваннявартості

придбаноїінноваційноїтехнологічноїлінії?

2. Яквоблікувідобразити інноваційнівитратинапридбаннянового

обладнання?

3. Чиможнакапіталізуватиінноваційнівитрати? Якщотак, тоякимчином

цевідобразитивобліку?

4. Яким П(С)БО регулюються інноваційні витрати, пов’язані з

дослідженнямитарозробкамиоб’єктівінтелектуальноївласності?

5. Назвітькритеріївизнаннятаоцінкиоб’єктівінтелектуальноївласності,

створенихвласнимисиламитапридбанихзісторони.

6. Якийпорядокоблікувитратнастворенняінноваційнихпродуктіву

виглядінематеріальних активів, наприклад комп’ютерних програм,

робочихінструкцій?

7. Витратинарозробкутехнічноїдокументаціїновоговиробуслідвідносити

доскладувитратнадослідженняірозробку, щовходятьдоіншої

операційноїдіяльності, чидовитратмайбутніхперіодів?

8. Щотакеінноваційніцентрипідприємства? Яквоблікуформуються

витратиінноваційнихцентрів?

9. Як списуютьсявитрати, пов’язаніздослідженнями тарозробками

(субрахунок94.1); таінноваційнівитрати, яківідносятьсядомайбутніх

періодів(рахунок39)? Вчомуполягаєрізниця?

10.Наякомурахункуобліковуютьінвестиції, вкладеннінаінноваційний

розвитокматеріально-технічноїбазипідприємства?
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Розділ6

ОБЛІККАПІТАЛЬНИХІНВЕСТИЦІЙІННОВАЦІЙНОГО

ХАРАКТЕРУ

6.1. Поняттяікласифікаціякапітальнихінвестицій

Капітальні інвестиції – це операціїз вкладення грошових і

матеріальнихтаінтелектуальнихресурсівубудівництвотапридбання

основнихзасобів, іншихнеоборотнихматеріальних інематеріальних

активів. Данепоняттятрансформоване, виходячизкатегорії«капітальні

вкладення» здещорозширенимзмістомтановоюконцептуальноюосновою.

Особливістювітчизнянихпідходіввоблікукапітальнихінвестиційу

порівняннізобліком придбаннянеоборотнихактивівзаміжнародними

стандартамиєте, щозгідноіззапровадженоювУкраїніметодологієюбудь-

які капітальні витрати, що пов’язані з придбання (спорудженням,

модернізацією) основних засобів, інших необоротних активів повинні

проводитисячерезрахунок15 «Капітальніінвестиції». Узарубіжнійпрактиці

нааналогічномурахунку«Незавершенебудівництво» формуєтьсялише

фактичнасобівартістьзбудованихвласнимисиламиоб’єктів. Придбання

основних засобів, інших необоротних активів відображається прямим

записом у дебет відповідних рахунків з кредиту розрахунків з

постачальниками.

У міжнароднійпрактиціоблікувикористовуєтьсятакепоняттяяк

«інвестиційнавласність», підякою розумієтьсяінвестиціяуземлю або

будівлі, щонеприймаютьучастівопераційнійдіяльностіпідприємства, а

призначенідляїхвкладеннявіншіоб’єктизметоюодержанняприбуткуабо

іншихвигод.

Отже, спорудженняіпридбанняосновнихзасобів, іншихнеоборотних

матеріальнихактивівдлявласнихвиробничихтагосподарськихпотребза

міжнародними стандартами не вважається інвестицією. Такий підхід

призводитьдо деякоїнедооцінки самоінвестування, тобто розширення

матеріальноїбази підприємства за рахунок внутрішніх інвестиційних
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ресурсів.

Завітчизнянимиобліковимистандартамиінвестиційною діяльністю

вважаєтьсяпроцес, пов'язаний зпридбанням, реалізацією необоротних

активів. Узв’язкузцимнеминучевиникаєпотребавоблікутарозкритті

інформаціїзадвоманапрямами:

а) здійсненняінвестиційупридбаннянеоборотнихактивів;

б) вилученняінвестиційшляхомреалізації(списання) необоротних

активів.

Вплануваннііоблікукапітальніінвестиціїкласифікуютьсязарізними

ознаками:

– за напрямами відтворювальноїструктури – вкладення у нове

будівництво, розширення, реконструкція, технічне переозброєння

діючихпідприємств;

– за технологічною структурою – будівельні роботи; монтаж

обладнання; затратинапридбанняобладнання, щовимагаєіневимагає

монтажу; інструмент, інвентар, іншікапітальніроботи ізатрати

(відведенняземлііпідготовкабудівельногомайданчика, виготовлення

проектно-кошторисної документації, оплата за різні дозволи,

підведеннякомунікацій, підготовкаоб’єктівдоздачівексплуатаціюта

інші);

– запризначенням– капітальнівкладенняувиробничуіневиробничу

сферу;

– загалузямиекономіки– капіталовкладенняупромисловість, сільське

господарство, будівництво, торгівлюіт.д.;

– заспособамиздійсненнябудівельно-монтажнихробіт – такі, що

здійснюютьсяпідряднимабогосподарськимспособом;

– заджереламифінансування– інвестиції, щофінансуютьсязарахунок

власнихджерел, бюджетнихасигнувань, кредитівбанку, цільових

внесківнадольовихзасадах.
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6.2.Обліккапітальнихінвестиційзанаціональнимистандартами

Положення(стандарти) бухгалтерськогообліку7 «Основнізасоби» і

8 «Нематеріальніактиви» передбачаютьвизнаннятаоблікнезавершених

капітальнихінвестицій. Незавершенікапітальніінвестиціївнеоборотні

матеріальнітанематеріальніактиви– цекапітальніінвестиціїубудівництво,

виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбанняоб'єктівнеоборотних

матеріальнихтанематеріальнихактивів, уведенняякихвексплуатаціюна

датубалансуневідбулося, атакож авансовіплатежідляфінансування

будівництва.

ЗгіднозПланомрахунківбухгалтерськогооблікутаІнструкцієюпро

його застосування для обліку незавершених капітальних інвестицій

передбачений рахунок 15 «Капітальніінвестиції». Облік затрат на

придбанняіствореннянеоборотнихактивівведетьсязаокремимивидами

такихактивів, якимвідповідаютьокремісубрахунки:

1. Капітальнебудівництво;

2. Придбання(виготовлення) основнихзасобів;

3. Придбання(виготовлення) іншихнеоборотнихматеріальнихактивів;

4. Придбання(створення) нематеріальнихактивів;

5. Придбання(вирощування) довгостроковихбіологічнихактивів.

Удебетцьогорахункутайогосубрахунківзаписуютьсявсівитрати,

пов’язані з будівництвом чи придбанням необоротних активів, у

кореспонденціїзкредитомрахунків:

20.5 «Будівельніматеріали» – навартістьвикористанихбудівельних

матеріалів;

63 «Розрахункизпостачальникамиіпідрядниками», 68.5 «Розрахункиз

різними кредиторами» – на вартість робіт, виконаних підрядними,

субпідряднимиорганізаціями, отриманіпослугизісторони;

66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 65 «Розрахунки за

страхуванням» – насумунарахованоїзаробітноїплатибудівельникамта

пов’язанихзнимивідрахуваньтаін.
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Задебетом рахунку15 відображаєтьсятакож вартістьпридбаного

устаткування, щопотребуєінепотребуємонтажу, атакожперераховані

авансовіплатежіпостачальникам обладнання іпідрядникам згідно з

будівельнимиконтрактами.

Кредитуєтьсярахунок15 привведенніоб’єктівудіювкореспонденції

здебетомрахунків:

10 «Основнізасоби»;

11 «Іншінеоборотніматеріальніактиви»;

12 «Нематеріальніактиви».

У Балансіінформаціяпрокапітальніінвестиціївідображаєтьсяу

першомурозділіактивузастаттею 020 «Незавершенебудівництво». У

Приміткахдорічноїфінансовоїзвітностіданіпрокапітальніінвестиції

узагальнюютьсяутретьомурозділізаїхвидами(капітальнебудівництво,

придбання (виготовлення) основних засобів, придбання (виготовлення)

інших необоротних матеріальних активів, придбання (виготовлення)

нематеріальнихактивів, формуваннядовгостроковихбіологічнихактивів).

6.3. Обліквитраттаформуваннявартостіоб’єктів, щобудуються

підряднимтагосподарськимспособом

Системаоцінкитаоблікубудівництваоб’єктівдлявласнихпотреб

залежитьвідспособівведеннябудівельно-монтажнихробіт. Взалежностівід

того, підрядним чигосподарським способом здійснюєтьсябудівництво,

визначаєтьсяйпервіснаоцінка, заякоюоб’єктивводятьсявексплуатацію.

ЗгіднозП(С)БО 7 первісною вартістю об’єктіввважаєтьсяісторична

(фактична) собівартістьнеоборотнихактивівусумігрошовихкоштівабо

справедливоївартостііншихактивів, сплачених(переданих), витраченихдля

придбання(створення) необоротнихактивів.

Первіснавартість, аотжейсобівартістьбудівництваформуєтьсяз

такихстатейвитрат:

– сумивитрат, щосплачуютьсяпостачальникамактивівтапідрядникам
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завиконаннябудівельно-монтажнихробіт;

– реєстраційнихзборів, державногомитатааналогічнихплатежів, що

здійснюються узв’язку зпридбанням (отриманням) прав наоб’єкти

основнихзасобів, чиіншихнеоборотнихактивів;

– сумиввізногомита;

– суминепрямихподатківузв’язкузпридбанням(створенням) основних

засобів, якщовониневідшкодовуютьсяпідприємству;

– витратнадоставкуоб’єктівістрахуванняризиківузв’язкузнею;

– витратнаустановку, монтаж, налагодженняосновнихзасобів;

– іншихвитрат, безпосередньопов’язанихздоведеннямосновнихзасобів

достану, вякомувонипридатнідлявикористанняіззапланованоюметою.

Призведенніоб’єктівпідряднимспособомдоскладукапітальних

інвестицій включаються суми, сплачені підрядним (субпідрядним)

організаціям завиконанібудівельно-монтажніроботи згідно зактами

прийманнятакихробіт. Основнимиучасникамиінвестиційногопроцесупри

підрядномуспособівиступають:

– замовник (забудовник) – суб’єкт господарювання, для якого

зводитьсяоб’єктбудівництваіякийздійснюєфінансування. Вокремих

випадкахфінансуванняможездійснюватиіншаособа(інвестор);

– підрядник (генеральнийпідрядникісубпідрядник) – будівельне

підприємство, якенапідставідоговорупідрядутаодержаноївідзамовника

проектно-кошторисноїдокументаціївиконуєбудівельно-монтажніроботита

передаєїхзаактом (форми№КБ-2 абодовідкиформи№3) замовнику.

Оплатазавиконаніроботипідрядникуможездійснюватися:

 заокреміконструктивніелементи(кубічніметриукладеногобетону,

цегляноїкладки, квадріметриштукатурнихтаоздоблювальних

робіттаінші);

 заокреміетапивиконанихбудівельно-монтажнихробіт(фундамент;

зведеннястініперекриття; штукатурнііоздоблювальніроботи;

сантехнічнііелектротехнічніроботи; благоустрійтериторії);

 заоб’єктвцілому(зданий«підключ») – стимулюєвиконанняусіх
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робітісвоєчаснуздачуоб’єктавексплуатацію. Дозавершенняробіт

їхфінансуванняпідрядникздійснюєзарахуноккредитнихресурсів,

одержанихвідзамовникаавансовихплатежів.

Основоюформуваннясобівартостібудівництва, аотже, йкапітальних

інвестицій, припідрядномуспособіслужитьдоговірнацінаміжзамовникомі

підрядником, визначена відповідно до договору підряду та проектно-

кошторисноюдокументацією. Окремовиділяютьсявитратиназдійснення

будівельнихробітівитратинамонтажобладнання.

Крім цього, довартостіоб’єктівповиннібутивіднесенівсіінші

витрати, безпосередньопов’язанізбудівництвомоб’єктаабодоведенням

його до робочого стану. До таких витратвідносяться: виготовлення

проектно-кошторисноїдокументації, одержання необхідних дозволів і

ліцензій, консультаційнітаіншіпослуги, пов’язанізбудівництвом та

введеннямвдіюоб’єктів, підготовкаіутриманнябудівельнихмайданчиків,

тимчасовихнетитульнихспорудтаін.

При будівництвіоб’єктівпідрядним способом обліккапітальних

інвестиційдоцільноздійснюватинасинтетичномурахунку15 «Капітальні

інвестиції», субрахунку 1 «Капітальне будівництво», звикористанням

рахунківтретьогоічетвертогопорядкуурозрізінаступниханалітичних

позицій.

1. За об’єктами будівництва – для встановлення інвентарної

(первісної) вартостікожногознихпривведеннівдію.

2. Завидамиробітізатрат(технологічнаструктура) – длявизначення

окремихелементіввитратзметоюскладаннястатистичноїзвітності).

3. За напрямами витрат (відтворювальна структура) – для

встановленнявитрат, пов’язаних зновим будівництвом, розширенням,

реконструкцією і технічним переозброєнням діючих підприємств.

Інформаціяпровідтворювальнуструктурукапітальнихінвестиційпідлягає

розкриттюувстановленійвУкраїністатистичнійзвітності.

В аналітичному обліку капітального будівництва господарським

способом необхідноформуватиінформацію щей застаттямивитрат,
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аналогічно до тієї, що використовується у підрядних будівельних

організаціях, звиділенням вокреміобліковіпозиціївикористанихдля

здійсненнябудівництвабудівельнихматеріалівіконструкцій, нарахованої

основноїідодатковоїзаробітноїплати будівельникам, відрахуваньна

соціальнізаходи, загальновиробничихвитратзексплуатаціїбудівельних

машинімеханізмів, утриманнюцеховоготалінійногоперсоналутощо.

Особливістюгосподарськогоспособуєтещособівартістькапітальних

інвестиційвоб’єктибудівництваформуєтьсязокремихелементіввитратна

виконаннябудівельно-монтажнихробіт(будівельнихматеріалів, витратна

оплатупраці, відрахуваньнасоціальнізаходи, амортизаціїбудівельноїта

іншоїтехніки, іншихкапітальнихробітівитрат). Зазначенівитратислужать

підставою длявстановленняпервісноївартостівведенихвдію будівель,

споруд– об’єктівосновнихзасобів.

Вбудівельнихорганізаціяхприздійсненнібудівництвадлявласних

потребзатрати, якправило, обліковуютьсяускладіосновноговиробництва

нарахунку23 «Виробництво» разомзоб’єктамиіроботами, щовиконуються

забудівельнимиконтрактамидлязамовників. Довведеннявдіютакіоб’єкти

обліковуютьсяускладіопераційноїдіяльності. Ілишепривведенніоб’єктів

вексплуатацію їхвартістьвключаєтьсядоскладувитратінвестиційної

діяльності. В облікуцяопераціявідображаєтьсязадебетомрахунку15

«Капітальніінвестиції» ікредитомрахунку23 «Виробництво».

Утаблиці6.1 поданотиповікореспонденціїрахунківбухгалтерського

облікудлявідображенняузамовника(забудовника) операційзбудівництва

об’єктівпідряднимтагосподарськимспособами. Задебетомрахунка15.1

«Капітальнебудівництво» формуєтьсясобівартістькапітальнихінвестицій

(припідрядномуспособі– цедоговірнаціназпідрядникомтаіншівитрати

замовниканаконкретнийоб’єкт; пригосподарськомуспособі– фактично

понесенівитрати забудовником заокремими елементами (матеріальні

витрати, витрати на оплату праці, відрахувань на соціальнізаходи,

амортизація, іншівитрати) тастаттямивитрат(матеріали, основназаробітна

платавиробничих працівників, іншіпрямівитрати, загальновиробничі
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витрати, адміністративнітаіншівитрати (заумови їх віднесеннядо

собівартостізгіднозприйнятоюобліковоюполітикоюпідприємства).

Таблиця6.1. Кореспонденціярахунківбухгалтерськогооблікудля

відображеннябудівництваоб’єктівосновнихзасобів

Кореспонденція№
г/о Змістгосподарськоїоперації

Дебет Кредит
Будівництвооб'єктівосновнихзасобівпідряднимспособом

1 Відображеннязатратнапроектні, будівельно-монтажні
роботизарахункамипідрядників, проектнихорганізацій 15.1 63

2 Відображення суми ПДВ у рахунках підрядників і
проектнихорганізацій 64.1 63

3 Зарахування збудованого об'єкта до складу основних
засобів 10 15.1

Будівництвооб'єктівосновнихзасобівгосподарськимспособом
4 Відображення фактичних затрат на спорудження і

виготовленняосновнихзасобівзаелементами:
- будівельніматеріали
- оплатапраці
- відрахуваннязаєдинимсоціальнимвнеском
- послуги сторонніх організаційзоренди чи роботи
будівельноїтехнікитаінші

15.1 20.5
66
65

68.5
5 Якщобудівництвоздійснюєтьсядопоміжнимпідрозділом

(будівельноюдільницею, цехом) підприємства 15.1 23
6 Зарахуваннязбудованогооб'єктадоскладуосновнихзасобів 10 15.1

6.4. Облікпридбаннянеоборотнихактивів

Для обліку придбання необоротних активів призначенінаступні

субрахунки 15.2 «Придбання (виготовлення) основних засобів»;

15.3 «Придбання(виготовлення) іншихнеоборотнихматеріальнихактивів»;

15.4 «Придбання(виготовлення) нематеріальнихактивів». Задебетомцих

рахунківнакопичуютьсявитрати (капітальніінвестиції) таформується

фактичнасобівартістьпридбанихоб’єктів, якаслужитьпідставою для

встановленняпервісноївартостіосновнихзасобівпіслявведенняїхв

експлуатаціюнаосновіактатиповоїформи№ОЗ-1 «Актприймання-передачі

(внутрішньогопереміщення) основнихзасобів» абоакта№ НА-1 «Акт

введеннявдіюнематеріальнихактивів».

ВідповіднодоП(С)БО7 «Основнізасоби» дофактичноїсобівартості

капітальнихінвестиційупридбанняосновнихзасобівіншихнеоборотних
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матеріальнихактивіввходять:

– сумивитрат, щосплачуютьсяпостачальникам машин, обладнання,

транспортнихзасобів, інструментів, господарськогоінвентарятаінших

активівкапітальногохарактеру;

– реєстраційнихзборів, державногомитатааналогічнихплатежів, що

здійснюютьсяузв’язкузпридбанням (отриманням) правнаоб’єкти

основнихзасобівчиіншихнеоборотнихактивів;

– сумиввізногомита;

– суминепрямихподатківузв’язкузпридбанням(створенням) основних

засобів, якщовониневідшкодовуютьсяпідприємству;

– витратнадоставкуоб’єктівістрахуванняризиківузв’язкузнею;

– витрат на установку, монтаж, налагодження основних засобів (у

випадку, якщопридбаніоб’єктивимагаютьмонтажу);

– іншихвитрат, безпосередньопов’язанихздоведеннямосновнихзасобів

достану, вякомувонипридатнідлявикористанняззапланованою

метою.

Фактичнасобівартістьнематеріальних активівзгідно зП(С)БО8

складаєтьсязціни(вартості) їхпридбання(крімотриманихторговельних

знижок), мита, непрямихподатків, щонепідлягаютьвідшкодуванню, та

іншихвитрат, безпосередньопов’язанихзпридбаннямоб’єктів, здоведенням

їхдостану, придатногодлявикористаннязапризначенням.

Витратинасплатувідсотківзакредит(якщофінансуваннякапітальних

інвестиційздійснюєтьсязарахунокбанківськихпозик) докапітальнихвитрат

іпервісноївартостінематеріальнихактивівневходять, апокриваютьсяза

рахунокпоточноїопераційноїдіяльності.

Уведення вдію об’єктівосновних засобів оформляється Актом

приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів за

формою№ОЗ-1, якийвикористовуєтьсядля:

- зарахуваннядоскладуосновнихзасобівокремихоб’єктів;

- облікувведенняоб’єктівосновнихзасобіввексплуатацію;
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- оформленнявнутрішньогопереміщенняосновнихзасобівзодного

підрозділу(цеху, відділу, дільниці) доіншого;

- вилученняоб’єктівзіскладуосновнихзасобівприпередачііншому

підприємству(організації) – уразіпродажу(обміну) ібезоплатноїпередачі.

В Актізазначаєтьсяномер, датаоформлення, складкомісії, яка

приймаєоб̀єкт, йогонайменування, короткатехнічнахарактеристика,

результативипробування, висновкикомісіїщодовипробуванняоб’єктав

роботі, первіснавартістьінормаамортизації, відміткапровідкриття

інвентарноїкартки. Доактуприкладаєтьсятехнічнадокументаціяіпаспорт

наоб’єкт. Складаєтьсяданийдокументнакожнийоб’єктокремо, абона

декількаоб’єктів– лишеколивониєоднотипними, маютьоднаковувартість

іприйнятіодночаснонавідповідальнезберіганняоднієїітієїжособи.

Таблиця6.2. Кореспонденціярахунківдлявідображенняоперацій

придбанняоб’єктівосновнихзасобівзнаступноюоплатою

Кореспонденція№
г/о Змістгосподарськоїоперації

Дебет Кредит
1 Відображеннясумизадоговоромпостачання 15.3 63
2 ВідшкодуванняПДВ 64.1 63

3 Відображення сум за консультаційні, інформаційні,
посередницькі, реєстраційні, транспортніпослугитаінші
витрати, пов’язанізпридбаннямосновнихзасобів 15.3 68.5

4 ВідображеннясумПДВзнаданихпослуг 64.1 68.5
5 Зарахуванняоб’єктівдоскладуосновнихзасобів 10 15.3

Таблиця6.3. Кореспонденціярахунківзвідображенняпридбання

основнихзасобівзпопередньоюоплатою

Кореспонденція№
г/о Змістгосподарськоїоперації

Дебет Кредит Сума

1 Здійсненняпопередньоїоплати(авансу) 68.1 31 60 000
2 ВідображенняподатковогокредитузПДВ 64.1 64.4 10 000

3 Оприбуткуванняобладнаннявідпостачальника 15 63 50 000
4 ЗарахуванняподатковогокредитузПДВ 64.4 63 10 000
5 Зарахування в оплату постачальнику раніше

перерахованогоавансу
63 68.1 60 000

6 Відображення сум за консультаційні, інформаційні,
посередницькі, реєстраційні, транспортніпослугитаінші
витратипов’язанізпридбаннямосновнихзасобів

15 68.5 6 000

7 ВідображеннясумПДВзнаданихпослуг 64.1 68.5 1 200
8 Зарахуванняоб'єктівдоскладуосновнихзасобів 10 15 56 000
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Деякіособливостіміститьпорядоквідображеннявоблікуопераційз

надходженняосновнихзасобів, іншихнеоборотнихактивівяквнескудо

статутногокапіталусуб’єктагосподарювання. Головнеприцьому– до

капітальнихінвестиційвключаютьсялишедодатковівитрати, понесеніу

зв’язкуздоставкою, монтажемоб’єктадоновогомісцяутримання. Сама

інвентарнавартістьоб’єкта, щовизначаєтьсязадомовленістюучасниківпри

реєстраціїстатутногокапіталу, черезкапітальніінвестиціїнепроводиться, а

прямовідноситьсядоскладуосновнихзасобів.

Таблиця 6.4. Кореспонденціярахунківзвідображенняоб’єктів

основнихзасобівяквнескудостатутногокапіталу

Кореспонденція№
г/о Змістгосподарськоїоперації

Дебет Кредит
1 Формування статутного капіталу відповідно до

засновницькихдокументів
46 40

2 Одержаннявідучасникаоб’єктаосновнихзасобів 10 46

3 Витратинатранспортування, монтаж вказаногооб’єкта
основнихзасобів

15 68.5, 66, 65,
23, 91 таін.

4 ВідображеннясумиПДВзтранспортнихтамонтажних
витрат

64.1 68.5

5 Списаннязатратнатранспортування, монтажзвключенням
допервісноївартостіоб’єктаосновнихзасобів, щовнесені
достатутногокапіталу

10 15

Капіталізована вартість об’єктів інвестиційного майна може

збільшуватись(зменшуватись) увипадкувиявленнясуттєвихвідхиленьвід

справедливої, ринковоївартості. Доведенняобліковоївартостітакихоб’єктів

доринковоїпроводитьсяшляхомїхпереоцінки.

Таблиця6.5. Кореспонденціярахунківзвідображенняопераційз

переоцінкиосновнихзасобів

Кореспонденція№
г/о Змістгосподарськоїоперації

Дебет Кредит
1 Відображенняуцінкиосновнихзасобів 97.5 10
2 Віднесеннясумиуцінкиназменшеннянарахованогофонду

дооцінки(увипадку, якщооб’єктранішедооцінювався)
42.3 10

3 Дооцінкаосновнихзасобів(об’єктранішенеуцінявся).
Пропорційнезбільшеннязносу

10
42.3

42.3
13

4 Дооцінкаосновнихзасобів(об’єктранішебувуціненийі
сумауцінкивіднесенанавитрати)

10
10

74.6
13
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6.5. Обліккапітальнихвитратнаполіпшеннянеоборотних

активів

Длянормальногофункціонуванняоб’єктівосновних засобів, інших

необоротнихматеріальнихактивівпідприємствонесепевнівитратинаїх

підтриманняупрацездатномустанітавідновлення.

Бухгалтерськийобліквитратнаполіпшенняіремонтосновнихзасобів

регулюєтьсяпідпунктами 14-15 П(С)БО 7 «Основнізасоби». У ньому

вказується, щовитрати, здійснюванідляпідтриманняоб’єктаосновних

засобівуробочомустані, включаєтьсядоскладупоточнихвитрат. Ітількиті

витрати, щопов’язанізполіпшеннямоб’єкта, відякихочікуєтьсязбільшення

економічнихвигодумайбутньому, можутькапіталізуватисязвключеннямдо

йогопервісноївартості.

Прицьомурозрізняютьдвапоняття:

– ремонтосновнихзасобів;

– поліпшенняосновнихзасобів.

Ремонт – цекомплексробіт, спрямованихнапідтриманняоб’єктів

основнихзасобівуробочомустанічивідновленняїхпервіснихтехнічних

характеристик(замінанесправнихдеталей, агрегатів, вузлів, усуненнявад,

налагодженнятощо).

Щодотехнічногополіпшенняоб’єкта, тооднієюзосновнихтехнічних

характеристикоб’єктівосновнихзасобівєїхтермінслужби(ресурс). На

основіцього параметра здійснюється розрахунок різних економічних

показників, утомучислімайбутніхекономічнихвигод, щопередбачається

одержативідексплуатаціїоб’єкта.

Згідно зМетодичними рекомендаціями збухгалтерського обліку

основнихзасобів, вартістьробіт, щоприводитьдозбільшенняочікуваних

майбутніхвигодвідоб’єктаосновнихзасобів, включаєтьсядокапітальних

інвестиційзмайбутнімзбільшеннямпервісноївартостіосновнихзасобів.

Підставою длявизнаннякапітальнимиінвестиціямивитрат, пов’язанихз

поліпшеннямосновнихзасобів, єзростаннявнаслідокцихвитраточікуваного
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термінукорисноговикористанняоб’єкта, кількостіта(абоякостіпродукції

(робіт, послуг),якавиробляється(надається) цимоб’єктом.

Прикладомтакогополіпшенняє:

а) модифікація, модернізаціяоб’єктаосновних засобівзметою

продовженнятермінуйого корисноїексплуатаціїабозбільшенняйого

виробничоїпотужності;

б) замінаокремих частин устаткуваннядляпідвищенняякості

продукції(робіт, послуг);

в) впровадження ефективнішого технологічного процесу, що

дозволитьзменшитипервіснооціненівиробничівитрати;

г) добудова(надбудова) будівлі, щозбільшитькількістьмісць(площу)

будівлі, обсягита/абоякістьвиконуванихробіт(послуг) чиумовиїх

виконання.

Такимчином, ключовимуметодицібухгалтерськогооблікувитратна

поліпшенняіремонтосновнихзасобівєвидздійснюванихвідновлюваних

робіт, відякогозалежить, кудивартовідноситипонесенівитрати. Якщо

проводиться поліпшення об’єкта основних засобів (модернізація,

модифікація, добудування, дообладнання, реконструкція), товитратинайого

проведеннязбільшуютьпервіснувартістьоб’єктаосновнихзасобів. Якщож

здійснюєтьсятехнічнеобслуговування, ремонтосновнихзасобів(поточний

чи капітальний), то витрати наїхпроведеннявідносятьсядо витрат

поточногоперіоду.

Однакпроблемнимпривизнаннікапітальнихвитратнаполіпшення

об’єктівнеоборотнихактивівєїхоцінказпозиціїекономічнихвигод. В

національнихстандартахнемаєпоясненняпоняття«економічноївигоди, яка

призведевмайбутньому дозбільшеннятермінувикористанняоб’єкта

необоротнихактивів». Томупідприємствунеобхідносамостійноприймати

рішеннящодовіднесеннякапітальнихвитратнаполіпшеннянапервісну

вартістьоб’єктаабожсписуватинапоточнівитратизвітногоперіоду.

ЗгіднозПланомрахунківокремогорахункудляведенняоблікутаких

витратнепередбачено. Витрати наполіпшенняосновних засобів, що
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збільшуютьпервісну вартість об’єкта, відображаютьсянарахунку 15

«Капітальніінвестиції» зподальшимїхвключеннядовартостіоб’єктана

рахунок10 «Основнізасоби».

ЗгіднозПодатковимкодексомУкраїни, стаття146, п.11 «первісна

вартістьосновних засобівзбільшуєтьсянасуму витрат, пов’язаних з

ремонтом на поліпшення об’єктів основних засобів (модернізація,

модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), щопризводятьдо

зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від

використанняоб’єктівусумі, щоперевищує10 відсотківсукупноїбалансової

вартостівсіхгрупосновнихзасобів, щопідлягаютьамортизації, напочаток

звітного податковогороку звіднесенням суми поліпшення наоб’єкт

основногозасобу, щодоякогоздійснюєтьсяремонттаполіпшення».

Отже, якщо підприємство здійснює поліпшення (добудову,

реконструкцію, модернізацію), тобтороботи, відякихочікуєтьсязбільшення

вигодумайбутньому, тотакідіїрозцінюютьсяяккапітальніінвестиції. Вони

обліковуються на рахунку 15 однойменноїназви, за дебетом якого

відображаютьсяпонесенівитрати. Післязакінченнявсіхробітнаосновіакта

назагальнусумуполіпшеннязбільшуєтьсяпервіснавартістьосновних

засобів.

Даніопераціївідображаютьсянаступнимибухгалтерськимизаписами:

Дт 15 Кт20,66,65 – витратинаполіпшенняосновнихзасобів, що

здійсненіпрацівникамипідрозділів, деексплуатуютьсяоб’єкти;

Дт 15 Кт 23 – витрати на поліпшення, проведеніспеціальним

допоміжнимпідрозділомпідприємства(ремонтнимцехом, дільницею);

Дт 15 Кт68.5 – навартістьполіпшень(безПДВ) згіднорахунка,

пред’явленогостороннімивиконавцями;

Дт 64.1 Кт68.5 – насумувключеноговрахунокПДВ;

Дт 10 Кт15 – збільшенняпервісноївартостіосновнихзасобівнасуму

поліпшеньпісляповторноговведенняоб’єктавдію(Акт№ОЗ-1).

Якщо стадія здійснення капітальних інвестицій супроводжується

капіталізацієювитрат, тобтоїхперетворенняуактивизвіднесеннямвартості
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останніхнафінансовірезультатичастинамиабоповністю умайбутніх

періодах, та на етапівибуття об’єктів з експлуатації проводиться

декапіталізаціяминулихвитрат.

Під декапіталізацією розуміють віднесення капіталізованих і

рекапіталізованих(змінаформактивів) уминуліперіодивитратнакінцеві

фінансовірезультати, списаннязбалансупідприємстваоб’єктівкапітального

характеру.

6.6. Облік вибуття об’єктів капітального характеру та

декапіталізаціявитрат

Інвестиційноюдіяльністюпідприємствазавизначенням, щодаєтьсяу

вітчизнянихобліковихстандартах, єпридбанняіреалізаціянеоборотних

активів. Якщопридбаннятакихактивів, якцеподанонарисунку6.1,

здійснюєтьсязарахунокінвестиційнихвкладень, тоїхвибуттявважається

завершенням експлуатаціїінвестиційних проектів, «виходом із них»,

вилученням зінвестиційногопортфеляокремихоб’єктівінвестиційного

майна(основнихзасобів, іншихнеоборотнихматеріальнихінематеріальних

активів).

Реінвестованийприбуток

Вкладеннявласників, кредитибанків

Результатвідреалізації
(списання) інвест. проектів

Вихідзінвестиційнихпроектів

Наспоживання(дивіденди)
Прибуток
операційної
діяльності

вінвест. програмитапроекти
Інвестиційна
діяльність

Рис. 6.1. Схемаінвестиційноїдіяльностіпідприємства

Вибуттянеоборотнихактивівісписанняїхзбалансупідприємства

можездійснюватисязкількохпричин, асаме:
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- шляхомреалізаціїокремихоб’єктів;

- списанняіліквідації;

- безкоштовноїпередачііншимособам;

- передачіоб’єктівчимайновихкомплексівдостатутногокапіталу

іншихпідприємств;

- списанняпривиявленнінестачі;

- череззменшенняїхкорисностііпереоцінки.

При вибуттіоб’єктів напідставівідповідних документів (актів

передачі, актівсписання№ОЗ-3, актівпереоцінки, інвентаризаційнихописів)

вонививодятьсязексплуатації, припиняєтьсянарахуванняамортизаціїта

проводитьсяїхсписання. Насумунарахованогозпочаткуексплуатаціїзносу

дебетуєтьсярахунок13 «Знос(амортизації) необоротнихактивів».

Залишковавартістьоб’єктівсписуєтьсязарахунокрізнихджерел:

- навитратиінвестиційноїдіяльності(рахунок97) – увипадкусписання

іліквідаціїоб’єктів, безоплатноїпередачі, їхуцінки, зменшення

корисності;

- назменшенняфондудооцінки (рахунок42.3) – вмоментуцінки

об’єктівзанаявностітакогофонду;

- переводитьсядоскладутоварівтагрупвибуття, щоутримуютьсядля

продажу(рахунок28.6), – якщооб’єктпідлягаєреалізації.

Прицьогоназалишковувартістьоб’єктів, щовибувають, істосовно

якихумоментїхвведеннявдію буввідшкодованийзбюджетуПДВ,

проводитьсянарахуваннятакогоподатку.

Якщопривибуттіпідприємствопонеслододатковівитрати(оплата

працізвідрахуваннямизадемонтажіліквідаціюоб’єкта, використаннядля

цьогопіднімальноїтатранспортноїтехнікитаінші), вонивідображаютьсяяк

витратиінвестиційноїдіяльності– Дт97, відповіднийсубрахунок. Одержані

врезультатітакихопераціїдоходи (запчастини, матеріали, металобрухт,

страховевідшкодування) вважаютьсядоходамивідбезоплатногоодержання

активів(Кт74.5, 75).
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Детальна кореспонденція рахунків при різних формах вибуття

інвестиційногомайнаподанаунижченаведенихтаблицях.

Таблиця6.6. Кореспонденціярахунківзоблікуреалізаціїнеоборотних

активів

Кореспонденція№
г/о Змістгосподарськоїоперації

Дебет Кредит
1 2 3 4
1 Відображенодохідвідреалізаціїосновнихзасобівразомз

ПДВ 37 71.2

2 НасумуПДВвцініреалізації 71.2 64.1
3 Списуютьсяреалізованіосновнізасобивчастині

нарахованогозносу 13.1 10

4 Залишковавартістьоб’єктапереводитьсядоскладутоварів
тагрупвибуття 28.6 10

5 Списуєтьсявартістьгрупивибуття, утримуваноїдля
продажу 94.3 28.6

6 Віднесеннядоходівназбільшенняфінансовихрезультатів 71.2 79.1
7 Віднесеннявитратназменшенняфінансовихрезультатів 79.1 94.3
8 Фінансовийрезультат(прибуток) (гр.6 – гр.7)

Таблиця6.7. Кореспонденціярахунківзвідображенняліквідації
об’єктівосновнихзасобів

Кореспонденція№
г/о Змістгосподарськоїоперації

Дебет Кредит
1 Списуєтьсявартістьліквідованихосновнихзасобіву

частинінарахованогозносу 13.1 10

2 Списуєтьсязалишковавартістьліквідованихосновних
засобів 97.6 10

3 Витрати, пов’язанізліквідацієюосновнихзасобів 97.6 20, 23,
66, 65

4 Доходивідліквідаціїосновнихзасобів 20, 22 74.6
5 НарахуваннядобюджетусумиПДВ(уразіліквідаціїне

повністюзношенихосновнихзасобів) 97.6 64.1

Таблиця6.8. Кореспонденціярахунківзвідображеннябезкоштовної
передачіоб’єктівосновнихзасобів

Кореспонденція№
г/о Змістгосподарськоїоперації

Дебет Кредит
1 Списуєтьсявартістьпереданихосновнихзасобівучастині

нарахованогозносу 13.1 10

2 Списуєтьсязалишковавартістьпереданихосновнихзасобів 97.6 10
3 НарахуваннядобюджетусумиПДВ(20% відзалишкової

вартості) 97.6 64.1
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Таблиця6.9. Кореспонденціярахунківзвідображеннясписання
нестачіабопсуванняоб’єктівосновнихзасобів

Кореспонденція№
г/о Змістгосподарськоїоперації

Дебет Кредит
1 Списуєтьсявартістьнестачічипсуванняосновнихзасобівв

частинінарахованогозносу
13.1 10

2 Списуєтьсязалишковавартістьзазначенихосновнихзасобів 97.6 10

3 Сума, щопідлягаєвідшкодуваннювиннимиособами 37.5 74.6
4 ВідображеннясумиПДВ, щопідлягаєсплатідобюджету 74.6 64.1
5 Відображеннясуминедостачі, якасправляєтьсядобюджету 74.6 64.2
6 Одержаннясумивідшкодуваннявтрати 30, 31 37.5

Таблиця 6.9. Кореспонденціярахунківзвідображенняпередачі
об’єктівосновнихзасобівяквнескудостатутногокапіталуіншого
підприємства

Кореспонденція№
г/о Змістгосподарськоїоперації

Дебет Кредит
1 Відображеннясправедливоївартостіосновнихзасобів, що

передаютьсяяквнесокдостатутногокапіталуінших
підприємств

14 68.5

2 Списуєтьсявартістьпереданихосновнихзасобівумежах
нарахованогозносу

13.1 10

3 Списуєтьсязалишковавартістьпереданихосновнихзасобів 68.5 10
4 Відображенняподатковихзобов’язаньзПДВ 68.5 64.1
5 Відображенарізницяміжзалишковоювартістюпереданих

основнихзасобівісправедливоювартістю
14 74.6

Контрольнізапитання

1. Охарактеризуйтеетапитрансформаціїоблікуінвестицій.

2. Обґрунтуйтенаціональнііміжнародніпідходидовизнаннякапітальних

інвестицій.

3. ЯкіособливостіоблікукапітальнихінвестиційзаП(С)БО?

4. Якаособливістьоблікубудівництваоб’єктівдлявласнихпотреб?

5. Вкажіть порядок формування собівартостібудівництва об’єктів за

підряднимспособом.

6. Якаосновнавідмінністьоцінкиоб’єктаосновнихзасобівзапідрядним

способомупорівняннізгосподарськимспособом?

7. Документування порядку надходження та введення об’єктів, що
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будуютьсяпідряднимтагосподарськимспособами.

8. Якийпорядокоцінкитаоблікупридбаннянеоборотнихактивів?

9. Як в обліку відображаються капітальні витрати на поліпшення

необоротнихактивів?

10.Яквоблікувідображаютьсявитратизремонтунеоборотнихактивів, які

покриваютьсязарахунокпоточнихвитрат?

11.Щовирозумієтепідкапіталізацією, реконструкцією, декапіталізацією

витрат?
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Розділ7

ОБЛІКФІНАНСОВИХІНВЕСТИЦІЙ

7.1. Поняттяікласифікаціяфінансовихінвестицій

Крімкапітальнихвкладеньпідприємстваможутьздійснюватифінансові

інвестиції. Методологічнізасадиформуваннявбухгалтерськомуобліку

інформаціїпрофінансовіінвестиціїтаїїрозкриттяуфінансовійзвітності

визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 12

«Фінансовіінвестиції».

Поняття«фінансовіінвестиції» єновим длявітчизняноїпрактики.

Визначеннятерміну«фінансоваінвестиція» наведеновП(С)БО2 «Баланс».

Підфінансовимиінвестиціямирозуміютьсяактиви, якіутримуються

підприємствомзметою збільшенняприбутку (відсотків, дивідендів),

зростаннявартостікапіталуабоіншихвигоддляінвестора. Враховуючи

те, щовідсотки, дивідендиінвесторусплачуютьзприбутку, одержаного

суб’єктами, уякіздійснено вкладення, можнавважати, що фінансові

інвестиціїцевкладеннявсторонніоб’єкти(підприємства, установи) зметою

одержаннявигодивмайбутньому.

Отже, капітальніінвестиції– цевкладенняувласнуматеріально-

технічнубазупідприємства, афінансові– вкладенняуіншісуб’єкти

господарськоїдіяльностізметоюодержанняприбуткуабоіншихвигоду

майбутньому.

Вбухгалтерськомуоблікуфінансовіінвестиціїгрупуютьсязабагатьма

ознаками(рис.7.1).

Затерміномутриманняінвестиціїподіляютьсянадовгострокові(що

утримуютьсябільшерокуатакожусііншіінвестиції, якінеможутьбути

вільнореалізованівбудь-якиймомент), поточні(настрок, щонеперевищує

одинрік, іті, щоможутьбутивільнореалізованінаринку).

Завідношеннямдовласностіможнавиділитиінвестиції, щозасвідчують

правовласності, ітакі, щонезасвідчуютьтакогоправа.
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Рис.7.1. Структурафінансовихінвестицій

Фінансовіінвестиції

Поточні

Довгострокові

Засвідчуютьправо

Недаютьправа

затерміномутримання завідношеннямдовласності

заступенемвпливунаоб’єкт
інвестування запризначенням

Незначнийвплив
(до25 % акцій)

Суттєвийвплив
(до25 — 50 % акцій)

Повнийконтроль
(понад50 % акцій)

Призначенідляпродажу

Непризначенідля
продажу

Інвестиціїупов’язані
сторони

заступенем контролю
діяльності

Іншіінвестиції

Щозасвідчують
правовласності

Щозасвідчують
відносини
позики

Іншіінвестиції

Облікованіза
методомучастів

капіталі

Іншіінвестиції
пов’язаним
сторонам

Інвестиціїуспільну
діяльність

Інвестиціїудочірні
підприємства

Інвестиціївасоційо-
ваніпідприємства

Внескидо
статутного
капіталу

Цінніпапери, щокотируютьсяна
фондовомуринку Неринковіцінніпапери

Придбанняінших
фінансових
інструментів

Придбання
цінних
паперів

заформою внесення



144

Допершоїгрупизаданоюознакоювідносятьсяінвестиції, що:

–засвідчуютьправовласностіінвестораначасткуукапіталіоб’єкта

інвестування;

–виступаютьуформіпридбанихціннихпаперівчиздійсненихвнесківу

статутнийкапіталіншихпідприємств;

–необмеженіконкретнимитермінамиповерненняінвестицій;

–утримуютьсязметоюодержаннядоходу, анепродажу.

Додругоїгрупивключаютьсяінвестиції, щомаютьборговуприроду:

– єборговимиціннимипаперамиабодоговорами, щозасвідчують

відносинипозики;

– утримуютьсяпідприємствомдоїхпогашеннязметоюотримання

доходів(відсотків) абодляперепродажу;

– занимивстановленіконкретнітерміниповернення.

Заступенем впливунаоб’єктінвестуваннявиділяютьінвестиціїз

незначнимвпливом (якщоінвесторконтролюєдо25 % капіталуоб’єкта

інвестування); зсуттєвимвпливом (якщоінвесторпридбавблокувальний

пакет– 25-50 % акційоб’єктаінвестування); повнийконтроль(якщоінвестор

контролюєбільше50 % акційоб’єктаінвестування).

Відносиниміжінвестороміінвестованимпідприємством, якщоперший

контролюєбільше 25% акцій об’єктаінвестування, кваліфікуютьсяяк

відносиниміж пов’язанимисторонами. Донихвідносятьсяінвестиціїу

спільнудіяльність, удочірнітаасоційованіпідприємства.

Запризначеннямфінансовіінвестиціїподіляютьсянаті, щопризначені

дляпродажу, ітакі, щопризначенідляутримання. Упершомувипадку

інвестиціїрозцінюютьсяякзвичайнийтовар, щопідлягаєреалізації, івигода

вданомувипадкуможебутиодержанавідрізницівціні(продажноїі

купівельної). Наслідкомінвестицій, щопридбанізметою їхподальшого

утримання, є одержання частини прибутку (дивідендів) від суб’єкта

інвестування, участьвуправлінніцимсуб’єктом.

ЗаП(С)БО12 умоментпридбанняфінансовіінвестиціїоцінюютьсязаїх

фактичноюсобівартістю. Собівартістьфінансовихінвестиційскладаєтьсяіз
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ціни їх придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів,

обов’язкових платежів та інших зборів, безпосередньо пов’язаних з

придбаннямфінансовихінвестицій.

Вподальшомуінвестиції, щоутримуються, можутьоцінюватисянадату

складаннябалансузаіншимивидамиоцінки. Найбільшрозповсюдженимз

нихєоцінказасправедливоювартістю, амортизованоюсобівартістюабо

заметодомучастівкапіталі.

ЗгіднозчиннимПланомрахунківбухгалтерськогооблікуфінансові

інвестиціїподіляютьсянапоточніфінансовіінвестиціїтадовгострокові

фінансовіінвестиції.

Дляоблікупоточнихфінансовихінвестиційпризначенийрахунок35 з

однойменноюназвою.

Дляоблікудовгостроковихфінансовихінвестиційубухгалтерському

облікупередбаченорахунок:

14 «Довгостроковіфінансовіінвестиції», котриймаєтакісубрахунки:

14.1 «Інвестиціїпов'язанимсторонамзаметодомучастівкапіталі»;

14.2 «Іншіінвестиціїпов'язанимсторонам»;

14.3 «Інвестиціїнепов'язанимсторонам».

Рахунок14 призначенийдляузагальненняінформаціїпронаявністьірух

довгостроковихінвестицій(вкладень) уцінніпапериіншихпідприємств,

облігаціїдержавнихімісцевихпозик, здійсненнявнесківдостатутного

капіталуіншихпідприємств, створенихнатериторіїУкраїниізакордоном.

Виходячизтого, інвестуєтьсяпідприємствопов'язаноюстороноючині,

дляоблікумаютьвикористовуватисясубрахунки14.1 (14.2) або14.3.

Інвестиціїпов’язанимсторонам(асамевасоційовані, дочірні, спільні

підприємства), якправило, обліковуютьсязаметодомучастівкапіталі.

Однак існують й винятки, коли інвестиції у зазначені компанії

відображаютьсязасправедливоювартістю (наприклад, інвестиції, придбані

дляпродажупротягом12 місяців, таін.).

Виходячи з цього для подальшої класифікації на рахунках

бухгалтерського обліку необхідно виділити ті інвестиції пов'язаним
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сторонам, щообліковуються(будутьобліковуватися) заметодомучастів

капіталі(субрахунок14.1), таіншіінвестиції(субрахунок14.2).

7.2. Облікпоточнихфінансовихінвестицій

Докороткострокових інвестицій відносятьсяпоточніінвестиціїз

терміномутриманняменшерокуіякіможутьбутивільнореалізовані(акції,

облігації, сертифікати, казначейськізобов’язання, атакождепозитнівклади

нарахункивустановахбанкузметоюодержаннявідсотків).

ЗгідноП(С)БО 12 «Фінансовіінвестиції» відображеннявоблікуі

звітностітакихінвестиційздійснюєтьсязасобівартістюабосправедливою

вартістюкожноїокремоїінвестиціїабоінвестиційногопортфелявцілому.

Зниженнясправедливоївартостіінвестиціїупорівняннізїїсобівартістю

(вкладенимикоштами) розцінюютьсяякфінансовівтрати, зростання–

відноситьсяназменшеннявказанихвитрат.

Дляоблікукороткостроковихінвестиційвикористовуєтьсярахунок35

«Поточніфінансовіінвестиції», котриймаєтакісубрахунки:

35.1 «Еквівалентигрошовихкоштів»;

35.2 «Іншіпоточніфінансовіінвестиції».

Складовою обліковоїполітикипідприємстваповиненбутикритерій

віднесенняінвестиційдогрошовихеквівалентів. Якправило, догрошових

еквівалентіввідносятьпоточніінвестиції, початковийстрокпогашенняяких

неперевищує3 місяціівідносноякихіснуєвпевненістьутому, щовонине

будутьзменшуватисяпротягомвстановленоготермінуінвестування.

Хочаеквівалентигрошовихкоштівйувійшлидоскладурахунка35

«Поточніфінансовіінвестиції», алеїхвартістьвідображаєтьсявБалансіу

складістатті«Грошовікоштитаїхеквіваленти».

Тому всііншіпоточніфінансовіінвестиціївідображаються в

бухгалтерському обліку на субрахунку 35.2 «Іншіпоточніфінансові

інвестиції».
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Таблиця7.1. Кореспонденціярахунківзоблікупоточнихфінансових

інвестицій

№ Змістгосподарськихоперацій Дт Кт

1 Придбанняінвестицій 35.2 30, 31, 68.5

2 Продажінвестицій 30, 31, 68.5 74.1

3 Списанняобліковоївартостіінвестицій 97.1 35.2

4 Дохід(відсотки) відінвестицій 37.3 73.1

7.3. Облікдовгостроковихфінансовихінвестиційзасправедливою

вартістю

Засправедливоювартістювідображаютьсяфінансовіінвестиціїуінші

суб’єктигосподарювання, крімінвестицій, щоутримуютьсяпідприємством

доїхпогашення, абообліковуютьсязаметодомучастівкапіталі.

Справедливавартість– сума, заякоюможебутиздійсненийобмін

активу, абооплатазобов’язанняврезультатіопераціїміж обізнаними,

зацікавленимитанезалежнимисторонами.

Засправедливоювартістюздійснюєтьсяоблікінвестиційвасоційовані

підприємства, дочірні, спільнудіяльністьзіствореннямюридичноїособиза

наявностіоднієїзумов:

– фінансовіінвестиціїпридбанітаутримуютьсявиключнодляпродажу

протягом12 місяцівздатипридбання;

– асоційованеабодочірнєпідприємствоведутьдіяльністьвумовах, які

обмежуютьйогоздатністьпередаватикоштиінвесторупротягомперіоду, що

перевищує12 місяців.

Справедливавартістьінвестиційвоблікувизначаєтьсяшляхом їх

дооцінки, уцінки. Насумудооцінкиінвестицій(різницюміжїхобліковоюі

справедливоювартістю) створюєтьсявідповіднийфондукредитісубрахунку

42.3 «Дооцінкаактивів». Сумауцінкисписуєтьсяназменшенняцього

джерела, азайоговідсутності– наіншівитратиудебетсубрахунку97.5

«Уцінканеоборотнихактивівіфінансовихінвестицій».
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Таблиця7.2. Кореспонденціярахунківзвідображенняпереоцінки

фінансовихінвестицій

№ Змістгосподарськихоперацій Дт Кт
1 Дооцінкаінвестиційназбільшеннядодатковогокапіталу 14.2 42.3
2 Віднесеннясумидооцінкидоскладуіншихдоходів 14.2 74.6

3 Уцінкаінвестиційзарахунокскорішествореногододаткового
капіталу

42.3 14.2

4 Віднесенняуцінкинаіншівитратизавідсутностітакогоджерела
(фонду) ускладідодатковогокапіталу

97.5 14.2

7.4. Облікфінансовихінвестиційзаамортизованоюсобівартістю

Довгостроковіфінансовіінвестиціїу борговіцінніпапери, що

утримуютьсяінвесторомдоїхпогашення, відображаютьсянадатубалансуза

амортизованоюсобівартістю, тобтозасобівартістю, яказбільшенанасуму

накопиченоїамортизаціїдисконту, абозменшенанасумунакопиченої

амортизаціїпремії. Прицьомупіддисконтомрозумієтьсясумаперевищення

вартостіпогашенняборговихціннихпаперівнадїхсобівартістю, апід

премією– сумаперевищеннясобівартостіборговихціннихпаперівнадїх

вартістю.

Амортизація, тобторозподілдисконтуабопреміїпротягомперіодуз

дати придбанняборгових цінних паперів до моменту їх погашення,

здійснюєтьсязаметодомефективноїставкивідсотка. Прикладирозрахунку

тарозподілудисконтучи преміїнаведеніудодаткахдоП(С)БО 12

«Фінансовіінвестиції».

Заефективноюставкоюрічнасумаамортизаціївизначаєтьсязатакими

формулами:

– приамортизаціїдисконту:

∑ Ард=
балансовавартість

інвестиціїна
початокроку

х
ефективнаставка
відсотка(Есд) –

річнийдохідза
фіксованоюставкою

відсотка
– приамортизаціїпремії:

∑ Арп=
річнийдохідза

фіксованоюставкою
відсотка

–
балансовавартість
інвестиціїнапочаток

року
х

ефективна
ставка

відсотка(Есп)
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Визначенняефективноїставкивідсоткаувипадкупридбанняінвестицій

здисконтомздійснюєтьсязаформулою:
загальнасумадисконтурічнийдохідзафіксованою

ставкоювідсотка + загальнакількістьроківутримання
інвестиційЕсд=

(собівартістьфінансовоїінвестиції+ вартістьпогашенняфінансової
інвестиції) : 2

Визначення ефективноїставки відсотка у випадку придбання

інвестиційзпремією:

загальнасумапреміїрічнийдохідза
фіксованоюставкою

відсотка
– загальнакількістьроків

утриманняінвестиційЕсп=
(собівартістьфінансовоїінвестиції+ вартістьпогашення

фінансовоїінвестиції) : 2

Сумаамортизаціїдисконтуабопреміїнараховуєтьсяодночасноз

нарахуваннямвідсотка, щопідлягаєотриманню.

Приклад1. 02 січня2009 р. підприємство«Добробуд» придбало

облігаціїномінальноювартістю1 000 000 грн. зрічноюфіксованоюставкою

10 %. Цінапридбання- 900 000 грн. Облігаціїбуливипущеністрокомна

чотирироки. Виплатавідсотказдійснюєтьсящорічновкінціроку.

Вданомувипадкуфінансовіінвестиціїздійсненізметоюїхутримання

допогашення. Отже, облікцихінвестиційздійснюєтьсязаамортизованою

собівартістю.

Облігаціїпридбаніздисконтом.

Дисконт= 1 000 000 - 900 000 = 100 000

Длявизначеннярічноїсумиамортизаціїдисконту, необхідновизначити

ефективнуставкувідсотка.

(1 000 000 х10 %) + (100 000:4)Ефективнаставка

відсотка
=

(900 000 + 1 000 000) : 2
= 13,1579 %
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Таблиця7.3. Розрахунокамортизаціїдисконтузаінвестиціямив

облігації

Дата Номінальнасума
відсотка, грн.

Сумавідсотка
заефективною
ставкою, грн.5

Сума
амортизації
дисконту,грн.

(гр.3-гр.2)

Амортизована
собівартість

інвестиції, грн.

1 2 3 4 5
02.01.2009 900 000
31.12.2009 100 000 118421 18421 918421
31.12.2010 100 000 120845 20845 939 266
31.12.2011 100 000 123588 23588 962 854
31.12.2012 100 000 137146 37146 1 000 000
Підсумок 400 000 500 000 100 000 х

Таблиця 7.4. Відображення в обліку облігацій, придбаних з

дисконтом

№
п/п Змістоперації Дт Кт Сума, грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 02.01.2009 р.

Зарахуванняпридбаних
облігаційдоскладу
фінансовихінвестицій
заціноюпридбання

14.3 Інвестиції
непов’язаним
сторонам

31.1 Поточні
рахункив
національній
валюті

900000

2 31.12.2009 р.
Нарахування
відсотковогодоходудо
отримання

37.3 Розрахункиза
нарахованими
доходами

73.2 Відсотки
одержані

100000

3 Амортизаціядисконту 14.3 Інвестиції
непов'язаним
сторонам

73.2 Відсотки
одержані

18421

4 Отриманнявідсотківза
облігацією

31.1 Поточні
рахункив
національній
валюті

37.3 Розрахункиза
нарахованими
доходами

100000

5 31.12.2010 р.
Нарахування
відсотковогодоходудо
отримання

37.3 Розрахункиза
нарахованими
доходами

73.2 Відсотки
одержані

100000

6 Амортизаціядисконту 14.3 Інвестиції
непов'язаним
сторонам

73.2 Відсотки
одержані

20845

7 Отриманнявідсотківза
облігацією

31.1 Поточні
рахункив
національній
валюті

37.3 Розрахункиза
нарахованими
доходами

100000
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Закінченнятабл. 7.4

1 2 3 4 5 6 7
8 31.12.2011 р.

Нарахування
відсотковогодоходудо
отримання

37.3 Розрахункиза
нарахованими
доходами

73.2 Відсотки
одержані

100000

9 Амортизаціядисконту 14.3 Інвестиції
недов'язаним
сторонам

73.2 Відсотки
одержані

23588

10 Отриманнявідсотківза
облігацією

31.1 Поточні
рахункив
національній
валюті

37.3 Розрахункиза
нарахованими
доходами

100000

11 31.12.2012 р.
Нарахування
відсотковогодоходудо
отримання

37.3 Розрахункиза
нарахованими
доходами

73.2 Відсотки
одержані

100000

12 Амортизаціядисконту 14.3 Інвестиції
непов’язаним
сторонам

73.2 Відсотки
одержані.

37146

13 Отриманнявідсотківза
облігацією

31.1 Поточні
рахункив
національній
валюті

37.3 Розрахункиза
нарахованими
доходами

100000

14 Поверненняномінальної
сумиоблігації

31.1 Поточні
рахункив
національній
валюті

14.3 Інвестиції
непов'язаним
сторонам

1000000

Приклад2. 02 січня2010 р. підприємство«Добробуд» придбало

облігаціїномінальноювартістю100 000 грн. зрічноюфіксованоюставкою

15%. Цінапридбання- 109 000 грн. Облігаціїбуливипущеністрокомнатри

роки. Виплатавідсотказдійснюєтьсящорічновкінціроку.

Вданомувипадкуоблігаціїпридбанізпремією.

Премія= 109 000 -100 000 = 9000 .

(100000 х15 %) – (9000:3)Ефективнаставка
відсотка = (109 000 + 100 000) : 2 = 11,48 %

Таблиця7.5. Розрахунокамортизаціїпреміїзаінвестиціямив

облігації

Дата
Номінальна
сумавідсотка,

грн.

Сумавідсотказа
ефективною
ставкою, грн.

Сума
амортизації
премії, грн.
(гр.2-гр.3)

Амортизована
собівартість

інвестиції, грн.

1 2 3 4 5
02.01.2010 109000
31.12.2010 15000 12513 2487 106513
31.12.2011 15000 12228 2772 103741
31.12.2012 15000 11259 3741 100000
Підсумок 45000 36000 9000 х
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Таблиця7.6. Відображеннявоблікуоблігацій, придбанихзпремією

№ Змістоперації Дт Кт Сума,грн.

1 02.01.2010р.
Зарахуванняпридбаних
облігаційдоскладу
фінансовихінвестиційза
ціноюпридбання

14.3 Інвестиції
непов'язаним
сторонам

31.1 Поточні
рахункив
національній
валюті

109000

2 31.12.2010 р.
Нарахування
відсотковогодоходудо
отримання

37.3 Розрахункиза
нарахованими
доходами

73.2 Відсотки
одержані

12513

3 Амортизаціяпремії 37.3 Розрахункиза
нарахованими
доходами

14.3 Інвестиції
непов'язаним
сторонам

2487

4 Отриманнявідсотківза
облігацією

31.1 Поточні
рахункив
національній
валюті

37.3 Розрахункиза
нарахованими
доходами

15000

5 31.12.2011 р.
Нарахування
відсотковогодоходудо
отримання

37.3 Розрахункиза
нарахованими
доходами

73.2 Відсотки
одержані

12228

6 Амортизаціяпремії 37.3 Розрахункиза
нарахованими
доходами

14.3 Інвестиції
непов'язаним
сторонам

2772

7 Отриманнявідсотківза
облігацією

31.1 Поточні
рахункив
національній
валюті

37.3 Розрахункиза
нарахованими
доходами

15000

8 31.12.2012 р.
Нарахування
відсотковогодоходудо
отримання

37.3 Розрахункиза
нарахованими
доходами

73.2 Відсотки
одержані

11259

9 Амортизаціяпремії 37.3 Розрахункиза
нарахованими
доходами

14.3 Інвестиції
непов'язаним
сторонам

3741

10 Отриманнявідсотківза
облігацією

31.1 Поточні
рахункив
національній
валюті

37.3 Розрахункиза
нарахованими
доходами

15000

11 Поверненняномінальної
сумиоблігації

31.1 Поточні
рахункив
національній
валюті

14.3 Інвестиції
непов'язаним
сторонам

100000

7.5. Оцінкаіоблікінвестиційзаметодомучастівкапіталі

Методучастівкапіталі– цеметодоблікуфінансовихінвестицій, що

засвідчуютьправоначасткуувласності, згіднозякимбалансовавартість

останніхзбільшуєтьсяабозменшується, відповідно, насумузбільшенняабо

зменшеннячасткиінвестораувласномукапіталіоб'єктаінвестування. Зміни

вкапіталіоб'єктаінвестування, щоєрезультатомопераційміжінвесторомта

об'єктомінвестування,воблікуневідображаються.
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Згіднозметодом участіукапіталі, балансовавартістьінвестицій

збільшується(зменшується) насуму, щоєчасткою інвесторавчистому

прибутку(збитку) об'єктаінвестуваннязазвітнийперіод, ізвключеннямцієї

сумидоскладудоходу(втрат) відучастівкапіталі.

Крімцього, балансовавартістьфінансовихінвестиційзменшуєтьсяна

сумувизнанихдивідендіввідоб'єктаінвестування.

А також балансова вартість фінансових інвестицій збільшується

(зменшується) начасткуінвесторавсумііншихзмінувласномукапіталі

об'єктаінвестуваннязазвітнийперіод(крімзмінзарахунокприбуткуабо

збитку) ізвключенням (виключенням) цієїсумидовідповіднихстатей

власногокапіталуінвестора.

У разі, якщо сума зменшення частки капіталу інвестора більше

відповідноїстаттівласного капіталу інвестора, то на таку різницю

зменшується(збільшується) нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток).

Прицьомузменшеннябалансовоївартостіфінансовоїінвестиціївнаслідок

зменшеннявласногокапіталуінвестованогопідприємстваздійснюєтьсялише

додосягненнянеюнульовогозначення.

Якщо, вподальшому, інвестованепідприємствобудеотримуватидохід,

інвесторповиненвідображатисвоючасткутакихдоходівтількипіслятого,

якйогочасткадоходівбудедорівнюватичастцізбитків, якінебуливизнані.

Дляздійсненняоблікуфінансовихінвестиційзаметодомучастів

капіталіінвесторповиненматичіткеуявленняпропричиниіджерелазміни

капіталуоб’єктаінвестування. Інформаціяпроцемає, нанаш погляд,

подаватисяінвесторовіувиглядіпримітокдофінансовоїзвітностідочірнього

підприємстваабоуспеціальнорозробленійформівнутрішньоїзвітності, яку

дочірнєпідприємство подаєу материнськукомпанію для врахування

результатівуїїкапіталі. Цяінформаціяповиннастосуватисятакихскладових

капіталупов’язанихосіб:

– фінансовихрезультатів– насумузбільшення(зменшення) чистого

прибутку(збитків) об’єктаінвестування;

– нерозподіленогоприбутку– насумузменшенняіншихскладових
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власногокапіталуоб’єктаінвестування, якщовідповідністаттікапіталу

інвесторанемістятьдостатніхсумдляпроведеннякоригування;

– додаткововкладеногокапіталу– якщозмінавеличинивласногокапіталу

об’єктаінвестуваннявиниклавнаслідокрозміщення(викупу) акцій(часток), що

призвелодозбільшеннячизменшенняемісійногодоходуоб’єктаінвестування;

– іншогододатковогокапіталу– насумузбільшення(зменшення)

часткиіншогододатковогокапіталу(дооцінки, уцінкинеоборотнихактивів,

безоплатноодержаногомайнатощо).

Таблиця7.6. Типовіоперації, щостосуютьсязмінувласномукапіталі

інвестованогопідприємства

БухгалтерськізаписивоблікуінвестораОпераціїоб’єктаінвестування Дебет Кредит
Власний капітал підприємства
(об'єктаінвестування) збільшився
насумуприбутку, одержаногоу
звітномуперіоді

14.1 «Інвестиції
пов'язанимсторонамза
методомоблікуучастів

капіталі»

72 «Дохідвідучастів
капіталі»

Власний капітал підприємства
зменшивсянасумучистогозбитку,
одержаногоузвітномуперіоді

96 «Втративідучастів
капіталі»

14.1 «Інвестиції
пов'язанимсторонамза
методомоблікуучастів

капіталі»
Підприємствомнараховано
дивідендиучасникам

37.3 «Розрахункиза
нарахованими
доходами»

14.1 «Інвестиції
пов'язанимсторонамза
методомоблікуучастів

капіталі»
Дооцінка інвестицій, інше
збільшенняїхвартостізарахунок
додатковогокапіталу

14.1 «Інвестиції
пов'язанимсторонамза
методомоблікуучастів

капіталі»

42 «Додатковийкапітал»

Уцінкаінвестицій, іншезменшенняїх
вартості за рахунок додаткового
капіталу:

- вмежахзалишкувідповідних
статейдодатковогокапіталу
інвестора

- понадзалишоквідповідних
статейдодатковогокапіталу
інвестора

42 «Додатковийкапітал»

44.1 «Нерозподілені
прибутки(непокриті

збитки)»

14.1 «Інвестиції
пов'язанимсторонамза
методомоблікуучастів

капіталі»
14.1 «Інвестиції

пов'язанимсторонамза
методомоблікуучастів

капіталі»

Зазначенівищебухгалтерськізаписи, пов'язанііззбільшенням або

зменшеннямбалансовоївартостіфінансовихінвестицій, здійснюютьсяна

суму, щовідповідаєчастціінвестораукапіталіоб'єктаінвестування.

У разі, якщозкапіталуоб'єктаінвестуванняйогоучасникамибув
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вилученийкапітал, тобалансовавартістьінвестиціїкоригуєтьсянасумизмін

укапіталіоб'єктаінвестування, відповіднодоновоїчастки.

Увипадку, якщозміниувласномукапіталіінвестованогопідприємстває

результатомопераційміжінвестороміоб'єктомінвестування, відповідне

коригуваннябалансовоївартостіінвестиційнепроводиться. Прицьомуу

разіпродажуабопередачіінвесторомактивівйогодочірньому, спільному

абоасоційованомупідприємствуприбуток (збиток) відтакихоперацій

визнаєтьсявтакомупорядку:

– вчастині, щовідповідаєчастцііншихінвесторів, - якдохідзвітного

періоду;

– вчастині, щовідповідаєчастціінвестора, - якдоходи(витрати) майбутніх

періодів. Такідоходиабовитратибудутьвизнаватисьприбуткомабозбитком

інвесторапротягомтермінуамортизаціївідповіднихактивівінвестованим

підприємствомабопісляїхпродажуіншимособам.

Аналогічноздійснюєтьсявизнанняприбутку(збитку) івдочірньому

(асоційованому, спільному) підприємствіуразіпродажу його активів

інвесторутакогопідприємства.

Приклад3. Підприємство«Добробуд» 02 січня2010р. придбалочастку

врозмірі30% увласномукапіталіпідприємства«Опорядбуд» за150 000 грн.

Підприємство «Опорядбуд» – це асоційоване підприємство по

відношеннюдопідприємства«Добробуд», оскількичасткаучастіінвестора

вище25%.

Дляоблікутакихінвестиційвикористовуєтьсяметодоблікуучастів

капіталі.

Зарезультатамидіяльностіпідприємства«Опорядбуд» у2010 році

отриманатакаінформація:

Статтівласногокапіталу На
01.01.2010р.

На
31.12.2010р.

Зміниу
капіталі

Статутнийкапітал 500000 500000 -
Іншийдодатковийкапітал 100000 150000 50000
Резервнийкапітал 25000 25000 -
Нерозподіленийприбуток 300000 400000 100000
Разом 925000 1075000 150000
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Протягом звітного періодупідприємство «Добробуд» реалізувало

готовупродукціюпідприємству«Опорядбуд» назагальнусуму10000 грн.

(безПДВ).Собівартістьпродукції– 8000 грн.

Таблиця7.7. Відображеннявоблікуінвестиційзаметодомучастів

капіталі
№
п/п Змістоперації Дт Кт Сума, грн.

1 2 3 4 5 6 7
Придбаннятаутриманняфінансовихінвестицій

1 02.01.2010р.
Придбаночасткуу
статутномукапіталі
асоційованого
підприємства

14.1 Інвестиції
пов'язаним
сторонамза

методомобліку
участів
капіталі

31.1 Поточні
рахункив

національній
валюті

150000

2 Відображеначастка
підприємства
«Добробуд» в
чистомуприбутку
підприємства
«Опорядбуд»

14.1 Інвестиції
пов'язаним
сторонамза

методомобліку
участів
капіталі

72.1 Дохідвід
інвестиційв
асоційовані
підприємства

30000
(100000х30%)

3 Відображеначастка
підприємства
«Добробуд» в
дивідендах

37.3 Розрахункиза
нарахованими
доходами

14.1 Інвестиції
пов'язаним
сторонамза
методом

облікуучастів
капіталі

6000
(20000х30%)

4 Збільшення
балансовоївартості
інвестиціїначастку
підприємства
«Добробуд» всумі
змінидодаткового
капіталу

14.1 Інвестиції
пов'язаним
сторонамза

методомобліку
участів
капіталі

42.4 Безоплатно
одержані
необоротні
активи

15000
(50000х30%)

Облікреалізаціїактивівдочірньому,
асоційованомутаспільномупідприємстві

1 Відвантаженоготову
продукціюпідпри-
ємству(вчастині,
щовідповідає
частціінших
інвесторів)

37.7 Розрахункиз
іншимидебіто-

рами
(розрахункиз
пов'язаними
сторонами)

70.1 Дохідвід
реалізації
готової
продукції

8400
(12 000х70%)

2 ВідображенийПДВ 70.1 Дохідвід
реалізації
готової
продукції

64.1 Розрахункиза
податками

1400

3 (вчастині, що
відповідаєчастці
інвестора)
«Добробуд» в
активаз
підприємства
«Опорядбуд»

37.7 Розрахункиз
іншимидебіто-

рами
(розрахункиз
пов'язаними
сторонами)

69 Доходи
майбутніх
періодів

3600
(12 000х30%

4 ВідображенийПДВ 69 Доходи
майбутніх
періодів

64.1 Розрахункиза
податками

600
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Закінченнятабл. 7.7
1 2 3 4 5 6 7
5 Списанасобівартість

реалізованоїпродук-
ції
- вчастині, що
відповідаєчастці
іншихінвесторів;
- вчастині, що
відповідаєчастці
інвестора
«Добробуд»

90.1

39

Собівартість
реалізованої
продукції
Витрати
майбутніх
періодів

26

26

Готова
продукція

Готова
продукція

5600
(8 000х70%)

2400
(8 000х30%)

6 Визнаннядоходувід
реалізаціїготової
продукціїпісляїї
продажуіншим
особам

69 Доходи
майбутніх
періодів

70.1 Дохідвід
реалізації
готової
продукції

3000

7 Визнання
собівартості
реалізації

90.1 Собівартість
реалізованої
готової
продукції

39 Витрати
майбутніх
періодів

2400

7.6. Облікдоходівівитратінвестиційноїдіяльності

Підінвестиційною діяльністю розуміютьтакийвиддіяльності, коли

підприємствокупуєтапродаєосновнізасоби, ціліснімайновікомплексита

іншінеоборотніактиви, якінеєскладовоючастиноюеквівалентівгрошових

коштів. Додоходіввідтакоїреалізації, зокрема, належать:

–реалізаціяфінансових інвестицій, необоротних активів (основних

засобів, нематеріальнихактивівтощо),майновихкомплексів;

–неопераційнихкурсовихрізниць;

–безоплатноотриманінеоборотнихактивів;

–іншідоходивідзвичайноїдіяльності, втомучислівідсписання

кредиторськоїзаборгованості, щовиникланепідчасопераційногоциклу,

післязакінченнястрокупозовноїдавності, відвартостінегативногогудвілу,

якавизнаєтьсядоходомтаінше.

Облікдоходів, яківиникаютьвпроцесізвичайноїдіяльності, алене

пов’язанізопераційноютафінансовоюдіяльністюпідприємства, ведетьсяна

рахунку74 «Іншідоходи». Рахунок74 маєознакипасивногорахунку,

призначенийдляоблікугосподарськихпроцесів, більшістьзякихстсуються

інвестиційноїдіяльності:



158

74.1 «Дохідвідреалізаціїфінансовихінвестицій»;

74.2 «Дохідвідвідновленнякорисностіактивів»;

74.4 «Дохідвіднеопераційноїкурсовоїрізниці»;

74.5 «Дохідвідбезоплатноодержанихактивів»;

74.6 «Іншідоходизвичайноїдіяльності».

У зв’язкузвнесенимизмінамидопорядкувідображеннявобліку

реалізаціїнеоборотнихактивів, субрахунок74.3 заналогічною назвою

вилучений. У данийчасдоходивідреалізаціїосновнихзасобів, інших

необоротнихматеріальнихактивівінематеріальнихактивіввідображаються

ускладііншогоопераційногодоходунавідповідномусубрахунку71.2, які

такожслідвважатидоходамиінвестиційноїдіяльності.

Одержаннядоходувідображаєтьсязакредитомзазначенихсубрахунків,

задебетом– належнасуманепрямихподатків(податкунадоданувартість,

акцизногозборутаіншихзборів(обов’язковихплатежів) тасписаннядоходів

впорядкузакриттянарахунок79 «Фінансовірезультати».

Таблиця7.8. Кореспонденціярахунківзоблікуінвестиційнихдоходів,

пов’язанихзреалізацієюінвестиційногомайнатаінвестицій

№ Змістгосподарськоїоперації Дт Кт
1 2 3 4

1
Визнанонеоборотніактивияктакі, що
підлягаютьреалізації, тапереведеноїх
догрупивибуття

28.6 «Необоротні
активитагрупи

вибуття, утримувані
дляпродажу»

10 «Основні
засоби», 11 «Інші

необоротніактиви»,
12 «Нематеріальні

активи»

2 Продано необоротніактиви згрупи
вибуття

37 «Розрахункиз
різними

дебіторами»

71.2 «Дохідвід
реалізаціїінших

оборотнихактивів»

3 Визнано інший дохід від реалізації
майновогокомплексу

37 «Розрахункиз
різними

дебіторами»

71.2 «Дохідвід
реалізаціїінших

оборотнихактивів»

4

Визнано інший дохід у розмірі
справедливоївартостіоб'єктівосновних
засобів, отриманихвобміннафінансові
інвестиції

10 «Основнізасоби»

74.1 «Доходивід
реалізації
фінансових
інвестицій»

5
Визнано інший дохід у зв'язку із
збільшенням довгострокової
дебіторськоїзаборгованості

18 «Довгострокова
дебіторська

заборгованість»
74 «Іншідоходи»

6

Визнано інший дохід у розмірі
справедливої вартості виробничих
запасів, отриманихвобміннанеподібні
необоротніактиви

20 «Виробничі
запаси»

74.2 «Дохідвід
відновлення

корисностіактивів»
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Закінченнятабл. 7.8
1 2 3 4

7
Визнаноіншийдохідприотриманні
безготівкових коштів за реалізовані
фінансовіінвестиції

31 «Рахункив
банках»

74.1 «Дохідвід
реалізації
фінансових
інвестицій»

8 Визнано іншим доходом списання
додатковогокапіталу

42 «Додатковий
капітал» 74 «Іншідоходи»

9
Визнано інший дохід у зв’язку з
погашенням (зменшенням) зобов’язань
задовгостроковимипозиками

50 «Довгострокові
позики» 74 «Іншідоходи»

10

Визнаноіншийдохідузв’язкузпо-
гашенням (зменшенням) кредиторської
заборгованостіпередпостачальникамиі
підрядникамиприпередачіврахунок
такогопогашеннянеоборотнихактивів

63 «Розрахункиз
постачальникамиі
підрядниками»

74.2 «Дохідвід
реалізації

необоротних
активів»

11
Відображеносумуподатківіплатежів,
отриманихускладііншогодоходу 74 «Іншідоходи»

64 «Розрахункиза
податкамиі
платежами»

12

Віднесеноіншідоходитадоходивід
реалізаціїнеоборотнихактивівгрупи
вибуттянафінансовийрезультатвід
інвестиційноїдіяльності

74 «Іншідоходи»,
71.2 «Дохідвід
реалізаціїінших

оборотнихактивів»

79.3 «Результат
іншоїзвичайної
діяльності»,

79.1 «Результатвід
операційної
діяльності»

Доскладувитратінвестиційноїдіяльностівідносятьсявитрати, які

виникаютьпідчасзвичайноїдіяльності(крімфінансовихвитрат), алене

пов’язанібезпосередньо звиробництвом та/або реалізацією продукції

(товарів, робіт, послуг). Дотакихвитратналежать:

– собівартістьреалізованихфінансовихінвестицій(балансовавартістьта

витрати, пов’язанізреалізацієюфінансовихінвестицій);

– собівартістьреалізованихнеоборотнихактивів(залишковатавитрати,

пов'язанізреалізацієюнеоборотнихактивів);

– собівартістьреалізованихмайновихкомплексів;

– втративіднеопераційнихкурсовихрізниць;

– сумауцінкинеоборотнихактивівіфінансовихінвестицій;

– витратиналіквідацію необоротнихактивів(розбирання, демонтаж

тощо);

– залишковавартістьліквідованих(списаних) необоротнихактивів;

– іншівитратизвичайноїдіяльності.

Приреалізаціїфінансовихінвестицій, необоротнихактивівтамайнових
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комплексів особливістю є те, що собівартість їх реалізації буде

збільшуватисянасумувитрат, пов’язанихізреалізацією.

Облік витрат, що виникають в процесізвичайноїдіяльності (крім

фінансовихвитрат), аленепов’язанізвиробництвомабореалізацієюосновної

продукції(товарів) тапослугведетьсянарахунку97 «Іншівитрати» тайого

субрахунках:

97.1 «Собівартістьреалізованихфінансовихінвестицій»;

97.2 «Втративідзменшеннякорисностіактивів»;

97.4 «Втративіднеопераційнихкурсовихрізниць»;

97.5 «Уцінканеобротнихактивівіфінансовихінвестицій»;

97.6 «Списаннянеобротнихактивів»;

97.7 «Іншівитратизвичайноїдіяльності».

Якзазначалось, узв’язкузвнесенимизмінамидопорядкувідображення

воблікуреалізаціїнеоборотнихактивів, субрахунок97.3 «Собівартість

реалізованихнеобротнихактивів» вилучено. Залишковувартістьосновних

засобів, іншихматеріальнихтанематеріальнихнеоборотнихактивів, що

підлягаютьреалізації, спочаткупереводятьдоскладутоварівнасубрахунок

28.6 «Необоротніактивитагрупивибуття, утримуванідляпродажу». Після

продажутакихактивівїїсписуютьякреалізаціюіншихоборотнихактивівна

субрахунок94.3 «Собівартістьреалізованихвиробничихзапасів».

При вибутті неповністю відамортизованих об’єктів, за якими

підприємствомвідкодованозбюджетуподатокнадоданувартість, необхідно

зробити коригуваннязазначеногоподаткуусторонузбільшення. Таке

дорахуванняПДВ(20 % відзалишковоївартості) відображаєтьсявоблікуза

дебетомсубрах. 94.3такредитомсубрах. 64.1 «Розрахункизаподатками».

Усізазначенівитратислідвважативитратамиінвестиційноїдіяльності, що

зменшуютьаналогічнідоходи, різницяміжнимидаєфінансовийрезультатвід

інвестиційноїдіяльності.Задебетомрахунку97 відображаєтьсясумавизнаних

інвестиційнихвитрат, закредитом– їхсписаннянарахунок79 «Фінансові

результати».
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Таблиця7.9. Кореспонденціярахунківзоблікувитрат, пов’язанихз

реалізацієюінвестиційногомайна

№ Змістгосподарськихоперацій Дт Кт

1 Відображено списання вартості
довгостроковоїфінансовоїінвестиції

97.1 «Собівартість
реалізованих

фінансовихінвестицій»

14 «Довгострокові
фінансовіінвестиції»

2

Списанозалишковувартістьоб'єктів
основних засобів, інших
необоротнихматеріальнихактивів,
нематеріальнихактивівузв'язкуз
реалізацією(продажем)

94.2 «Собівартість
реалізованих

виробничихзапасів»

28.6 «Необоротні
матеріальніактивита

групивибуття,
утримуванідля

продажу»

3
Відображено втрати від
неопераційної від’ємної курсової
різниці

97.4 «Втратавід
неопераційних

курсовихрізниць»

31 «Рахункивбанках»,
34 «Короткострокові
векселіодержані»,
63 «Розрахункиз

постачальникамита
підрядниками»

4

Відображено суму уцінки об'єкта
основних засобів, інших
необоротнихматеріальнихактивів,
нематеріальнихактивів, фінансових
інвестицій

97.5 «Уцінка
необоротнихактивіві
фінансовихінвестицій»

10 «Основнізасоби»,
11 «Іншінеоборотні
матеріальніактиви»,
12 «Нематеріальні

активи»,
14 «Довгострокові

фінансовіінвестиції»

5

Списано додаткові витрати,
пов’язані з ліквідацією,
безкоштовноюпередачею, нестачею
або псуванням, іншим вибуттям
основних засобів, інших
необоротнихматеріальнихактивів,
нематеріальнихактивів

97.6 «Списання
необоротнихактивів»

20 «Виробничізапаси»,
31 «Рахункивбанках»,

65 «Розрахункиза
страхуванням»,

66 «Розрахункиза
виплатами

працівникам»,
68.5 «Розрахункиз

іншимикредиторами»

6

Відображено ускладіфінансових
результатів суму витрат
інвестиційної діяльності звітного
періоду

79 «Фінансові
результати»

94.3 «Собівартість
реалізованих

виробничихзапасів»,
97 «Іншівиграти»

Доскладудоходівінвестиційноїдіяльностідоцільновідноситидоходи

відучастівкапіталі, атакож одержанідивіденди, відсотки, доходивід

інвестиційвасоційовані, спільніпідприємства.

Узагальненняінформаціїпродоходивідінвестицій, якіздійсненів

асоційовані, дочірніабоспільніпідприємстватаоблікякихведетьсяза

методомучастівкапіталі, відображаєтьсянарахунку72 «Дохідвідучастів

капіталі». Закредитом рахункувідображаєтьсязбільшення (одержання)

доходу, задебетом– списаннявпорядкузакриттянарахунок79 «Фінансові
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результати».

Аналітичнийоблікдоходіввідучастівкапіталіведетьсязакожним

об'єктомінвестуваннятаіншимиознаками, визначенимипідприємством.

Первиннимидокументамидляоблікудоходіввідучастівкапіталіє

розрахунки тадовідки бухгалтерії. Віднесеннядоходівнафінансовий

результатвідінвестиційнихопераційоформляєтьсярозрахунком(довідкою)

бухгалтерії.

Інформаціязарахунком72 «Дохідвідучастівкапіталі» знаходитьсвоє

відображеннявЗвітіпрофінансовірезультативрядкузаналогічноюназвою.

Облік доходів, якіпов’язанніз нарахуванням та отриманням

дивідендів, відсотківведетьсянапасивномурахунку73 «Іншіфінансові

доходи», хочаїхвартокваліфікуватиякдоходиінвестиційноїдіяльності. За

кредитом рахункувідображаєтьсявизнанасумадоходу, задебетом –

списаннякредитовогооборотунарахунок79 «Фінансовірезультати».

У ходіздійснення інвестиційноїдіяльностіпідприємство може

зазнавативтратвідучастівкапіталі.

Втративідзменшеннявартостіінвестицій, облікякихведетьсяза

методомучастівкапіталі, відображаютьсянарахунку96 «Втративідучастів

капіталі».

Рис. 7.2. Кореспонденціярахунківзоблікудоходівівитратвід

участівкапіталі

72.1 «Дохідвідінвестиційвасоційовані
підприємства»
72.2 «Дохідвідспільноїдіяльності»
72.3 «Дохідвідінвестиційвдочірніпідприємства»

96.1 «Втративідінвестиційвасоційовані
підприємства»
96.2 «Втративідспільноїдіяльності»
96.3 «Втративідінвестиційвдочірні
підприємтва»

79.3 «Результатіншоїзвичайноїдіяльності»

ДтІнвестиційнівитрати КтІнвестиційнідоходи

96 «Втративідучастівкапіталі» 72 «Дохідвідучастівкапіталі»
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Задебетомрахункувідображаєтьсясумавизнанихвтрат, закредитом–

списаннявтратнарахунок79 «Фінансовірезультати».

Первиннимидокументамизвідображеннясумивизнанихвтратвід

участівкапіталітасписаннянафінансовірезультатиєдовідки(розрахунки)

бухгалтерії.

Отже, доходиівитратиінвестиційноїдіяльностівоблікузасучасним

Планомрахунківєрозпорошениминабагатьохбухгалтерськихрахунках.

Томуважливимзавданняморганізаціїтакогооблікуєузагальненнятакої

інформаціїзметоюотриманняреальнихданихпрорезультатиінвестиційної

діяльностінапідприємствахтавідображенняйоговфінансовійзвітності.

Контрольнізапитання

1. Щотакефінансовіінвестиції? Якїхкласифікують?

2. Якіінвестиціївважаютьпоточними, аякідовгостроковими?

3. Вкажіть порядок визнання та формування собівартостіфінансових

інвестицій.

4. Щотакеінвестиціїупов’язанітанепов’язаністорони?

5. Назвітьступенівпливуінвесторанаоб’єктінвестування.

6. Яківизнаєтеметодиоблікудляпоточнихфінансовихінвестицій?

7. Якіінвестиціїобліковуютьсязасправедливоювартістю?

8. Дляякихінвестиційвикористовуютьметодоблікузаамортизованою

собівартістю.

9. Яквоблікувідображаєтьсяамортизаціяпреміїфінансовихінвестиційу

непов’язаністорони?

10.Яквоблікувідображаєтьсяамортизаціядисконтуфінансовихінвестиційу

непов’язаністорони?

11.Назвіть та охарактеризуйте стандарти бухгалтерського обліку, що

стосуютьсяоцінкитаоблікуфінансовихінвестицій.
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Розділ8

РОЗКРИТТЯІНФОРМАЦІЇПРОІНВЕСТИЦІЙНУДІЯЛЬНІСТЬУ

ЗВІТНОСТІПІДПРИЄМСТВА

8.1. Види, формитарівнірозкриттяінформаціїузвітності

Розкриттяінформації(анг. disclosure – діскловше) буквальноозначає

вивільненняінформації. В теорії іпрактицівикористовуютьсяйінші

терміни у даному розумінні – подання, представлення інформації,

оприлюднення інформації, інформаційне забезпечення діяльності чи

управління.

Фінансова й інша звітність повинна забезпечувати дійсних і

потенційних інвесторів, кредиторів, а також інших користувачів

(достовірною, своєчасною такорисною інформацієюдляприйняттяними

обґрунтованих інвестиційних рішень. Щоби добитисяцього необхідно

вирішитирядпитаньстосовновидів, сутностіізміступоказниківтакої

звітності, зокрема:

1. Комупризначеназвітність, тобтохтоєїїкористувачами?

2. Якаметарозкриттяінформаціїузвітності?

3. У якійміріпотрібнорозкриватиокремінапрямидіяльностіі

показникиузвітності?

Важливимтакожєвирішенняпитанняякіколиінформаціяповинна

подаватисяузвітах.

Розглядаючизазначеніпитання, требаматинаувазінаступне:

1. Користувачіінформаціїщодоінвестиційноїдіяльностіпідприємства

– зовнішнітавнутрішні.

Найважливішими користувачами інформаціїщодо інвестуванняє

дійснітапотенційніінвестори. Реальні(дійсні) інвестори– цевласники,

засновники, учасники, акціонери, якимиможутьбутивітчизнянітазарубіжні

юридичнііфізичніособи, державитаміждержавніорганіцііустанови.
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Потенційніінвестори– цепідприємства, організації, громадяни, яківиявили

бажанняздійснювативкладення, придбатичастки, акціїоб’єктаінвестування.

Крімцьогозовнішнімикористувачамиінформаціїінвестиційноїсфери

можутьтакожбутидержавніорганитаіншіустанови:

– податковаслужба– зметоювстановленняправильностінарахування

таповнотисплатиподатківтаобов’язковихвідрахуваньдобюджетута

позабюджетнихфондів;

– органистатистики– дляузагальненняінформаціївмежахгалузі,

регіону, країнивцілому;

– національнакомісіязціннихпаперівтафондовогоринку– зметою

контролюемісіїціннихпаперів, захиступравакціонерів;

– установидозвільноїсистеми– зметою наглядутадотримання

встановленихнорм, правилдіяльності, захистудовкіллятаінші;

– банки– прикредитуванні.

Внутрішнікористувачі– цеуправлінці, менеджери, керівництво

підприємств, щовикористовуютьінформаціюдляуправлінняінвестиційною

діяльністюприреалізаціїінвестиційнихпроектівтаінноваційнихпрограм.

2. Якаінформаціяпотрібнаідляякихцілей? Реальнимінвесторам

(власникам) акціонерамнеобхіднаінформаціяпроефективністьдіяльності

об’єктаінвестування:

– формуваннятавикористанняінвестиційногомайнатаджерелйого

утворення;

– структурудоходів, витраттарезультатівінвестиційноїдіяльності;

– формуваннятавикористаннягрошовихпотоківвідінвестиційної

діяльності;

Облікова інформація за даними напрямами розкривається у

відповіднихформахфінансовоїзвітності:

– Балансіф. №1 – майноінвестиційноїсферитаджерелайогоутворення;

– Звітіпрофінансовірезультати ф. №2 – доходи івитрати від

інвестиційноїдіяльності;
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– Звітіпрорухгрошовихкоштівф. №3 – грошовінадходженнята

видаткиврезультатіінвестиційноїдіяльності;

– Звітіпровласнийкапіталф. №4 – деталізаціяпоходженнятаруху

джерелабоосновнихскладовихвласногокапіталупідприємстваяк

основногоджерелаінвестування(рис. 8.1).

УПриміткахдорічноїфінансовоїзвітностіінвестиційно-інноваційній

діяльностіприсвяченірозділи:

– 1. Нематеріальніактиви;

ОБ'ЄКТИОБЛІКУТАІНФОРМАЦІЙНОГОВІДОБРАЖЕННЯІНВЕСТИЦІЙНОЇДІЯЛЬНОСТІ

Майнотайого
забезпечення

Результат
діяльності Рухкоштів Змінивласного

капіталу
Деталізація

статейзвітності

Доходвідпродажу
майнаінвестиційної
сферитаіншідоходи

1. Доходвідреалізації
фінансовий
інвестицій;

2. Доходвідреалізації
необоротнихактивів,
майновихкомплексів;

3. Доходвідучастів
капіталі;

4. Доходвід
безоплатного
одержанняактивів;

5. Іншідоходи.

Майно
інвестиційної

сфери

1. Основнізасоби;
2. Іншінеоборотні
матеріальніактиви;

3. Нематеріальніактиви;
4. Незавершене
будівництво;

5. Довгострокові
фінансовіінвестиції;

6. Поточніфінансові
інвестиції.

Джереламайна

1. Статутнийкапітал;
2. Додатковийкапітал;
3. Нерозподілений
прибуток;

4. Довгострокові
кредитибанків;

5. Іншідовгострокові
зобов'язання(за
облігаціями, зоренди,
інші).

Собівартість
реалізованогомайна
інвестиційноїсфери

1. Собівартістьреалі-
зованихфінансових
інвестицій;

2. Собівартістьреалі-
зованихнеоборотних
активів, майнових
комплексів;

3. Втративідучастів
капіталі;

4. Уцінкаісписання
необоротнихактивів;

5. Іншівитрати.

Збільшенняінвестицій-
нихресурсів(+)

1. Внескиучасниківдо
капіталу;

2. Спрямуванняприбутку
достатутногокапіталу;

3. Дооцінкаосновних
засобів, незавершено-
гобудівництва, нема-
теріальнихактивів;

4. Безкоштовненад-
ходженнякапіталу;

5. іншезбільшення
власногокапіталу.

Надходженнякоштів
відінвестиційної

діяльності
1. Надходженнявід
реалізаціїфінансових
інвестицій;

2. Надходженнявід
реалізації
необоротнихактивів,
майновихкомплексів;

3. Дивіденди, відсотки,
одержанівідзвичай-
ноїдіяльностіі
надзвичайнихподій;

4. Іншінадходження.

Вибуттякоштівв
результатіздійснення

інвестицій
1. Придбанняфінансо-
вихінвестицій;

2. Придбаннянеоборот-
нихактивів, майнових
комплексів;

3. Іншевибуттякоштівв
інвестиційнихціляхв
результатізвичайної
діяльностіінадзви-
чайнихподій.

Чистийрухкоштіввід
інвестиційноїдіяльності

збільшення(+) або
зменшення(–) грошових

надходжень

Зменшення(вилучення)
інвестиційних
ресурсів(–)

1. Вилученнякапіталу
черезвикупакцій,
часток, їханулювання;

2. Зменшенняноміналь-
ноївартостіакцій;

3. Уцінкаосновнихзасо-
бів, незавершеного
будівництва, немате-
ріальнихактивів;

4. Зменшеннякапіталув
результатібезоплат-
ноговибуттяактивів;

5. Коригуваннякапіталу
врезультатізміни
обліковоїполітики,
виправленняпомилок;

6. Іншезменшення
власногокапіталу.

Обліковаполітикащодо
принципівоцінкиі
методівобліку

капітальнихінвестицій

Інформаціяпро
капітальніінвестиції,
якабезпосередньоне
наведенавфінансових

звітахалеє
обов'язковоювідповідно

доП(С)БО

Інформація, що
забезпечуєдеталізаціюі
обґрунтуванняданихпро
капітальніінвестиціїза
окремимистаттями
фінансовихзвітів

БАЛАНС
ЗВІТПРО

ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ

ЗВІТПРО
РУХГРОШОВИХ

КОШТІВ

ЗВІТПРО
ВЛАСНИЙКАПІТАЛ

ПРИМІТКИДО
ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ

Інформація, що
стосуєтьсявиконання
будівельнихконтрактів

Інформаціяпро
використання
амортизаційних
відрахуваньна
фінансування
капітальних
інвестицій

Результати
інвестиційноїдіяльності
прибутки(+);збитки(–)

Рис. 8.1.Напрямитапоказникирозкриттяінформаціїщодо
інвестиційноїдіяльностіуфінансовійзвітності
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– 2. Основнізасоби;

– 3. Капітальніінвестиції;

– 4. Фінансовіінвестиції;

– 5. Доходиівитрати;

– 9. Будівельніконтракти;

– 13. Використанняамортизаційнихвідрахувань.

Показникиостанньоїтаблицідещосуперечатьринковим підходам

щодопринципівформуваннятавикористанняамортизаціїВідповіднодо

ринковихмеханізмівамортизаціяєскладовою грошовогопотоку, тобто

виступаєуформіповерненняранішевнесеногоінвесторомкапіталуіне

можеслужитиджереломфінансуваннякапітальнихінвестицій.

Результати управлінського обліку розкриваються з допомогою

відповіднихпоказниківіформвнутрішньоїзвітності. Донедавнавважалося,

щоуправлінськийоблікохоплюєлишевитрати (управліннявитратами).

Пізнішейогосталирозповсюджуватийнадоходи: доходи– витрати=

результат.

Системауправлінськогооблікуможестосуватисяйінвестиційно-

інноваційноїсфери, зокрема, дослідженняірозкриттявуправлінській

звітностіінформаціїпрожиттєвийциклтагрошовіпотокиінвестиційного

проектучиінноваційноїпрограми(рис. 8.2, табл. 8.1).

D

0 1 2 3 4 5 6 7 n

І

Рис. 8.2. Інвестиційнийпроектзагрошовимипотоками
деI – величинаінвестиційнихвкладень;

D – сумагрошовогопотоку(чистийприбутокіамортизація);
n – кількістьперіодів(кроків).
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Таблиця8.1. Грошовийпотікінвестиційногопроекту

Номерперіоду(кроку) 0 1 2 3 4 5 6 7
Надходження 0 30 40 50 50 40 0 60
Видаток 150 0 0 0 0 0 20 10
Чистийгрошовийпотік -150 30 40 50 50 40 -20 50
Кумулятивнеповернення
капіталу -150 -120 -80 -30 +20 +60 +40 +90

Загалом для управління потрібна інформація про всі стадії

інвестиційногоциклубудь-якогопроекту:

– напередінвестиційнійфазі– дляоцінкиінвестиційноїпривабливостіз

метою вибору найбільш перспективних проектів чи формування

інноваційнихпрограм; дляоцінкипрогнозноїефективностіобраних

проектівіпрограм;

– настадійздійсненняінвестиційнихвкладень– длявиявленняскладу

інвестиційнихвитрат, технологічноїтавідтворювальноїструктури

капітальнихінвестицій, джерелїхпокриттятощо;

– настадіїексплуатаціїінвестиційногочиінноваційногопроекту– для

виявленняобсягудоходів, прибутків, грошовихпотоківзметою

обчисленняфактичноїефективностіпроектівіпрограм, кумулятивного

поверненняранішездійсненихінвестиційнихвкладень(пост-аудит).

Розкриття інформаціїу статистичній звітностіздійснюється у

статистичнихформах:

2-КБ– капітальніінвестиції;

3-Наука– науковірозробки;

1-Інновація– впровадженняінноваційнихпродуктівіпрограм.

НапідставіцихданихформуютьсяСтатистичнідовідники(щорічники)

уДержавномукомітетістатистикиУкраїни.

Загалом, будь-якаінформація, щорозкриваєтьсяузвітностіповинна

бути релевантною: мати пряме відношення і бути корисною для

використанняудіях, щодоякихвонапризначена; забезпечуватидосягнення

бажаного результату; відповідати таким принципам як доречність,

передбачуваність, зворотнийзв'язок, своєчасність, корисність.
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8.2.Розкриттяінформаціїуфінансовійзвітностістосовно:

а) інвестиційногомайнатаджерелйогоутворення

Якпоказанонарисунку8.1, майноінвестиційноїсферитаджерела

йогопокриттянайбільш повнопредставленіуБалансіпідприємства. У

першомурозділіактивузосередженаінформаціяпровеличинунеоборотних

активівнадатубалансу: нематеріальніактиви, основнізасоби, незавершене

будівництво, довгостроковіфінансовіінвестиції, довгостроковадебіторська

заборгованістьтаінші. КрімцьоговБалансіподаєтьсяйіншаінформація

інвестиційно-інноваційногохарактеру.

Форма№1Баланс: інвестиційніактиви:

– майноінвестиційноїсфери– Ірозділактиву;

– інвестиційнийтаінноваційнийпродукт– результатінвестиційних

вкладень– І-ІІрозділиактиву;

– неперенесеніінноваційнівитратинановостворенийпродукт–

витратимайбутніхперіодів– ІІІрозділактиву;

– виведенізіскладуінвестиційногомайнаоб’єктитагрупивибуття,

щопідлягаютьреалізації– IV розділактиву.

У пасивібалансу розміщена інформація про джерела покриття

інвестиційнихтаінноваційнихактивів, зокрема:

– власнийкапітал, який, посуті, можнаповністювіднестидоджерел

фінансуванняінвестицій– Ірозділпасиву;

– залученізісторониінвестиційніресурси– банківськікредити, інші

позиковікошти, залученняуформіоблігаційнихпозик, оренди,

лізингутощо– ІІІ-ІV розділипасиву.

Поточнізобов’язаннянеприймаютьучастіуфінансуванніінвестицій

черезте, щовониневідповідаютьзагальним принципам інвестування

(добровільністьвнесеннякоштів, претендуваннянадохідчиіншівигоди,

участьвуправлінніоб’єктомінвестування).
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Більшглибокоінформаціяпровласніджерелафінансуванняінвестицій

їхформуваннятавикористаннярозкриваєтьсяуфінансовомузвітіФ. №4 –

ЗвітпровласнийкапіталтаФ. №5 – Приміткидорічноїфінансовоїзвітності.

б) доходи, витрати,результатиінвестиційноїдіяльностіподаютьсяу

формі№2 Звітпрофінансовірезультатиякокремірядки, щорозкривають

інформацію про інвестиційнідоходи, витрати, результат за такими

показниками:

– Доходивідучастівкапіталі– рядок110 (рахунок72);

– Іншідоходи– рядок130 (рах. 74);

– Втративідучастівкапіталі– рядок150 (рах. 96);

– Іншівитрати– рядок160 (рах.97).

Іншідоходи, щообліковуютьсянаоднойменномурахунку74, таінші

витрати, що передбачено обліковувати на рахунку 97 мають суто

інвестиційнийхарактерітомувідповіднірахункитастаттіуформіузвіті

ф. №2 доцільноіменувати«Доходиінвестиційноїдіяльності» і«Витрати

інвестиційноїдіяльності».

в) рухугрошовихкоштівврезультатіопераціїінвестиційно-

інноваційногохарактеру, інформаціяпроякийрозкриваєтьсяуформі

№3 Звіт про рух грошових коштів. Звіт передбачає показники, що

характеризуютьгрошовінадходження, грошовівидаткитачистийрухкоштів

від інвестиційноїдіяльності. До грошових надходженьінвестиційного

характеру відносять виручку від реалізації фінансових інвестицій,

необоротнихактивівтамайновихкомплексів, отриманівідсотки, дивіденди

від інвестиційних вкладень та іншінадходження. Грошовівидатки

пов’язуютьзпридбаннямфінансовихінвестицій, необоротнихактивівта

майнових комплексів, інших платежів, пов’язаних з інвестиційною

діяльністю. Різниця між грошовими надходженнями та грошовими

видаткамиурезультатіінвестиційноїдіяльностізврахуваннямрухукоштів



171

віднадзвичайнихподійхарактеризуєпоказникчистогорухукоштіввід

інвестиційноїдіяльності(рядок300 форми№3).

Зазвичай, чистийрухкоштіввідінвестиційноїдіяльностіповиненмати

від’ємнезначення, оскількиперевищеннягрошовихвидатківназдійснення

капітальнихінвестиційнаддоходамивідреалізаціїінвестиційногомайна

означаєрозвиток, розширенняматеріально-технічноїбази підприємства,

впровадженнярезультатівнауково-технічногопрогресу.

8.3.Особливостірозкриттяінформаціїприконсолідаціїкапіталів

інвесторівтаоб’єктівінвестування

Інформаціяпродіяльністьтавзаємовідносиниміж інвестором та

об’єктом інвестуванняв окремих випадках повиннарозкриватися у

консолідованійфінансовійзвітності.

ВідповіднодоЗаконуУкраїни«Пробухгалтерськийобліктафінансову

звітністьвУкраїні» консолідованафінансовазвітність– цефінансова

звітність, якавідображаєфінансовийстан, результатидіяльностітарух

грошовихкоштівюридичноїособитаїїдочірніхпідприємствякєдиної

економічної одиниці. Консолідовану фінансову звітність вважають

об’єднаною звітністю групи споріднених, пов’язаних підприємств, а

консолідацію звітності– обліковим процесом зоб’єднанняпоказників

зазначеноїгрупивєдинийнабір.

Вимогиіпорядокскладанняконсолідованоїзвітностірегламентованоу

П(С)БО 20 «Консолідованафінансова звітність». Методи консолідації

капіталівприскладаннізведеноїзвітностізалежатьвідступенявпливу

інвесторанаоб’єктиінвестування, об’єднаніводнугрупупідприємств. Їх

залежністьподанавтаблиці8.2.
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Таблиця8.2. Залежністьметодуконсолідаціїзвітностівідступеня

впливуінвесторанаоб’єктінвестування

Ступіньвпливу Типоб’єкта
інвестування Методконсолідаціїкапіталів

1. Інвестуваннябезсуттє-
воговпливуіконтролю
(меншніж25% акцій) Непов’язаністорони

(підприємства)

Облікінвестиційзасобівартістю,
справедливоювартістю,
консолідаціяфінансових
результатів, звітністьне
консолідується

2. Суттєвийвплив(25–50%
акцій)

Асоційоване
підприємство

Консолідаціязаметодомучастів
капіталі

3. Суттєвий вплив,
спільнийконтроль Спільнепідприємство Пропорційнаконсолідація

2. Суттєвийвплив, конт-
рольменшніж 100%, але
більшеніж50% акцій

Дочірнєпідприємство
Консолідаціязаметодомучастів
капіталізвиокремленнямчастки
меншості

3. Суттєвийвплив, повний
контроль Дочірнєпідприємство Повнаконсолідація

Якщоінвестормаєсуттєвийвпливіповнийконтроль, тоздійснюється

повнаконсолідація, заякоюактивиіпасивидочірньогопідприємствамінус

установленівиняткиоб’єднуютьсязпоказникамиматеринськоїкомпанії.

Модифікованимваріантомповноїконсолідаціїзвітностієвипадки,

колиматеринськакомпаніяволодієконтрольнимпакетомакційдочірнього

підприємства, іводночаснеутримуєвсіх100% йогоакцій. Уцьомуразі

виникаєчасткаменшості, якаєпевноючастиноюакціонерногокапіталу

дочірньогопідприємства, щоненалежитьматеринськійкомпанії.

Суттєвийвпливмаєтакожінвесторнаасоційованепідприємство(25–50%

голосів). Ураховуючите, щовінповністю неконтролюєцепідприємство,

консолідованазвітністьнескладається. Згіднознаціональнимзаконодавствомі

міжнароднимиправилами,інвесторпроводитьконсолідаціюзаметодомучастів

капіталі, тобтовключаєувласнийбаланссумуприростуабоубуткукапіталу

асоційованогопідприємствавідповіднодочасткивкапіталіостаннього.

Окрімцього, якщоінвесторнемаєсуттєвоговпливу(йогочасткавкапіталі

об’єктаінвестуванняєменшою, ніж25%), об’єднанняпоказниківзвітностіта

консолідаціякапіталунездійснюється. Інвесторпередбачаєувласномубалансі

лишеприбутокувиглядідивідендів, відсотків, одержанийприрозподілічистого

доходуоб’єктаінвестування. Цейваріантінвестуванняпевноюміроюможна
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назвати консолідацією капіталів, найпростішою їїформою, аджечастина

капіталуоб’єктаінвестування(чистогоприбутку) безюридичногооформлення

йогопередачіінвесторувідноситьсядоскладувласногокапіталуінвестора.

Технологія складання консолідованого балансу та інших форм

звітностіполягаєупослідовномупоєднанніпоказниківфінансовихзвітів

материнськоїкомпаніїзаналогічнимипоказникамифінансовоїзвітності

дочірніх підприємств. Шляхом арифметичного додавання більшості

показників материнського ідочірніх підприємств формується зведена

фінансовазвітністьзагаломпогрупіпідприємств. Слідзазначити, щовсі

підприємствагрупи, якіоб’єднуються, повиннівикористовуватиєдину

обліковуполітикудлятакихопераційтаіншихподійзаподібнихобставин.

Іззагальнихпідсумківзведеноїзвітностіпідлягаютьвилученню:

– балансовавартістьфінансовихінвестиційматеринськоїкомпаніїв

кожнедочірнєпідприємствоічасткаматеринськоїкомпаніїукожномуз

дочірніхпідприємств;

–сумавнутрішньогруповихопераційтавнутрішньогруповогосальдо;

– суманереалізованихприбутківтазбитківвідвнутрішньогрупових

операцій(крімзбитків, якінеможутьбутивідшкодовані).

Методикаконсолідаціїускладнюється, якщо:

– цінапридбанняакційматеринською компанією невідповідаєїх

вартостізабалансом дочірньогопідприємства, внаслідокчоговиникає

позитивнийчинегативнийгудвіл;

– якщоматеринськакомпаніянемаєповногоконтролюнаддочірнім

підприємствоміприскладаннізведеногобалансупотрібновраховувати

часткуменшості;

– прирозподілі, колиакціонеридочірньогопідприємстванеможуть

претендуватинаприбутокматеринськоїкомпанії, авідповіднучастину

прибуткунеобхіднорозподілятиначасткуменшості.

Розглянемо технологію складання консолідованого балансу з

урахуваннямзазначенихособливостейнаприкладі.

Приклад. КомпаніяМКнапочаткурокупридбалаконтрольнийпакет
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акцій (75%) підприємстваДП за7000 тис. грн. Намоментпридбання

балансовавартістьДПзасумоювласногокапіталустановила7200 тис. грн.

Консолідаціюзвітностіпідприємствдоцільнопроводитиурозробній

таблиці, формаякоїінеобхіднірозрахункинаведеновтаблиці8.3.

Таблиця8.3.Макетскладанняконсолідованогобалансу

Підприємства
КапіталДП, що

належитьСтаттібалансу

Ря
до
к

МК ДП групі
частка

меншості

Елімі-
нування

Консолі-
дований
баланс
групи

Актив
I. Необоротніактиви,

вт.ч.
Негативнийгудвіл
Основнізасоби
ДовгостроковіінвестиціїуДП

II.Оборотніактиви
вт.ч.внутрішнірозрахунки

80

10
30
40

260
200

27000

20000
7000
9000
200

6000

6000
–

8000
–

5400

(1600)

7000
200
200

27600

1600
26000

–
16800

–
Разом 280 36000 14000 5600 44400

Пасив
I. Власнийкапітал,

вт.ч.
Статутнийкапітал
Додатковийкапітал
Резервнийкапітал
Нерозподіленийприбуток
минулихроків
Нерозподіленийприбуток
звітногороку

Часткаменшості

IV. Поточнізобов’язання,
вт.ч.

зучасникамигрупи
тесамеменшості
звнутрішніхрозрахунків

380

300
330
340

350

350

385

620

590
595
600

29000

12000
7200
3000

4000

2800

7000

8240

3200
2400
400

1200

1040

5760

200

75%
6180

2400
1800
300

900

780

25%
1960

800
600
100

300

160

5400

2400
1800
300

900

200

200

28780

12000
7200
3000

4000

2580

1960

13660

1000
100

–
Разом 640 36000 14000 5600 44400

Угр. 3 і4 поданіпоказникибалансівМКіДПнакінецьзвітногороку,

зякихвидно, щоМКодержалаприбуткузазвітнийперіодна2800 тис. грн., а

ДПвідповідно– 1040 тис. грн. НазборахакціонерівМКприйняторішення

провиплатудивідендіввсумі400 тис. грн., зякихнаДП припадає

100 тис. грн.

Послідовністьрозрахунків:

1. Визначаєтьсяпозитивнийгудвіл, щоналежитьдонеоборотних

260–100 2800+780–
–1000

100+1000–200+
+7000+5760
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активівконсолідованогобалансу:

7000 – 5400 = 1600 тис. грн.;

2. РозраховуєтьсячасткаМКуДП накінецьроку(зурахуванням

відповідноїчасткиприбуткузвітногороку: 1040 х0,75 = 780 тис. грн.):

5400 + 780 = 6180 тис. грн.;

3. Визначаєтьсячасткаменшості: 25% відвласногокапіталуДПзавсіма

статтями. Знерозподіленогоприбутку звітного рокуменшостіналежить

260тис.грн. (1040 х25%). Ураховуючите, щоДП оголосилодивіденди

400тис.грн., 25% або100 тис. грн. потрібнонарахуватиакціонерамменшостіта

перенести до поточних зобов’язань якзаборгованістьзаневиплаченими

дивідендами. Отже, часткаменшості, якунеобхідновідобразитиудодатковому

рядку385балансу, становить:

800 + 600 + 100 + 300 + (260 – 100) = 1960 тис. грн.;

4. Встановлюютьсястатті, щоповиннібутиеліміновані(виключені)

приконсолідації:

– негативнийгудвіл – 1600 тис. грн.;

– інвестиціїуДП– 7000 тис. грн.;

– часткавласногокапіталуДП, щоналежитьгрупі– 5400 тис. грн.

(крімприбуткузвітногоперіоду).

Прибутокзвітногоперіоду, одержанийматеринською компанією, за

виняткомоголошенихдивідендів, якіпереходятьдопоточнихзобов’язань,

зокрема, дорозрахунківзучасникамигрупи, ічасткаприбутку (75%),

одержанаДП, становить(2800 – 1000) + 780 = 2580 тис. грн.

Внутрішньогруповесальдо зарозрахунками між МК іДП, що

вилучаєтьсязактивуіпасивубалансу, дорівнює– 200 тис. грн.

Консолідований баланс, очищений від внутрішніх операцій, з

урахуваннямрозподілуприбуткуікапіталуміжучасникамигрупиічасткою

меншостістановитиме:

– вактиві: ;
444001680027600
балансактивиоборотніактивинеоборотні 
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– упасиві: .
4440013660

'
196028780

балансязаннязобов
поточні

меншості
частка

капітал
власний



Отже, уконсолідованому балансіоб’єднуютьсяактиви іпасиви

підприємств (материнського і дочірнього), за винятком внутрішніх

інвестицій, гудвілу, щовиникупроцесіпридбанняакцій, внутрішніх

розрахунків. Вокремугрупупоказниківвиділеначасткаменшості, тобто

частиначистихактивів, щоненалежитьматеринськійкомпанії.

8.4.Оцінказаданимизвітності

Звітна інформація використовується для оцінки інвестиційно-

інноваційноїдіяльностінавсіхстадіяхінвестиційногоциклу.

Найпершенадоінвестиційнійфазіінвесторповиненматичіткуі

всебічнууявупромайбутніоб’єктиінвестування. Нацьомуетапіінвестор

вивчаєпевнеколо суб’єктівзметою виявленнясеред нихнайбільш

придатнихдляінвестування. Такаоцінказдійснюєтьсящонайменшеудва

етапи.

а) інвестиційноїпривабливостіпідприємствтапроектів

Оцінкапривабливостіпідприємств та проектів здійснюються на

підставіпублічної(доступної) інформаціїзметоювиборукращоговаріантуз

певноїсукупностідосліджуванихоб’єктів.

Оцінкуінвестиційноїпривабливостідоцільноздійснюватинапідставі

багатьохпоказників. Інформаціящодорозрахункуцихпоказниківповинна

бутидоступною. Найкраще, якщовонабазуєтьсянапідставіпублічної

звітності, щоперіодичнооприлюднюється. Тодідляоцінкиможебути

залученоякнайширшеколооб’єктів.

Оцінкуінвестиційноїпривабливостідоцільнопроводитизаокремими

напрямамидіяльностісуб’єктавиходячизтого, якуметуставитьінвестор:
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вивчення ресурсного потенціалу майбутнього об’єкта інвестування,

максимізаціяприбутків, мінімізаціяризиківіт.д.

Томуаналізінвестиційноїпривабливостідоцільнопроводитизатакими

напрямами, кожензякихвключаєкількапоказників, щорозраховуютьсяна

підставіданихфінансової, управлінської, статистичноїзвітності(табл. 8.4-

8.5).

Таблиця 8.4. Структура напрямів і показників інтегральної оцінки

інвестиційноїпривабливостіпідприємств

Напрями
оцінкита
аналізу

Показникиоцінкитааналізу
Алгоритм
розрахунку
показників

1 2 3
1.1. Активначастинаосновнихзасобів К1.1=ОЗа/ОЗ
1.2. Коефіцієнтзносуосновнихзасобів К1.2=Соз/ОЗ
1.3. Коефіцієнтоновленняосновнихзасобів К1.3=ОЗн/Озк
1.4. Коефіцієнтвибуттяосновнихзасобів К1.4=ОЗв/Озп

1. Оцінката
аналіз
майнового
стану

1.5. Фондовіддачаосновнихзасобів К1.5= V /ОЗ
2.1. Коефіцієнтоборотностіактивів К2.1= V /А
2.2. Оборотністьвласногокапіталу К2.2= V / Cв
2.3. Оборотністьвиробничихзапасів(воб.) К2.3= S /Зз
2.4. Оборотністьвиробничихзапасів(вднях) К2.4=360(180,90)/К2.3

2.5. Оборотністькоштівурозрахунках(воб.) К2.5= V /Дз

2. Оцінката
аналіз
оборотності
капіталу

2.6. Оборотністькоштівурозрахунках(вднях) К2.6=360(180,90)/К2.5

3.1. Коефіцієнтприбутковостіактивів К3.1= Рc / А
3.2. Коефіцієнтприбутковостівласного
капіталу К3.2= Рc / Cв

3.3. Коеф. прибутковостізовнішніхінвестицій К3.3= Ро/ ПІІІ

3.4. Операційнарентабельністьпродажу К3.4= Pc / V

3. Оцінка
прибутковос
тіоб̀єкта
інвестування

3.5. Коефіцієнтопераційнихвитрат К3.5=1/К3.4= V / Рc
4.1. Коефіцієнт маневрування власного
капіталу

К4.1=(Св-АІ) / Св

4.2. Коефіцієнт концентрації залученого
капіталу

К4.2=(ПІІ+ПІІІ+ПІV+П
V)/П

4.3. Коеф. структуридовгостроковихвкладень К4.3= ПІІІ/ АІ

4.4. Коефіцієнт маневрування робочого
капіталу К4.4=Зз/ (АІІ-ПІV)

4.5. Коефіцієнтфінансовоїнезалежності К4.5= ПІ/А
4.6. Коефіцієнтфінансування К4.6=ПІ/(ПІІ+ПІІІ+ПІV

+ПV)
4.7. Коефіцієнтфінансовоїстійкості К4.7=(ПІ+ПІІІ) / А

4. Оцінката
аналіз
фінансової
стійкості
об̀єкта

4.8. Коефіцієнтфінансовоголеверіджу К4.8=(Рс/Св) – (Рс/П)
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Закінченнятабл. 8.4
1 2 3

5.1. Коефіцієнтпоточноїліквідності К5.1= АІІ- ПІV

5.2. Коефіцієнткритичноїліквідності К5.2=(АІІ-Зз)
/(ПІІ+ПІV)

5.3. Коефіцієнтабсолютноїліквідності К5.3=Гк/(ПІІ+ПІV)

5. Оцінката
аналіз
ліквідності
об̀єкта

5.4. Коефіцієнтспіввідношеннякредиторської
тадебіторськоїзаборгованості К5.4= Кз/ Дз

6.1. Рівеньвіддачістатутногокапіталу К6.1= Рc / Сф
6.2. Коефіцієнтдивіденднихвиплат К6.2= Да/ Рс
6.3. Дивідендинаакцію К6.3= Да/ Ак

6. Оцінка
діловоїта
ринкової
активності 6.4. Рентабельністьакції(20%) К6.4= Да/ Еа

Таблиця8.5 Умовніпозначенняпоказниківіджерелінформації

Умовне
позначення Назвапоказника Джерелаінформації

ОЗ Балансова(первісна) вартістьОЗ ф.№1, ряд031
ОЗп ВартістьОЗнапочатокперіоду ф. №11, ряд430, гр.З
ОЗн БалансовавартістьОЗ, щонадійшли ф. №11, ряд430, гр.4
ОЗв ВартістьОЗ, щовибулизаперіод ф. №11, ряд430, гр.5
ОЗк БалансовавартістьОЗнакінецьперіоду ф. №11, ряд430, гр.6
ОЗа ВартістьактивноїчастиниОЗ ф. №11, ряд106
Соз Знососновнихзасобів ф. №1, ряд032
А1 Необоротніактиви ф.№1, ряд080
Зз Запасиізатрати ф. №1, ряд100-140
Гк Грошовікоштивкасіінарахункахвбанку ф.№1, ряд230-240
Св Вартістьвласногокапіталу ф. №1, ряд380
Кт Довгостроковітакороткостроковікредити

тапозиковікошти
ф.№1, ряд440-470,500

Кз Кредиторськазаборгованість ф. №1, ряд520-610
Дз Дебіторськазаборгованість ф. №1, ряд150-210
Сф Статутний(пайовий) капітал ф.№1,ряд300(310)

А1 А2, А3, А Підсумкивідповіднихрозділівактиву
балансу, чиактивувзагалі

ф. №1, відповідноряд
080,260,270,280

П1, П2, П3,
П4, П5, П

Підсумкивідповіднихрозділівпасиву
балансучипасивувзагалі

ф. №1, відповідноряд
380,430,480,620, 630, 640

V Виручкавідреалізації(чистийдохід) ф. №2, ряд035
S Витратинавиробництвореалізованої

продукції
ф. №2, ряд040+070+080

Ро Прибутокопераційний(збиток) ф. №2, ряд170 (175)
Рс Чистийприбуток(збиток) ф. №2, ряд220 (225)
Ак Кількістьпроданихакцій ф. №2, ряд310
Ца Ринковацінаоднієїакції Примітки
Дс Суманарахованихдивідендів ф. №4, ряд140, гр. 8
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б) щодоефективностіінвестиційнихпроектівтаінноваційних

програм, товонавизначаєтьсяякнастадіїпроектування(прогнозування)

інвестиційно-інноваційних проектів тапрограм, так ідлявизначення

фактичнихрезультатівнакінцевомуетапіексплуатаціївведенихвдію

проектів.

Настадіїпрогнозуваннявикористовуютьсяпрогнозніданідляоцінки

ефективності інвестиційних проектів чи інноваційних програм. На

післяінвестиційнійфазі(етапіексплуатаціїінвестиційногочиінноваційного

об’єкта) зацимижпоказникаминапідставіфінансовоїтауправлінської

звітностірозраховуєтьсяфактичнаефективністьінвестиційтаінновацій.

Підефективністюінвестиційнихпроектівчиінноваційнихпрограм

розуміютьспіввідношенняміжвеличиноюефектувідвкладеннякоштівта

інвестиційнимивитратами.

Ефект– цеприбуток, грошовийпотіквідексплуатаціїінвестиційних

проектівтаінноваційнихпрограм.

Витрати– цесумавкладенихкапітальнихінвестицій.

Утеоріїіпрактицірозглядаютьсядванапрямиоцінкиефективності

інвестицій(рис. 8.3).

1. Здопомогою традиційнихстатичнихметодів, щопередбачають

розрахунокдвохпоказників– коефіцієнтаефективностітаперіодуокупності.

Данийпідхідмаєтакінедоліки:

– доефектузараховуєтьсялишеодержанийприбутоквідексплуатації

інвестиційно-інноваційнихпроектів, анегрошовийпотік;

– не враховується фактор часу, адже інвестиційні витрати

здійснюютьсяводинперіод, авіддачавіднихможенаступатизначно

пізніше– через3, 5, 10 років.

2. Нові, динамічніметоди оцінки ефективностіінвестицій, які

враховуютьцінедоліки.

В основурозрахункуефектуберетьсянелишеприбуток, алей

амортизаціяякодинзканалівповерненняінвесторуранішевнесенихкоштів.
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Рис. 8.3. Методиоцінкиефективностіінвестицій
Ке– коефіцієнтефективностіінвестицій [річнийприбутокнаодиницю

інвестицій];
Р– прибутоквідінвестицій;
Іс– сумаінвестицій;

РР– періодокупностівроках[сумаінвестиційнасередньорічнийприбуток];
Pr – річнасумаприбутку;

NPV – чистийтеперішнійдохід[різницяміжвеличиною дисконтованого
потокуіпочатковимиінвестиційнимивитратами];
PV – чистийтеперішнійдохід, якийвизначаєтьсяшляхомдоведення
річнихгрошовихпотоківР1, Р2, …, Рn (прибутокіамортизація) до
теперішньоївартостізвикористанням дисконтногомножниказа
коженперіод(1+і)n, деі– дисконтованаставка, n – кількістьперіодів,
років;

РІ– рівеньприведенихгрошовихпотоків (прибуткуіамортизаціїдо
величиниінвестиційнихвитрат);

DPP – дисконтованийтермінокупності[сумаінвестиційдорічногорозміру
чистогодоходу(прибутокіамортизація), приведеногодотеперішньої
вартостічерездисконтування];

IRR – внутрішнянормадоходності, бар’єрнанорма, ставкавідсікання, поріг
міжприбутковістюізбитковістюпроекту[норма(ставка) дисконтув
%, приякійінтегральнийефектінвестиційногопроектудорівнює
нулю];
Pn – прибутоквідповіднихроків– 1, 2, …, n;
n – кількістьперіодів, роківжиттєвогоциклуінвестиційногопроекту
чиінноваційноїпрограми.

Методиіпоказникиоцінкиефективностіінвестицій

Статичні, щоневраховують
факторачасу

Динамічні, щоґрунтуютьсяна
дисконтуваннігрошовихпотоків

Коефіцієнтефективності

Ic
P

Ke 

Періодокупності

Рr
IcPP 

Чистийдисконтованийдохід
IcPVNPV 

Індексдоходності

Ic
PVPI 

Дисконтованийтермінокупності

PVr
IcDPP 

Внутрішнянормадоходності

n

Ic
Pn

IRR 1
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Розбіжностівчасівирішуютьсяздопомогою дисконтування, тобто

приведеннямайбутніхгрошовихнадходженьдотеперішньоївартостіз

допомогоюзастосуваннядисконтнихкоефіцієнтів
 ni1

1 ,

де і– дисконтнаставка;

n – кількістьперіодів, роківзмоментувкладеннякоштівідоїх

повернення.

Дляоцінкиефективностізаданимнапрямомвикористовуютьсятакі

показники:

Чистийдисконтованийдохід IcPVNPV  ,

Індексдоходності
Ic

PVPI  ,

Дисконтованийтермінокупності
PVr
IcDPP  ,

Внутрішнянормадоходності n

Ic
PnIRR 1 ,

ДеКе– коефіцієнтефективностіінвестицій [річнийприбутокна

одиницюінвестицій];

Р– прибутоквідінвестицій;

Іс– сумаінвестицій;

РР– періодокупностівроках[сумаінвестиційнасередньорічний

прибуток];

Pr – річнасумаприбутку;

NPV – чистий теперішній дохід [різниця між величиною

дисконтованогопотокуіпочатковимиінвестиційнимивитратами];

PV – чистийтеперішнійдохід, якийвизначаєтьсяшляхомдоведення

річнихгрошовихпотоківР1, Р2, …, Рn (прибутокіамортизація) до

теперішньоївартостізвикористанням дисконтногомножниказа

коженперіод(1+і)n, деі– дисконтованаставка, n – кількістьперіодів,

років;

РІ– рівеньприведенихгрошовихпотоків(прибуткуіамортизаціїдо

величиниінвестиційнихвитрат);
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DPP – дисконтованийтермінокупності[сумаінвестиційдорічного

розміручистогодоходу(прибутокіамортизація), приведеногодо

теперішньоївартостічерездисконтування];

IRR – внутрішнянормадоходності, бар’єрнанорма, ставкавідсікання,

порігміж прибутковістю ізбитковістю проекту [норма (ставка)

дисконтув%, приякійінтегральнийефектінвестиційногопроекту

дорівнюєнулю];

Pn – прибутоквідповіднихроків– 1, 2, …, n;

n – кількістьперіодів, роківжиттєвогоциклуінвестиційногопроекту

чиінноваційноїпрограми.

Порівнянняпоказниківзатрадиційнимиметодамиоцінкиефективності

іокупностітазановимидисконтованими(табл. 8.6) свідчитьпроте, щочим

дальшевіддалениймоментповерненняінвестицій, тим більшарізниця

виникаєміжабсолютною ідисконтованою сумою грошовогопотоку. За

данимиприкладузтаблиці8.6 об’єктповністю повиненокупитисяу

першомувипадкуна4-омуроціексплуатації, азаумовидисконтування– аж

на6-омуроці.

Таблиця8.6.ОцінкаінвестиційнихпроектівзакритеріямиPP іDPP

Кумулятивне
поверненняінвестицій

закритеріями:Роки
Грошовий
потік

(тис. грн..)

Дисконтні
множникипри
ставці12%

Дисконтова-
нийгрошовий
потік, тис.

грн.. PP DPP
1 2 3 4 5 6

0-й -150,0 1,0000 -150,0 -150,0 -150,0
1-й 30,0 0,8929 26,8 -120,0 -123,2
2-й 40,0 0,7972 31,9 -80,0 -91,3
3-й 40,0 0,7118 28,5 -40,0 -62,8
4-й 50,0 0,6355 31,8 +10,0 -31,0
5-й 50,0 0,5674 28,4 +60,0 -2,6
6-й 50,0 0,5066 25,3 +110,0 +22,7

Іншийприклад(див. табл. 8.7) передбачаєдвапроектизоднаковою

сумою здійсненняінвестиційнихвкладень– 150 тис. грн., алезрізною

інтенсивністюгрошовихнадходжень.
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Таблиця8.7.Аналізпроектівзрізнимигрошовимипотоками

Показники ПроектА ПроектВ

1. Сумаінвестицій, тис.грн. 150 150
2. грошовийпотік, всього, тис. грн. 210 200

1-й 30 40
2-й 40 60
3-й 40 50
4-й 50 30

в.т.ч. зароками

5-й 50 20
3. Стрококупності(РР), років 3,8 3,0
4. Дисконтованийстрококупностізаставкою10%
(DPP), років 4,8 4,5

Після5-тироківексплуатаціїпроектА давгрошовихнадходжень

210 тис. грн., апроектВ200 тис. грн. ВтойжечасстрококупностіпроектуВ

єкоротшим, оскількибільш інтенсивнимибулигрошовінадходженняу

першірокиексплуатації.

Контрольнізапитання

1. Вчомусутністьпоняття«розкриттяінформації» таякійогокритерії?

2. Назвітьпоказникифінансовоїзвітності, щостосуютьсяінвестиційноїта

інноваційноїдіяльності.

3. Деузвітностііякимипоказникамивідображаєтьсяінвестиційнемайнота

джерелайогопокриття?

4. У якомузвітівідображаютьсядоходивідінвестиційноїдіяльності?

Назвітьціпоказникизвітності.

5. Уякомузвітівідображаютьсяінвестиційнівитрати? Назвітьціпоказники

звітності.

6. Яквизначитизаданимизвітностірезультатвідздійсненняінвестиційної

діяльності?

7. Вкажіть порядок визначення грошових потоків від інвестиційної

діяльності? Уякомузвітіціпотокивідображаються?

8. Щотакеінвестиційнапривабливістьтахтоїїоцінює?

9. Критеріїтапоказникиоцінкиінвестиційноїпривабливості.

10.Статичнітадинамічніметодиоцінкиефективностіінвестицій.
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ТЕСТОВІЗАВДАННЯ

1. ЯкимЗакономУкраїнивизначенізагальніположенняпроінвестиціїта
інвестиційнудіяльність:
а) «Проінвестиційнудіяльність»;
б) «ПробухгалтерськийобліктафінансовузвітністьвУкраїні»;
в) «Проінноваційнудіяльність»;
г) «Проінвестиційно-інноваційнудіяльність»

2. Інвестиції– це... вкладеннявоб’єктипідприємницькоїдіяльностіз
метоюодержанняприбуткуабодосягненнясоціальнихабоінших
вигод.
а) матеріальні;
б) інтелектуальні;
в) фінансові;
г) усевищеперераховане.

3. Інвестування– довготривалийпроцесізмоментувкладуідомоменту
одержаннявигодипроходитьпевнийперіод, якийназивається:
а) інвестиційнимлагом;
б) інвестиційнимперіодом;
в) інвестиційнимпроміжком;
г) фінансовимчасом.

4. Об’єктамиінвестиційноїдіяльностіявляються... , якієпредметом
інвестування:
а) реальніінвестиційніпроекти;
б) об’єктинерухомості;
в) різноманітніфінансовіінструменти;
г) усевищеперераховане.

5. Суб’єктамиінвестиційноїдіяльностіє:
а) матеріальніцінності, грошовікошти;
б) будівлііспоруди, якібудуютьсяпідприємством, лізинг, фінансова
оренда;
в) сукупністьфізичнихіюридичнихосіб– безпосередніхінвесторіві
учасниківінвестиційноїдіяльності;
г) особи, щозаймаютьсявиробничо-господарськоюдіяльністю
підприємства.

6. Інвестиціїзаоб’єктамивкладенняподіляютьсяна:
а) валовіічисті;
б) поточніідовгострокові;
в) капітальнііфінансові;
г) пряміінепрямі.
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7. Інвестиціїзаформамивласностіподіляютьсяна:
а) поточніідовгострокові;
б) приватні, державні, іноземні, спільні;
в) капітальнііфінансові;
г) пряміінепрямі.

8. Інвестиціїзаперіодомінвестуванняподіляютьсяна:
а) валовіічисті;
б) поточніідовгострокові;
в) капітальнііфінансові;
г) пряміінепрямі.

9. Сукупністьвсіхвидівресурсів,активів, фінансовихінструментів, які
використовуютьсявпроцесіінвестиційноїдіяльностіназивається:
а) інвестиційнимринком;
б) інвестиційнимфондом;
в) фінансовимринком;
г) інвестиційнимменеджментом.

10.Інвестиційнийринокскладаєтьсязтакихелементів:
а) ринокоб’єктівреальногоінвестуванняіринокінструментів
фінансовогоінвестування;
б) ринокоб’єктівкапітальнихвкладеньтаринокгрошовихкоштів;
в) фондовийринокіриноккапіталу;
г) риноккапітальнихінвестиційібіржапраці.

11.Інвестиційнийризик–цеімовірністьвиникнення…
а) втратвіднадзвичайнихситуацій;
б) втратматеріальнихцінностей, зниженняприбутковостізанаявності
невизначенихумовопераційноїдіяльності;
в) непередбачуванихфінансовихвтратвситуаціїневизначенихумов
інвестиційноїдіяльності;
г) змінвеличинимайбутньогогрошовогопотоку, пов’язаногоз
монетарнимифінансовимінструментом.

12.Заджереламивиникненнярозрізняютьінвестиційнийризик:
а) систематичнийінесистематичний;
б) реальногоінвестуванняіфінансовогоінвестування;
в) поточнийінепоточний;
г) економічний, соціальний, екологічнийіполітичний.

13.Преміязаризик– це…
а) основнийдохід, щовиплачується(чипередбаченийдооплати)
інвесторузметоюодержанняприбутку(доходу) відоб’єктів
інвестування;
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б) сумагрошовихкоштів, якавідшкодовуєтьсяпідприємствудержавою
заздійсненняінвестиційвнестабільнихекономічнихумовах;
в) додатковийдохід, щовиплачується(чипередбаченийдооплати)
інвесторупонадтойрівень, якийможебутипобезризикових
інвестиціях;
г) надходженнягрошовихкоштів, пов’язанізінвестиційною
діяльністю.

14.Інвестиційнастратегія– цеформуваннясистеми... інвестиційної
діяльностікомпаніїдіяльностікомпаніїпідприємстватавибір
найбільшефективнихшляхівїхдосягнення.
а) довготерміновихцілей;
б) показників;
в) короткотерміновихцілей;
г) принципів.

15.Інвестиційнийпортфель–цесформованийкомпанією(фірмою) з
урахуваннямїїінвестиційнихцілейперелікоб’єктів... інвестування:
а) капітальногоіфінансового;
б) зовнішньогоівнутрішнього;
в) державноготаприватного;
г) усевищеперераховане.

16.Хтознижчепереліченихнеявляєтьсякористувачемінформаціїщодо
інвестиційноїдіяльності:
а) засновники, учасники;
б) акціонери;
в) управлінці, менеджери;
г) всівищепереліченієкористувачами.

17.Довнутрішніхкористувачівінформаціїналежать:
а) засновники, учасники;
б) акціонери, позиколізингодавці;
в) громадяни;
г) суб’єктифондовогоринку.

18.Дозовнішніхкористувачівінформаціїналежать:
а) засновники, учасники;
б) менеджеритауправлінціпідприємства;
в) акціонери, позиколізингодавці;
г) ніхтозвищеперелічених.

19.Капітал–це:
а) активипідприємства;
б) активипідприємствазамінусомзобов’язань(заборгованості);
в) зобов’язання(заборгованість) підприємства;
г) сумаактивівізобов’язання(заборгованість) підприємства.
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20.Достатутногокапіталувідносяться:
а) пайовівнескичленівспілоктаіншихпідприємств;
б) внескизасновників, учасників;
в) заборгованістьвласників(учасників) завнесками;
г) фактичнусобівартістьакцій, часток, викупленихтовариствомуйого
учасників.

21.Приздійсненніреєстраціїстатутногокапіталувбухгалтерському
облікуробитьсянаступнийзапис:
а) Дт40 Кт46;
б) Дт31 Кт40;
в) Дт46 Кт40;
г) Дт14 Кт40.

22.Приотриманнівнесківвідакціонерівугрошовійформіробиться
запис:
а) Дт31 Кт40;
б) Дт40 Кт31
в) Дт31 Кт46;
г) Дт46 Кт31

23.Направленнячастиниприбуткуустатутнийкапіталізбільшення
номінальноївартостіакційвідображаєтьсявоблікузаписом:
а) Дт44 Кт40;
б) Дт40 Кт44;
в) Дт14 Кт46;
г) Дт42 Кт40.

24.Додатковийкапіталвосновномуформуєтьсязарахунок:
а) прибуткипідприємств;
б) пайовихвнесківчленівспілоктаіншихпідприємств;
б) дооцінкиосновнихзасобів;
в) заборгованістьвласників(учасників) завнесками

25.Резервнийкапіталстворюєтьсязарахунок:
а) нерозподіленогоприбутку;
б) внесківзасновників;
в) державнихкоштів;
г) усіхвищеперелічених.

26.Дляакціонернихтоваристврезервнийкапіталмаєстановитине
менше... відстатутногокапіталу.
а) 25 %;
б) 15 %;
в) 10 %;
г) 5 %.
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27.Щорічногосподарськітоваристваповиннінаправлятидорезервного
капіталу... річноїсумичистогоприбутку.
а) 25 %;
б) 15 %;
в) 10 %;
г) 5 %.

28.Нерозподіленийприбутокможенаправлятись:
а) устатутнийкапітал;
б) навиплатудивідендів;
в) наствореннярезервногокапіталу;
г) усевищеперераховане.

29.Нарахуваннядивідендіввідображаєтьсявоблікунаступнимзаписом:
а) Дт44 Кт67;
б) Дт44 Кт40;
в) Дт44 Кт43;
г) Дт40 Кт45.

30.Дозалученогокапіталувідносять:
а) всіпасиви, якінеєвласністюпідприємства;
б) поточнізобов’язання;
в) довгостроковізобов’язання;
г) внескизасновків, учасників.

31.Лізинг– цедовгостроковаформаорендимашинтаобладнання, після
закінченнятермінуякоїоб’єкт...увласністьлізингоодержувача.
а) непереходить;
б) переходить;
в) частковопереходить;
г) однеіздвох: б) абов).

32.БухгалтерськийзаписД-т44.3 «Прибутоквикористанийузвітному
періоді»К-т40 «Статутнийкапітал» означає:
а) збільшення статутного капіталу в результаті підвищення
номінальноївартостіакційврезультатіреінвестиції;
б) надходженнякоштівякоплатазобов'язаньпопідписцінаакції;
в) збільшеннястатутногокапіталузарахунокбезкоштовноодержаних
цінностей;
г) збільшеннястатутногофондузарахунокневиплатидивідендів.

33.БухгалтерськийзаписД-т 40 «Статутнийкапітал» К-т 45.1
«Вилученіакції» означає:
а) зменшеннястатутногокапіталузарахуноканулюванняакцій;
б) зменшеннястатутногокапіталузарахунокзменшенняномінальної
вартостіакцій;
в) нарахованідивідендизаакціями;
г) списанийстатутнийкапіталусумізаборгованостіучасникам.
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34.Відобразитиоперацію «Здійсненовнескидостатутногокапіталу
інтелектуальноювласністютаіншиминематеріальнимиактивами»:
а) Дт46 Кт12;
б) Дт30, 31 Кт46;
в) Дт10 Кт46;
г) Дт12 Кт46.

35.Відобразитиоперацію«Збільшеннястатутногокапіталузарахунок
нерозподіленогоприбутку»:
а) Дт79 Кт46;
б) Дт67.1 Кт40;
в) Дт44.3 Кт40;
г) Дт46 Кт40.

36.Відобразитиоперацію«Збільшеннястатутногокапіталузарахунок
належнихучасникамдивідендів»:
а) Дт44.3 Кт46;
б) Дт67.1 Кт40;
в) Дт40 Кт44.1;
г) Дт46 Кт40.

37.Відобразитиоперацію«Зменшеностатутнийкапіталврозмірівнеску
учасникананевнесенусумуучасниками»:
а) Дт40 Кт67.2;
б) Дт42,43 Кт67.2;
в) Дт44.3 Кт67.1;
г) Дт40 Кт46.

38.Відобразитиоперацію "Зменшеннястатутногокапіталунасуму
анульованихакцій":
а) Дт40 Кт67.2;
б) Дт42,43 Кт67.2;
в) Дт44.3 Кт67.1;
г) Дт40 Кт45.

39.Відобразитивоблікуоперацію «Збільшеностатутнийкапіталв
розмірідодатковихвнесківзасновників»:
а) Дт46 Кт40;
б) Дт67.1 Кт40;
в) Дт44.3 Кт40;
г) Дт42.3 Кт40.

40.Відобразитивоблікуоперацію «Збільшеностатутнийкапіталза
рахунокдивідендів»:
а) Дт46 Кт40;
б) Дт67.1 Кт40;
в) Дт44.3 Кт40;
г) Дт42.3 Кт40.
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41.Відобразитивоблікуоперацію «Збільшеностатутнийкапіталза
рахунокреінвестуванняприбутку»:
а) Дт46 Кт40;
б) Дт67.1 Кт40;
в) Дт44.3 Кт40;
г) Дт42.3 Кт40.

42.Відобразитивоблікуоперацію«Зареєстрованостатутнийкапіталза
рахунокдодатковихвнесківзасновників»:
а) Дт46 Кт40;
б) Дт42.3 Кт40;
в) Дт44.3 Кт40;
г) Дт44.3 Кт40.

43.Відобразитивоблікуоперацію «Збільшеностатутнийкапіталза
рахунокдооцінкиосновнихзасобів»:
а) Дт46 Кт40;
б) Дт42.3 Кт40;
в) Дт44.3 Кт40;
г) Дт44.3 Кт40.

44.Відобразитивоблікуоперацію«Відображенозменшеннястатутного
капіталуакціонерноготовариствазарахунокзменшеннякількості
акцій(акціїанульовано)»:
а) Дт40 Кт45.1;
б) Дт40 Кт67.2;
в) Дт45.1 Кт30, 31;
г) Дт44.3 Кт43.

45.Відобразитивоблікуоперацію«Викупленоакціїуакціонерів»:
а) Дт40 Кт67.2;
б) Дт40 Кт451;
в) Дт45.1 Кт30, 31;
г) Дт44.3 Кт43.

46.Відобразитивоблікуоперацію«Формуваннярезервногокапіталуза
рахунокнерозподіленогоприбутку»:
а) Дт40 Кт67.2;
б) Дт40 Кт45.1;
в) Дт45.1 Кт30, 31;
г) Дт44.3 Кт43.

47.Відобразитивоблікуоперацію «Створенорезервнийкапіталза
рахунокдодатковогокапіталу»:
а) Дт42 Кт43;
б) Дт43 Кт40;
в) Дт43 Кт44.2;
г) Дт44.3 Кт43.
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48.Відобразитивоблікуоперацію «Збільшеностатутнийкапіталза
рахунокрезервногокапіталу»:
а) Дт42 Кт43;
б) Дт43 Кт40;
в) Дт43 Кт44.2;
г) Дт44.3 Кт43.

49.Відобразитиоперацію«Зареєстрованостатут (змінидостатуту)
товариства»:
а) Дт46 Кт40;
б) Дт30, 31 Кт46;
в) Дт10 Кт46;
г) Дт40 Кт46.

50.Відобразитиоперацію «Здійсненовнескидостатутногокапіталу
грошовимикоштами»:
а) Дт30 Кт40;
б) Дт30, 31 Кт46;
в) Дт10 Кт46;
г) Дт46 Кт30.

51.Акціонернетовариствореалізувалокомп’ютер. Якцягосподарська
операціявплинуланастатутнийкапіталпідприємства?
а) зменшивсянасумувиручки;
б) збільшивсянасумувиручки;
в) залишивсябеззмін;
г) зменшивсянасумувиручкизамінусомзносу.

52.Якоюпроводкоювідображаєтьсяпередачаоб’єктівосновнихзасобів
яквкладвстатутнийкапіталіншогопідприємства?
а) Д-т10 К-т40;
б) Д-т14 К-т10;
в) Д-т14 К-т40;
г) Д-т14 К-т31.1;
д) немаєвірноївідповіді.

53.БухгалтерськийзаписД-т44.3 «Прибутоквикористанийузвітному
періоді»К-т67.1 «Розрахункизанарахованимидивідендами» означає:
а) нарахуваннядоходівакціонерам;
б) виплатудоходівакціонерам;
в) заборгованістьпідприємстваакціонерампіслявипускуакцій;
г) заборгованістьакціонерівпо підписцінаакціїдо реєстрації
підприємства.
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54.При проведенні дооцінки основних засобів власний капітал
підприємства:
а) збільшується;
б) зменшується;
в) величинавласногокапіталунезмінюється.

55.Щоозначаєбухгалтерськапроводказадебетомрахунку23 та
кредитомрахунку47?
а) нарахованівідпускні;
б) виплаченівідпускні;
в) створенорезервдляпокриттявитратінноваційногохарактеру
г) своренняцільовогоінноваційногоджерела.

56.Сумавилученогокапіталу:
а) виключаєтьсязвласногокапіталу;
б) невиключаєтьсязвласногокапіталу;
в) виключаєтьсязвласногокапіталулишеприприйняттірішенняпро
зменшеннявеличинистатутногокапіталу.
г) збільшуєзобовязанняпідприємства.

57.Відобразитиоперацію «Здійсненовнескидостатутногокапіталу
основнимизасобами»:
а) Дт46 Кт40;
б) Дт30, 31 Кт46;
в) Дт10 Кт46;
г) Дт40 Кт10.

58.Якимзаписомвідображаютьсявоблікувнескивстатутнийкапітал
іншогопідприємстванематеріальнимиактивами?
а) Д-т40 К-т12;
б) Д-т14 К-т12;
в) Д-т15 К-т12;
г) Д-т12 К-т14;
д) немаєвірноївідповіді.

59.Підкапітальнимиінвестиціямислідрозуміти:
а) активи, якіутримуютьсяпідприємствомзметоюзбільшення
прибутку, зростаннявартостікапіталуабоіншихвигод;
б) матеріальніактиви, якіпідприємствоутримуєзметоювикористання
їхувиробництві;
в) активи, якіпідприємствоутримуєдляподальшогопродажузаумов
звичайноїгосподарськоїдіяльності;
г) вкладеннякоштівубудівництво(придбання) необоротнихактивів
длявиробничихчигосподарськихпотребзметоюодержання
підприємствомекономічнихвигодумайбутньому.
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60.ЗгідноПланурахунківбухгалтерськогооблікутаІнструкціїпройого
застосуванняпередбачаютьобліккапітальнихінвестиційнарахунку:
а) 35;
б) 14;
в) 15;
г) 10.

61.Взалежностівідчоговизначаєтьсяпервіснаоцінка, заякоюоб’єкти
вводятьсявексплуатацію?
а) відтого,якимспособомздійснюєтьсябудівництво;
б) відтого, щобудується;
в) відтермінубудівництва;
г) відприроднихумов, заякихведетьсябудівництво.

62.Щоізнижчепереліченогоєосновоюдляформуванняпервісної
вартостіоб’єктівпризведенніїхпідряднимспособом:
а) матеріальнівитрати;
б) витратинаоплатупрацівиробничогоперсоналу;
в) собівартістьбудівництва;
г) договірнаціна.

63.Чивідносятьсядокапітальнихінвестиційпридбанняосновнихзасобів,
іншихнеоборотнихактивів, нематеріальнихактивів?
а) невідносяться;
б) відносяться;
в) відносяться, завиключеннямпридбаннянематеріальнихактивів;
г) відносяться, завиключеннямпридбанняОЗ, ІНА.

64.Облікпридбаннянеоборотнихактивіввідображаєтьсяв:
а) Дт15;
б) Кт15;
в) Дт10;
г) Дт31.

65.Капітальніінвестиціїзанапрямамивкладенняподіляютьсяна:
а) поточні, довгострокові;
б) основнізасобиінематеріальніактиви;
в) ті, щоздійснюютьсяпідряднимспособом, іті, щобудуються
господарськимспособом;
г) уновебудівництво, урозширення, реконструкцію, технічне
переозброєння.

66.Нарахунку15 «Капітальніінвестиції»формуєтьсяпервіснавартість
об’єкта, апіслявведенняйоговдіюробитьсязапис:
а) Дт10 Кт15;
б) Дт15 Кт10;
в) Дт15 Кт31;
г) Дт15 Кт63.
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67.Уякійвідомостіведетьсяаналітичнийобліккапітальнихінвестицій:
а) 1.1;
б) 3.1;
в) 4.1;
г) 7.1.

68.ЗгіднозП(С)БО7 первіснавартістьосновногозасобузбільшується
(капіталізується) насумувитрат, пов’язанихзполіпшеннямоб’єкта
(модернізація, модифікація, добудоватощо) увипадку:
а) якщоцепризводитьдозбільшенняекономічнихвигодпервісно
очікуванихвідвикористанняоб’єкта;
б) якщовониздійснюютьсядляпідтриманняоб’єктавробочомустані
таодержанняпервісновизначеноїсумимайбутніхекономічнихвигод
відйоговикористання;
в) вбудь-якомувипадкузбільшуєтьсянасумувитрат, пов’язанихз
поліпшеннямоб’єкта;
г) вбудь-якомувипадкунезбільшуєтьсянасумувитрат, пов’язанихз
поліпшеннямоб’єкта.

69.Підприємствопридбаловиробничеобладнанняза300 000 гри. (утому
числіПДВ– ?грн.), крімтоговитратило4 000 грн. найогодоставку,
2000грн. - намонтаж, перевіркупридатностітапідготовкудо
експлуатації, Чомудорівнюєпервіснавартістьцьогообладнання?
а) 256 000 грн.;
б) 250 000 грн.;
в) 300 000 грн.;
г) 306 000 грн.

70.Підприємство«Лідер» обмінялотракторнавантажівку, здійснивши
доплатуусумі10000грн. Залишковавартістьтрактора24 000 грн.,
справедливавартість- 32 000 грн. Залишковавартістьвантажівки-
30 000 грн.,знос- 8000грн. Чомудорівнюєпервіснавартість
вантажівки, отриманоїпідприємством«Лідер»?
а) 24 000 грн.;
б) 32 000 грн.;
в) 42 000 грн.;
г) 44 000 грн.

71.Підприємствоотрималоуфінансовуорендугаражстрокомна5
років. Сумащорічногоплатежустановить12 000 грн. тасплачується
напочаткуроку. Ставкавідсоткаподовгостроковихкредитахбанку
дорівнює12 %річних. Чомудорівнюєбалансовавартістьгаражана
початкустрокуоренди?
а) 60 000 грн.;
б) 48 448 грн.;
в) 14 861 грн.;
г) 67 200 грн.
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72.Підприємствопридбалоосновнізасобиза50 000 грн. уквітні2011
року, аввелоїхвексплуатаціювчервніцьогожроку.Строккорисного
використанняосновнихзасобів- 5років, аліквідаційнавартість
дорівнює1 000 грн. Чомудорівнюєсумаамортизаціїосновнихзасобів
за2011рік, розрахованазакумулятивнимметодом?
а) 8 889 грн.;
б) 13 333 грн.;
в) 8 167 грн.;
г) 16 667 грн.

73.Підприємствопонеслотаківитратиузв’язкузпридбаннямнерухо-
мості:
- оплатапослугріелтера- 3 000 грн., вт.ч., зПДВ;
- оплатавартостібудинку- 600 000 грн. (утомучисліПДВ);
- відрахуваннядоПенсійногофонду- 5 000 грн.;
- оплатанотаріальнихпослуг- 200грн.
Чомудорівнюєпервіснавартістьпридбаногобудинку?
а) 608 200 грн.;
б) 508 200 грн.;
в) 505 200 грн.;
г) 503 200 грн.;
д) 500 000 грн.

74.Підприємствопридбалоустаткуванняугрудніза100 000 грн. Строк
корисноговикористанняустаткуваннястановить5роківівононе
маєліквідаційноївартості.Першідварокиамортизація
устаткуваннянараховуваласязаметодомприскореного
(подвоюваного) зменшеннязалишковоївартості, апотім
підприємствопочалонараховуватиамортизаціюзапрямолінійним
методом. Чомудорівнюєсумазносуустаткуваннянакінецьтретього
рокуйогоексплуатації?
а) 60 000 грн.;
б) 76 000 грн.;
в) 78 000 грн.;
г) 84 000 грн.

75.Первіснавартістьобладнаннястановила20 000 грн., азнос- 8 000
грн. Справедливавартістьобладнаннянацюдатустановила24 000
грн. Підприємствоприйнялорішенняпропереоцінкуобладнання.
Необхідновизначитипереоціненусумузносуобладнання?
а) 16000;
б) 12000;
в) 24000;
г) 8000.
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76.Відобразитивоблікуоперацію«ВідображеннясумиПДВурахунках
підрядниківіпроектнихорганізацій»:
а) Дт64.1 Кт63;
б) Дт15 Кт63;
в) Дт15 Кт20.5,66,65,68.5;
г) Дт63 Кт64.1.

77.Відобразитивоблікуоперацію«Зарахуваннязбудованогооб’єктадо
складуосновнихзасобів»:
а) Дт10 Кт15;
б) Дт10 Кт23
в) Дт15 Кт63;
г) Дт15 Кт10.

78.Відобразитивоблікуоперацію«Відображенняфактичнихзатратна
спорудженняівиготовленняосновнихзасобівзаелементами»:
а) Дт15 Кт20.5,66,65,68.5.
б) Дт15 Кт23
в) Дт15 Кт63;
г) Дт10 Кт15.

79.Відобразити в обліку капітальніінвестиції, якщо будівництво
здійснюєтьсядопоміжнимпідрозділом(буддільницею) підприємства:
а) Дт15 Кт23;
б) Дт15 Кт63;
в) Дт10 Кт15;
г) Дт15 Кт20.5,66,65,68.5.

80.Яквбухгалтерськомуоблікувідображаютьсявитратипов’язаніз
виготовленнямпроектноїдокументаціїнабудівництвооб’єкта?
а) Д-т15 Кт-63.1;
б) Д-т361 Кт-15;
в) Д-т23 Кт-63.1;
г) Д-т23 Кт-36.1.

81.Залишковавартістьосновнихзасобіввизначаєтьсяурядку 030
Балансуяк:
а) Добуток первісної вартості основних засобів і суми
зносунадатуБалансу;
б) Сумапервісноївартостіосновнихзасобівіїхзносунадатубалансу;
в) Різницяміжпервісноювартістюосновнихзасобівісумоюїхзносу
надатуБалансу;
г) Відношенняпервісноївартостіосновнихзасобівдосумиїхзносу
надатуБалансу.
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82.Сальдозарахунком 15 «Капітальніінвестиції» відображаєтьсяв
Балансі:
а) ВII розділіактиву, рядок120;
б) ВII розділіпасиву, рядок420;
в) ВІрозділіактиву, рядок020;
г) ВIV розділіпасиву, рядок610.

83.Привикористанніпрямолінійногометодунарахуванняамортизації
річнасумаамортизаціївизначається:
а) Виходячиізвартостінапочатокзвітногоперіодуіподвійної
річноїнормиамортизації, обчисленої, виходячизтермінукорисного
використання.
б) Шляхоммноженнязалишковоївартостіоб’єктананормурічної
амортизації.
в) Як добуток вартості, що амортизується, і кумулятивного
коефіцієнта.
г) Діленням вартості, щоамортизується, наочікуваний термін
використанняоб’єкта.

84.Витрати на придбання (створення) основних засобів, що
включаютьсядоїхпервісноївартості, накопичуютьсянарахунку:
а) 91 «Загальновиробничівитрати»;
б) 23 «Виробництво»;
в) 97 «Іншівитрати»;
г) 15 «Капітальніінвестиції».

85.Витрати, щопов’язанізполіпшеннямстануосновнихзасобів, які
призводятьдозбільшенняочікуванихвмайбутньомуекономічних
вигод:
а) Включаютьсядопервісноївартостіосновнихзасобів;
б) Зменшуютьпервіснувартістьосновнихзасобів;
в) Списуютьсянавитратизвітногоперіоду;
г) Зменшуютьдохідзвітногоперіоду.

86.Яквбухгалтерськомуоблікувідображаютьсявитратинапроведення
проектнихробітзкапітальногобудівництва?
а) Дт15 Кт63.1;
б) Дт36.1 Кт15;
в) Дт23 Кт63.1;
г) Дт23 Кт36.1.

87.Якабухгалтерськапроводкаскладаєтьсяприсписаннібудівельних
матеріалівпригосподарськомуспособібудівництва?
а) Дт23 Кт20.1;
б) Дт23 Кт20.8;
в) Дт15 Кт20.9;
г) Дт15 Кт20.5.
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88.Якоюбухгалтерськоюпроводкоюоформляєтьсясписаннябудівельних
матеріалівдляпотреббудівництвагосподарськимспособом?
а) Дт15 Кт20.5;
б) Дт20.8 Кт37.2;
в) Дт23 Кт20.1;
г) Дт15 Кт20.8.

89.Витратиекспериментальногоцехузвипускуновихвидівпродукції
формуютьсянарахунку:
а) 23;
б) 91;
в) 39;
г) 94.

90.Нарахунку39 «Витратимайбутніхперіодів»можуть
обліковуватися:
а) капітальнівкладеннянапридбанняпроектно-кошторисної
документації;
б) витратинапридбанняновихтехнологій;
в) витратинапідготовкуновихвидівпродукції;
г) витратинавинаходиірацпропозиції.

91. Придбанняобладнаннядляоснащенняновоїтехнологічноїлінії
відображаєтьсязаписом:
а) Дт10 Кт63;
б) Дт15 Кт63;
в) Дт23 Кт63;
г) Дт39 Кт63.

92.Підінноваційноюдіяльністюрозуміють:
а) діяльність, спрямованунаінвестуваннякоштівзметоюрозширення
виробництватаринківзбуту;
б) діяльність, спрямованунавпровадженняікомерціалізацію
результатівнауковихдосліджень;
в) діяльність, спрямованунаудосконаленнясистемиуправліннята
забезпеченнястабільногорозвиткупідприємства.
г) діяльністьпов’язанузпридбанняміреалізацієюосновнихзасобів.

93.Витрати, пов’язанізінноваційною діяльністю, відображаютьу
складі:
а) інвестиційноїдіяльності;
б) фінансовоїдіяльності;
в) операційноїдіяльності;
г) операційноїтаінвестиційноїдіяльності.
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94.Якимзаписомвідображаютьсумизаробітноїплати, нарахованоїза
виготовленняекспериментальногозразкановоговидупродукції:
а) Дебет66 - Кредит94;
б) Дебет91 - Кредит66;
в) Дебет94 - Кредит66;
г) Дебет39 - Кредит66;

95.Реалізаціяінноваційнихпрограміпроектівздійснюєтьсяврамках:
а) інноваційноїдіяльності;
б) операційноїдіяльності;
в) інвестиційноїдіяльності;
г) операційноїтаінноваційноїдіяльності.

96.Витратинапідготовкуіосвоєнняновихвидівпродукціїможуть
покриватисязарахунок:
а) поточнихвитрат;
б) витратмайбутніхперіодів;
в) резервудлязабезпеченнямайбутніхвитратіплатежів;
г) усіхпереліченихджерел.

97.Інноваційнимипідприємстваминевважаються:
а) експериментальнийцехпромисловогопідприємства;
б) науково-досліднийінститут;
в) бізнесінкубатор;
г) технопарк.

98.Результатомствореннядосліднихзразківпродукціїназивається:
а) інноваційноюдіяльністю;
б) інноваційнимпродуктом;
в) інноваційноюінфраструктурою;
г) інноваційноюполітикою.

99.Витратимайбутніхперіодівнаосвоєнняіпідготовкуновихвидів
продукції, якуплануєтьсявипускати5 років, дорівнює180 000 грн.
Місячнасумапоточнихвитратнаосвоєнняновоговидупродукціїбуде
складати:
а) 900 000;
б) 36 000;
в) 18 000;
г) 3 000.

100. Витратимайбутніхперіодівнаосвоєнняіпідготовкуновихвидів
продукції, якоїплануєтьсявипускати5000 одиниць, дорівнюють150
000 грн. Якоюбудемісячнасумапоточнихвитратнаосвоєннянового
виду, якщопротягомІ-гомісяцявипустили600одиницьпродукції?
а) 18 000;
б) 250;
в) 30;
г) 8,33.
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101. Присписаннівитратнаосвоєнняіпідготовкуновихвидівпродукції
робитьсязапис:
а) Дт23 Кт39;
б) Дт26 Кт39;
в) Дт79 Кт39;
г) Дт90 Кт39.

102.Доінноваційкапітальногохарактеруневідносять:
а) впровадженняновихвиробництв;
б) придбаннявиробничогообладнання;
в) придбаннятавпровадженняавторськихправ;
г) створеннятавпровадженняновихзразківпродукції.

103.Доінновацій, пов’язанихзопераційноюдіяльністю, невідносять:
а) створеннятавипробуванняновихзразківпродукції;
б) придбаннятавпровадженняоб’єктівінтелектуальноївласності;
в) раціоналізаторство;
г) розробканормікошторисів.

104. Витрати, пов’язані з придбанням нових технологій,
відображаютьсявоблікунарахунку:
а) 10;
б) 12;
в) 15;
г) 39.

105. Витрати на підготовку і освоєння нових видів продукції
обліковуютьсявдебетірахунка:
а) 10;
б) 12;
в) 15;
г) 39.

106. Впершетермін«інновація» бувзастосований:
а) М. Туган-Барановським;
б) Й.Шумпетером;
в) М. Кондратьєвим;
г) уЗаконіУкраїни«Проінноваційнудіяльність».

107. ЯкимП(С)БОрегламентуєтьсяоцінкафінансовихінвестицій:
а) П(С)БО7;
б) П(С)БО10;
в) П(С)БО19;
г) П(С)БО12.
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108. Фінансовіінвестиціїпервіснооцінюютьсяза:
а) собівартістю;
б) собівартістюзурахуваннямзменшеннякорисності;
в) амортизованоюсобівартістю;
г) методомучастівкапіталі.

109. ДособівартостіпридбанняфінансовихінвестиційзгідноізП(С)БО
12входить:
а) лишецінапридбання;
б) цінапридбання, податки, якібезпосередньопов’язанізпридбанням
фінансовоїінвестиції;
в) цінапридбання, компенсаційнівинагороди, мито, збори, які
безпосередньопов’язанізпридбаннямфінансовоїінвестиції;
г) цінапридбанняфінансовоїінвестиції, податки, компенсаційні
винагороди, митоякінепов’язанізпридбаннямданихактивів, алебули
придбанівтойсамийперіод.

110. Оцінкакапітальнихінвестиційможездійснюватисьтакими
трьомапідходами:
а) затратний, передільний, нормативний;
б) оцінказпозиційсправедливоїринковоївартості, оцінказпозиції
майбутніхдоходів, затратний;
в) теперішньоївартості, поточноюринковоюсобівартістю,
собівартістюзурахуваннямзменшеннякорисності;
г) ідентифікованоїсобівартості, середньозваженоїсобівартості,
нормативнихзатрат.

111. Приоцінціфінансовіінвестиціївпершучергунеобхідно
розмежуватиїхціну:
а) намоментпридбанняінадатубалансу;
б) намоментпридбаннятамоментвибуття;
в) намоментобмінунаіншіактиви, івмоментпродажу;
г) лишенадатубалансу.

112. Якщопридбанняінвестиційздійснювалосьвобміннаціннихпаперів
власноїемісії, топервіснаоцінкаповиннапроводитисьза... переданих
ціннихпаперів:
а) історичноюсобівартістю;
б) собівартістювиготовленняціннихпаперів;
в) справедливоюсобівартістю;
г) амортизованоюсобівартістю.

113. Якщопридбанняінвестиційздійснювалосьвобміннаіншіактиви,
тооцінкаповиннапроводитисьза... цихактивів.
а) справедливоювартістю;
б) амортизованоюсобівартістю;
в) собівартістювиготовленняціннихпаперів;
г) історичноюсобівартістю.
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114. Якщоінвестиціїпризначенідляпродажу, тоїхоцінказдійснюється
за:
а) амортизованоювартістю;
б) собівартістюзврахуваннямкорисності;
в) справедливоювартістю;
г) заоднієюздвох: б) абов).

115. Сумазбільшенняабозменшеннябалансовоївартостіфінансових
інвестиційнадатубалансу(крімінвестицій, якіобліковуютьсяза
методомучастівкапіталі) відповіднодоП(С)БО12 відображається
ускладі:
а) інвестиційнихдоходівабоінвестиційнихвитратвідповідно;
б) іншихдоходівабоіншихвитратвідповідно;
в) іншихопераційнихдоходівабоіншихопераційнихвитрат
відповідно;
г) іншихфінансовихдоходівабофінансовівитративідповідно.

116. Фінансовіінвестиціївасоційованіідочірніпідприємстватав
спільнудіяльністьзіствореннямюридичногоособи(спільного
підприємства) відображаютьнадатубалансуза:
а) амортизованоюсобівартістюфінансовоїінвестиції;
б) вартістю, визначеноюзаметодомучастівкапіталі;
в) зпозиціїмайбутніхдоходів;
г) собівартістюпридбання.

117. Балансовавартістьфінансовихінвестицій, щообліковуютьсяза
методомучастівкапіталізбільшується(зменшується) насуму, щоє
… ізвключеннямцієїсумидоскладудоходу(втрат) відучастів
капіталі:
а) сумоюзмінивеличинивалютибалансу;
б) сумоюнакопиченоїамортизаціїдисконту(премії);
в) часткоюінвесторавактивахоб’єктаінвестуваннязазвітнийперіод;
г) часткоюінвесторавчистомуприбутку(збитку) об’єктаінвестування
зазвітнийперіод.

118. ОблікфінансовихінвестиційрегламентуєтьсянаціональнимП(С)БО
№:
а) 7;
б) 9;
в) 12;
г) немаєспеціальногоП(С)БО, якийбирегламентувавоблікфінансових
інвестицій.
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119. Фінансовіінвестиції–це:
а) активи, якіутримуютьсяпідприємствомзметоюзбільшення
прибутку(відсотків,дивідендівтощо),зростаннявартостікапіталуабо
іншихвигод;
б) матеріальніактиви, якіпідприємствоутримуєзметоювикористання
їхувиробництві;
в) активи, якіпідприємствоутримуєдляподальшогопродажузаумов
звичайноїгосподарськоїдіяльності;
г) вкладеннякоштівубудівництво(придбання) необоротнихактивів
длявиробничихчигосподарськихпотребзметоюодержання
підприємствомекономічнихвигодумайбутньому.

120. Фінансовіінвестиціїзатерміномутриманняподіляютьсяна:
а) інвестиціївпов’язаністоронитаінвестиціївнепов’язаністорони;
б) інвестиціїзнезначнимвпливомтаінвестиціїзсуттєвимвпливом;
в) поточнітадовгострокові;
г) річнітабагаторічні.

121. Дофінансовихінвестиційізнезначнимвпливомнаоб’єкт
інвестуваннявідносятьінвестиції, якідаютьправонаволодіння... %
акцій:
а) більше50;
б) більше25;
в) менше25;
г) менше50.

122. Дофінансовихінвестиційякімаютьповнийвпливнаоб’єкт
інвестуваннявідносятьінвестиції, якістановлять... % укапіталі
об’єктаінвестування:
а) від25 до50;
б) менше50;
в) більше50;
г) більше75.

123. Якщоінвесторконтролюєдо25% капіталуоб’єкта
інвестування, тоце:
а) повнийконтроль;
б) абсолютнийконтроль;
в) суттєвийвплив;
г) незначнийвплив.

124. Дофінансовихінвестиційвідносяться:
а) акціїіоблігації;
б) депозитнісертифікати;
в) казначейськізобов'язанняііншіцінніпапери;
г) всіпереліченівищеактиви.
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125. Довгостроковіфінансовіінвестиції– цеінвестиціїякі:
а) неможутьбутиреалізованимиубудь-якиймомент;
б) маютьстрокпогашеннябільшеодногороку;
в) інвестиціїякінеєпоточними;
г) відповіді, разомвзяті.

126. Якимибухгалтерськимипроводкамивідображаєтьсяпридбання
короткостроковихфінансовихінвестицій?
а) Дт35 Кт 30, 31;
б) Дт14 Кт 30,31;
в) Дт35 Кт 36, 37;
в) Дт35 Кт 73.

127. Якщопридбанняфінансовихінвестиційздійснюєтьсяшляхомобміну
наіншіактиви, тоїхсобівартістьвизначається, за:
а) справедливоювартістюцихактивів;
б) залишковоювартістюцихактивів;
в) первісноювартістюцихактивів;
г) собівартістюпереданихактивів.

128. ПоточніфінансовіінвестиціїобліковуютьсязгідноПлану
бухгалтерськогооблікутаІнструкціїщодойогозастосуванняна
рахунку№:
а) 14;
б) 35;
в) 15;
г) 48.

129. Допоточнихфінансовихінвестиційвідносяться:
а) інвестиціїнастрокменше1 рокуітакі, якіможутьбутиреалізованів
будь-якиймомент;
б) інвестиціїнаперіодменше2 років, атакожусіінвестиції,якіможуть
бутиреалізованівбудь-якиймомент;
в) інвестиціїнаперіодбільше1 року, атакожусіінвестиції, якіне
можутьбутиреалізованівбудь-якиймомент;
г) усіфінансовіінвестиційбезобмежень.

130. Допоточнихфінансовихінвестиційненалежать:
а) еквівалентигрошовихкоштів;
б) казначейськізобов’язання;
в) сертифікати, облігації;
г) контрольнийпакетакцій.
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131. Придбанняпоточнихфінансовихінвестиційвбухгалтерському
облікувідображаєтьсязаписом:
а) Дт35 Кт31;
б) Дт14 Кт31;
в) Дт31 Кт35;
г) Дт10 Кт31.

132. Оцінкапоточнихфінансовихінвестиційнамоментпридбання
здійснюєтьсяза:
а) засобівартістю;
б) засправедливоювартістю;
в) амортизованоюсобівартістю;
г) методомучастівкапіталі.

133. Дособівартостіпоточнихфінансовихінвестиційневключається:
а) цінапридбання;
б) комісійнівинагороди;
в) мито, податки, збори, обов’язковіплатежі;
г) дивіденди, відсотки, роялтітарента.

134. Уцінкапоточнихфінансовихінвестиційздоведеннямїхдо
справедливоївартостівбухгалтерськомуоблікувідображається
записом:
а) Дт35 Кт74;
б) Дт97 Кт35;
в) Дт14 Кт74;
г) Дт35 Кт73.

135. Довгостроковіінвестиції–цеінвестиціїстроком... іякінеможуть
бутиреалізованівбудь-якиймомент.
а) менше1 року;
б) більше1 року;
в) менше2 років;
г) більше5 років.

136. Інвестиціїпов’язанимсторонамзаметодомучастіведутьна
рахунку:
а) 14.1;
б) 14.2;
в) 14.3;
г) 14.4.

137. Придбаннядовгостроковоїфінансовоїінвестиціївідображається
записом:
а) Дт14 Кт31;
б) Дт35 Кт31;
в) Дт15 Кт14;
г) Дт50 Кт31.



206

138. Піддисконтомрозуміютьсуму... вартостіпогашенняборгових
ціннихпаперівнадїхсобівартістю.
а) заниження;
б) балансування;
в) перевищення;
г) регулювання.

139. Премія–цесума... собівартостіціннихпаперівнадїхвартістю.
а) регулювання;
б) перевищення;
в) балансування;
г) заниження.

140. Амортизаціяпротягомперіодуздатипридбанняборговихцінних
паперівдомоментуїхпогашенняздійснюєтьсязаметодом...
а) ефективностіставкивідсотка;
б) фіксованоїставкивідсотка;
в) номінальногорозмірудисконту(премії);
г) номінальноїставкивідсотка.

141. Синтетичнихоблікінвестиційведетьсявжурналі:
а) 3;
б) 4;
в) 5;
г) 7.

142. 1 січня2011рокуАТ«ДБК»випустилооблігаціїстроком10роківна
загальнусуму4 000 000грн. (номінальнаставка8відсотківрічних).
Облігаціїбулиреалізованіза3 282 980грн.,аринковаставкавідсотка
становить11 %.Відсоткипооблігаціяхсплачуютьсядвічінарік: 30
червнята31 грудня. Витратинавідсоткипооблігаціяхзаперше
півріччя2011рокустановили, грн.:
а) 361 130;
б) 180 530;
в) 320 000;
г) 160 000.

143. Заякоюоцінкоювідображаютьсявбалансіфінансовіінвестиціїу
борговіцінніпапери:
а) фактичноюсобівартістю;
б) справедливоювартістю;
в) амортизованоюсобівартістю;
г) номінальноювартістю.
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144. Списаннясобівартостіреалізованихфінансовихінвестицій
відображаєтьсявоблікузаписом:
а) Дт74.1 Кт14;
б) Дт97.1 Кт14;
в) Дт79.3 Кт14;
г) Дт37.3 Кт14.

145. Нарахуваннядивідендівінвесторузаметодомучастівкапіталі
відображаєтьсявоблікузаписом:
а) Дт31.1 Кт14;
б) Дт37.3 Кт14;
в) Дт37.3 Кт67.1;
г) Дт14 Кт67.1.

146. Списаннясумипреміїзаметодомамортизованоїсобівартості
відображаєтьсявоблікузаписом:
а) Дт37.3 Кт73.2;
б) Дт14.3 Кт73.3;
в) Дт95 Кт14.3;
г) Дт37.3 Кт14.3.

147. Списаннясумидисконтузаметодомамортизованоїсобівартості
відображаєтьсявоблікузаписом:
а) Дт37.3 Кт73.2;
б) Дт14.3 Кт73.2;
в) Дт95 Кт14.3;
г) Дт79.3 Кт14.3.

Фінансовазвітність, якавідображаєфінансовестановище,
148. Інформаціяпрорухкоштівінвестиційноїдіяльностівисвітлюється
узвітнійформі№:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.

149. Результатиінвестиційноїдіяльностіподаютьсяу:
а) Балансі;
б) Звітіпрофінансовірезультати;
в) Звітіпрорухгрошовихкоштів;
г) Звітіпровласнийкапітал.

150. Доходиінвестиційноїдіяльностівідображаютьсянарахунках
синтетичногообліку№:
а) 72,74,71;
б) 70, 71,72;
в) 73;
г) 72.
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151. Витратиінвестиційно-інноваційноїдіяльностівідображаютьсяна
рахункахсинтетичногообліку№:
а) 96, 97,94;
б) 90,91;
в) 96;
г) 97.

152. Надходженнякоштівврезультатіінвестиційноїдіяльності, яке
відображаєтьсяуЗвітіпрорухгрошовихкоштів, можебутивід:
а) реалізаціїфінансовихінвестицій;
б) реалізаціїнеоборотнихактивів;
в) отриманихвідсотків, дивідендів;
г) усевищеперераховане.

153. Вибуттякоштівврезультатіінвестиційноїдіяльності,яке
відображаєтьсявЗвітіпрорухгрошовихкоштів, можебутивід:
а) придбанняфінансовихінвестицій;
б) придбаннянеоборотнихактивів;
в) придбанняпоточнихінвестицій;
г) усевищеперераховане.

154. результатидіяльностітарухгрошовихкоштівюридичноїособита
їїдочірніхпідприємствякєдиноїекономічноїодиниціназивається...:
а) консолідованоюзвітністю;
б) зведеноюзвітністю;
в) інвестиційноюзвітністю;
г) спільноюзвітністю.

155. ВідповіднодоП(С)БОконсолідованазвітністьскладаєтьсяз:
а) Балансу, Звітупрофінансовірезультати;
б) Звітупровласнийкапітал, Звітпрорухгрошовихкоштів;
в) Приміток;
г) усевищеперераховане.

156. Прискладанніконсолідованоїфінансовоїзвітностізактивів
материнськоїкомпаніївилучається:
а) балансовавартістьінвестиційудочірніпідприємства;
б) балансовавартістьнеоборотнихактивів;
в) балансовавартістькапітальнихінвестицій;
г) балансовавартістьгрошовихкоштівтаїхеквівалентів.
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157. Прискладанніконсолідованоїфінансовоїзвітностізпасивів
дочірньоїкомпаніївилучається:
а) часткаматеринськогопідприємстваувласномукапіталі;
б) балансовавартістьдовгостроковихзобов’язань;
в) балансовавартістькороткостроковихзобов’язань;
г) балансовавартістькредиторськоїзаборгованості.

158. Показник, якийсвідчитьпроте, чиупідприємствадостатньо
поточних активів для погашення поточних зобов’язань,
короткостроковоїкредиторськоїзаборгованостіназивається:
а) загальноїліквідності;
б) швидкоїліквідності;
в) абсолютноїліквідності;
г) відносноїліквідності.

159. Показник, якийсвідчитьпрофінансовунезалежністьтовариства
відкредиторівназивається:
а) загальноїліквідності;
б) автономії;
в) структурикапіталу;
г) забезпеченнявласнимиоборотнимикоштами.

160.Показник, якийсвідчитьпроможливістьпідприємствомпокрити
свої короткострокові та довгострокові зобов’язання власним
капіталомназивається:
а) загальноїліквідності;
б) автономії;
в) структурикапіталу;
г) забезпеченнявласнимиоборотнимикоштами.

161. Які показники входять до групи, що характеризує
платоспроможністьпідприємства?
а) коефіцієнти абсолютної та швидкої ліквідності, проміжний
коефіцієнтпокриття;
б) коефіцієнтдовгостроковоїфінансовоїнезалежності, коефіцієнт
забезпеченості власними обіговими коштами, коефіцієнт
заборгованості;
в) коефіцієнт дебіторськоїзаборгованості, коефіцієнт автономії,
коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської
заборгованості.
г) коефіцієнтспіввідношенняміжгрошовимикоштамиіоборотними
активами.



210

162. Показники, щохарактеризуютьстантаструктурукапіталу:
а) коефіцієнтзабезпеченостівласнимиобіговимикоштами, коефіцієнт
автономії, коефіцієнтспіввідношеннякредиторськоїтадебіторської
заборгованості;
б) коефіцієнтспіввідношеннявласнихкоштівззапасамитавитратами,
коефіцієнтспіввідношенняосновнихзасобівтаоборотнихкоштів;
в) коефіцієнтспіввідношеннявласнихкоштівздовгостроковими
позиковимикоштамитазапасівівитрат, коефіцієнтспіввідношення
основнихзасобівінематеріальнихактивів.
г) коефіцієнтспіввідношенняміжгрошовимикоштамиіоборотними
активами.

163. Доскладуоборотнихактивівпідприємстваневідносяться:
а) запаси;
б) векселіодержані;
в) довгостроковіфінансовіінвестиції;
г) грошовікоштитаїхеквіваленти.

164. Фінансовізвітинадаютьінформаціюпро:
а) активи, зобов'язання, власнийкапітал, доходитавитрати, рух
грошовихкоштів;
б) техніко-економічніпоказникидіяльностіпідприємства;
в) загальнівитатитадоходипідприємствазапевнийзвітнийперіод;
г) реальнувартістьпідприємстватаотриманірезультатидіяльностіза
певнийперіод.

165. Процескоригуваннямайбутньоївартостігрошовихпоказниківдля
визначеннятеперішньоївартостіназивають:
а) ануїтетом;
б) коригуванням;
в) дисконтуванням;
г) індексацією.
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КОРОТКИЙТЕРМІНОЛОГІЧНИЙСЛОВНИК

Авансизабудівельнимконтрактом– грошовікоштиабоіншіактиви,
отриманіпідрядникомурахунокоплатиробіт, щовиконуватимутьсяза
будівельнимконтрактом.

Активи– ресурси, контрольованіпідприємствомврезультатіминулих
подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження
економічнихвигодумайбутньому.

Акціонернетовариство– господарськетовариство, статутнийкапітал
якогоподіленонавизначенукількістьчастокоднаковоїномінальноївартості,
корпоративніправазаякимипосвідчуютьсяакціями. Акціонернітовариства
затипом поділяютьсянапублічніакціонернітоваристватаприватні
акціонернітовариства. Публічнеакціонернетовариствоможездійснювати
публічнетаприватнерозміщенняакцій. Приватнеакціонернетовариство
можездійснюватитількиприватнерозміщенняакцій. Діяльністьакціонерних
товариств в Українірегулюється Законом України «Про акціонерні
товариства».

Акція– ціннийпапір, щозасвідчуєдолюїївласникавстатутному
фондіакціонерноготовариствавідкритогоабозакритоготипу, якадаєправо
научастьвуправліннііодержаннівідповідноїчастинийогоприбуткуу
формідивідендів. Розрізняютьакціїіменніінапред’явника, привілейованіі
прості. ПорядоквипускуіобігуакційрегулюєтьсяЗакономУкраїни«Про
цінніпапериіфондовубіржу».

Амортизація– систематичнийрозподілвартості, якаамортизується,
необоротних активів протягом строку їх корисного використання
(експлуатації).

Амортизованасобівартістьфінансовоїінвестиції– собівартість
фінансовоїінвестиціїзурахуванням частковогоїїсписаннявнаслідок
зменшеннякорисності, яказбільшена (зменшена) насумунакопиченої
амортизаціїдисконту(премії).

Аналізкон’юнктуриінвестиційногоринку– вивченняособливостей
інвестиційногоринкуабоокремихйогосегментівітихзмін, яківідбуваються
наньомувмоментспостереженнявпорівняннізпопереднімперіодом.

Антирозбавляючапотенційнапростаакція– фінансовийінструмент
абоіншаугода, конвертаціяякихупростіакціїприведедозбільшення
чистогоприбутку(зменшеннячистогозбитку) наоднупростуакцію від
звичайноїдіяльностівмайбутньому.

Асоційоване підприємство – підприємство, в якому інвестору
належитьблокувальний(більше25 відсотків) пакетакцій(голосів) іякенеє
дочірнімабоспільнимпідприємствомінвестора.

Банкрутство – встановлена у судовому порядку фінансова
неплатоспроможність певноїюридичноїабо фізичноїособи, тобто її
нездатність здійснювати розрахунки за своїми зобов’язаннями. Всі
процедури, пов’язанізбанкрутством, регулюютьсяЗакономУкраїни„Про
відновленняплатоспроможностіборжникаабовизнанняйогобанкрутом”.
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Безризиковіінвестиції– розміщеннякапіталувоб’єктиінвестування,
поякихвідсутнійризикможливихфінансовихвтрат. НапрактиціСШАта
рядурозвинутихєвропейськихкраїндотакихоб’єктівінвестування, як
правило, відносятьдержавніурядовіоблігації.

Бізнес-план – основний документ, що видається інвестору по
реальному інвестиційному проекту, у якому в короткій формі, у
загальноприйнятійпослідовностірозділіввикладеніголовніхарактеристики
проекту. Бізнес-план покликаний переконати інвесторавефективності
передбачуванихінвестицій.

Біржовийкурс– останняціна, поякійрізніоб’єктиінвестування(цінні
папери, об'єкти нерухомості, дорогоцінніметали іт.д.) продавалися-
купувалисянавідповіднійбіржі.

Валова заборгованість замовникам за роботи за будівельним
контрактом – сумаперевищенняпроміжнихрахунків (безнепрямих
податків) над витратами підрядника івизнаним ним прибутком (за
вирахуванням визнанихзбитків) надатубалансузпочаткувиконання
будівельногоконтракту.

Валова заборгованість замовників за роботи за будівельним
контрактом – сумаперевищеннявитратпідрядникаівизнаногоним
прибутку(завирахуваннямвизнанихзбитків) надсумоюпроміжнихрахунків
(безнепрямихподатків) надатубалансузпочаткувиконаннябудівельного
контракту.

Валовіінвестиції– загальнийобсягзасобів, інвестованихунове
будівництво, придбання засобів виробництва та на приріст товарно-
матеріальнихзапасівупевномуперіоді.

Вартість, якаамортизується– первіснаабопереоціненавартість
необоротнихактивівзавирахуваннямїхліквідаційноївартості.

Винахід – вирішеннятехнічноїпроблеми наосновівикористання
систематичнихзнань. Об’єктом виноходуможутьбути: пристрій, спосіб,
речовина, механізми,штаммікроорганізму, культуриклітинрослинтощо.

Відхилення від ціни забудівельним контрактом – зміна ціни
будівельногоконтрактувнаслідокзмінпопередньопогодженогообсягуробіт,
конструктивно-якісних характеристик істроків виконання будівельного
контракту.

Внутрішніджерелаформуванняінвестиційнихресурсів– власні
джерелафінансуванняреалізаціїінвестиційнихпрограм(проектів). Дочисла
основнихвнутрішніхджерелвідноситьсячастиначистогоприбуткукомпанії
(фірми), щопідлягаєкапіталізації, атакожсумаамортизаційнихвідрахувань
(амортизаційнийфонд).

Внутрішньогруповіоперації– операціїміжматеринськимтадочірніми
підприємствамиабоміждочірнімипідприємствамиоднієїгрупи.

Внутрішньогруповесальдо – сальдодебіторськоїзаборгованостіта
зобов'язаньнадатубалансу, якеутворилосявнаслідоквнутрішньогрупових
операцій.
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Втечакапіталу– переведеннякапіталувзначнихрозмірахвкраїниз
більш сприятливим інвестиційним кліматом з метою уникнення
оподаткуваннязабільшвисокимиставками, негативнихнаслідківінфляції,
ризикуекспропріаціїіт.д. Основноюметоювтечікапіталуєбільшвигідніта
гарантованіумовийогорозміщенняувибранихкраїнах.

Графікінвестицій– загальнийобсягінвестицій, розподіленийпо
конкретнихтермінахінвестування. Такийграфікскладаєтьсяприрозробці
бізнес-планутаоперативногоплануреалізаціїінвестиційногопроекту.

Грошовийпотік– основнийпоказник, щохарактеризуєефективність
інвестицій у виглядіповернених інвестору грошових коштів. Основу
грошовогопотокупоінвестиціяхскладаєчистийприбутокісумаамортизації
матеріальнихінематеріальнихактивів.

Гудвіл– перевищеннявартостіпридбаннянадчасткою покупцяу
справедливійвартостіпридбанихідентифікованихактивівтазобов'язаньна
датупридбання. Вартістьгудвілухарактеризуєнематеріальніактиви, що
невідображенів балансі, у виглядірепутаціїфірми, завойованінею
маркетинговіпозиціїнаринку, відпрацьованістьвнутрішньоїтехнології
діяльностітаіншіактиви, щоздатніприноситидодатковіприбутки. В
зарубіжнійпрактицівартістьгудвілучастовключаєтьсявбаланскомпанії
(фірми),щопродається.

Датабалансу– дата, наякускладенийбаланспідприємства. Звичайно
датоюбалансуєкінецьостанньогоднязвітногоперіоду.

Депозит– грошовіабоіншівидиактивів, розміщеніназбереженняу
фінансово-кредитнізаклади.

Депозитарій– заклад, щоприймаєназбереженнягроші, документи,
цінніпаперитаіншіцінності.

Депозитарійінвестиційногофонду– юридичнаособа, щоздійснює
відповідальнезбереженняактивів, обслуговуванняопераційзактивами
інвестиційногофондуіоблікрухуактивівфондунапідставідепозитного
договору. Діяльність депозитарію інвестиційного фонду в Україні
регулюєтьсяУказомПрезидента«Проінвестиційніфондитаінвестиційні
компанії».

Депозитнийпроцент – сумадоходу, одержуваногоінвесторомпри
передачіназбереженнягрошовихзасобівувідповідностізвстановленою
ставкоювідсотка.

Депресія– однаізстадійекономічногоциклу, щохарактеризується
тривалимспадомділової, вт.ч. інвестиційноїактивності.

Державніінвестиції– інвестиції, щоздійснюютьсядержавною і
місцевимиорганамивлади (управління) зарахунокбюджетнихкоштів,
позабюджетних фондів, залучених засобів, а також державними
підприємствамитазакладамизарахуноквласнихтазалученихзасобів.

Диверсифікаціяінвестицій– видінвестиційноїстратегіїкомпанії
(фірми), спрямованоїнарозширенняабозмінуїїінвестиційноїдіяльності.
Розрізняютьгалузеву, регіональнутаіншіформидиверсифікаціїінвестицій.
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Дивіденди– частиначистогоприбутку, розподіленаміжучасниками
(власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі
підприємства.

Дисконтнаставка– ставкавідсотка, поякіймайбутнявартість
грошейприводитьсядоїхреальноївартості, тобтозаякоюздійснюється
процесдисконтування.

Дисконтування– методприведеннямайбутньоївартостідоїхвартості
впоточномуперіоді(дореальноївартостігрошей).

Довгостроковіактиви– матеріальніінематеріальніактивикомпаніїз
терміном служби (періодом використання) більше одного року. До
довготерміновихактивіввідносятьсяосновніфонди, незавершенікапітальні
вкладення, довготерміновіфінансовівкладенняувсіхформахтаінші
аналогічніактиви.

Довгостроковізобов’язаннявсівидизалученихзасобівізтерміном
погашенняосновноїсумиборгупонадодинрік.

Дочірнєпідприємство– підприємство, якеперебуваєпідконтролем
материнського(холдингового) підприємства.

Еквіваленти грошовихкоштів – короткостроковівисоколіквідні
фінансовіінвестиції, яківільноконвертуютьсяупевнісумигрошовихкоштів
іякіхарактеризуютьсянезначнимризикомзміниїхвартості.

Емісія- випусквобіггрошовихзнаківтаціннихпаперів.
Ефективнаставкавідсотка – ставкавідсотка, щовизначається

діленнямсумирічноговідсоткатадисконту(аборізницірічноговідсотката
премії) насередню величинусобівартостіінвестиції(абозобов'язання) та
вартостіїїпогашення.

Ефективність інвестиційного портфеля – характеристика
інвестиційного портфеля (як правило, портфеля цінних паперів) за
критеріямипоточноїдоходностічиростукапіталуприбудь-якомурівні
ризику.

Ефективністьнововведень– оцінюєтьсяекономічнимтасоціальним
ефектом. Економічний ефект полягає в тому, що можна випускати
принципово нову, якіснішупродукцію, яказадовольняєновіпотреби.
Соціальнийефектполягаєвякісномузмінюванніумовпраці, рівняжиття.

Ефективністьреальнихінвестицій – поняття, що характеризує
різноманітністорони доходностіінвестицій. Для оцінки ефективності
реальнихінвестицій використовуютьсячотири основнихпоказники: 1)
чистий приведений дохід; 2)індекс доходності; 3)період окупності;
4)внутрішнянормадоходності.

Життєвий цикл галузі – загальний період часу від початку
зародженнягалузідозавершенняїїіснування(привипускупродукції, наяку
суттєвовплинувНТП) абодовступувостаточнузрілість(привипуску
продукції, потребивякійєстабільні). Втеоріїжиттєвогоциклугалузей
виділяють, якправило, п’ятьосновнихстадій: 1) «народження»; 2) «ріст»; 3)
«розширення»; 4) «зрілість»; 5) «спад» або«остаточназрілість». Визначення
стадії життєвого циклу галузі пов’язане з оцінкою інвестиційної
привабливостіокремихоб'єктівреальногоабофінансовогоінвестування,
вонанеобхіднатакож впроцесігалузевоїдиверсифікаціїінвестиційної
діяльності.
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Життєвийциклінвестицій – загальнийперіодчасувідпочатку
вкладаннязасобіввреальнийінвестиційнийпроектдонаступноговагомого
інвестування в діючий об'єкт. Як правило життєвий цикл інвестицій
розподіляютьнадвіосновністадії- 1) періодінвестуваннядопочатку
експлуатаціїоб'єкту; 2) період експлуатаціїнового об'єкту до початку
наступного суттєвого інвестування в його реконструкцію або технічне
переозброєння.

Життєвийциклкомпанії(фірми) – загальнийперіодчасувідпочатку
діяльностікомпанії(фірми) доприродногоприпиненняїїіснуванняабо
відродженнянановійоснові(зновимскладомвласниківікерівногоперсоналу;
зпринциповоновоюпродукцією, технологієюіт.д.) Втеоріїжиттєвогоциклу
компанії (фірми) виділяють, як правило, шість основних стадій: 1)
«народження»; 2) «дитинство»; 3) «юність»; 4) «раннязрілість»; 5) «остаточна
зрілість»; 6) «старіння». Визначеннястадіїжиттєвогоциклукомпанії(фірми)
необхіднеприоцінціїїінвестиційноїпривабливостіабоінвестиційнихякостей
ціннихпаперів(акцій), щоемітуються.

Залученіджерелаформуванняінвестиційнихресурсів– залученідля
реалізаціїінвестиційногопортфелянакредитнійосновігрошовізасобита
іншемайно. Дочислаосновнихвидівзалучених джерелформування
інвестиційнихресурсіввідносятьсядовготерміновікредитибанків; засоби,
отриманівідемісіїоблігацій; майно, залучененаосновіінвестиційного
лізингутаселенгу.

Заохочувальнівиплатизабудівельним контрактом – додаткові
суми, щосплачуютьсяпідрядникузавиконання (перевиконання) умов
контракту.

Злиття– об'єднанняпідприємств(шляхомстворенняновоїюридичної
особи, абоприєднанняпідприємствдоголовногопідприємства), врезультаті
якоговласники(акціонери) підприємств, щооб'єднуються, здійснюватимуть
контрольнадусімачистимиактивамиоб'єднанихпідприємствзметою
досягненняподальшогоспільногорозподілуризиківтавигодвідоб'єднання.
Прицьомужодназісторіннеможебутивизначенаякпокупець.

Зменшення корисності – втрата економічноївигоди в сумі
перевищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного
відшкодування.

Зноснеоборотнихактивів– сумаамортизаціїоб'єктанеоборотних
активівзпочаткуїхкорисноговикористання.

Зовнішніджерелаформуванняінвестиційнихресурсів- позиковіта
залученіджерелафінансуванняінвестиційнихпрограм(проектів).

Інвестиції- всівидимайновихтаінтелектуальнихцінностей, що
розміщуютьсявоб'єктипідприємницькоїтаіншихвидівдіяльностізметою
одержанняприбуткуабодосягненнясоціальногоефекту.

Інвестиціїзфіксованим доходом - вкладеннякапіталувоб'єкти
інвестуваннязпопередньопередбаченою фіксованоюставкоюдоходності.
Дочислатакихоб'єктівінвестуваннявідносятьсякупонніоблігації, ощадні
сертифікати, привілейованіакціїтаінші.
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Інвестиційнадекларація– складовачастинастатутуінвестиційного
фонду, вякійвизначеніосновнінапрямкиіобмеженняйогодіяльності,
порядоквипуску, продажутавикупуінвестиційнихсертифікатів, атакож
іншіпитаннядіяльностіфонду.

Інвестиційнадіяльність– придбаннятареалізаціятихнеоборотних
активів, атакожтихфінансовихінвестицій, якінеєскладовою частиною
еквівалентівгрошовихкоштів.

Інвестиційнаінфраструктура– найбільшважливігалузіекономіки,
закладиізасоби, щобезпосередньозабезпечуютьпроцесбезперебійного
здійсненняінвестицій.

Інвестиційнакомпанія– торговецьціннимипаперами, якийкрім
веденняіншихвидівдіяльності, можезалучатизасобидляздійснення
спільного інвестування шляхом емісіїта розміщення цінних паперів
(включаючи інвестиційні сертифікати). Створення та діяльність
інвестиційнихкомпанійвУкраїнірегулюєтьсяУказомПрезидента"Про
інвестиційніфондитаінвестиційнікомпанії".

Інвестиційна нерухомість – власніабо орендованіна умовах
фінансовоїорендиземельніділянки, будівлі, споруди, якірозташовуютьсяна
землі, утримуванізметоюотриманняоренднихплатежівта/абозбільшення
власногокапіталу, анедлявиробництватапостачаннятоварів, надання
послуг, адміністративноїметиабопродажувпроцесізвичайноїдіяльності.

Інвестиційнапривабливістьгалузей– інтегральнахарактеристика
окремихгалузейекономікизпозиціїперспективностірозвитку, доходності
інвестицій та рівня інвестиційних ризиків. Оцінка інвестиційної
привабливостіокремихгалузейздійснюєтьсяприрозробціінвестиційної
стратегіїкомпанії(фірми) тагалузевоїдиверсифікаціїїїінвестиційного
портфеля.

Інвестиційнапривабливістькомпаній– інвестиційнапрограма, як
відособленачастинаінвестиційногопортфелякомпанії(фірми), сформована
загалузевою, регіональною або іншими ознаками зметою зручності
управління. Інвестиційнапрограмавключає, якправило, рядінвестиційних
проектів (наприклад, інвестиційна програма житлового будівництва,
переробки сільськогосподарської продукції, створення соціальної
інфраструктуриіт. д.).

Інвестиційнапривабливістьрегіонів– інтегральнахарактеристика
окремихрегіонівкраїнизпозиціїінвестиційногоклімату, рівнярозвитку
інвестиційної інфраструктури, можливостей залучення інвестиційних
ресурсівтаіншихфакторів, щосуттєвовпливаютьнаформуваннядоходності
інвестиційтаінвестиційнихризиків. Оцінкаінвестиційноїпривабливості
окремихрегіонівздійснюєтьсяприрозробціінвестиційноїстратегіїкомпанії
(фірми) ірегіональноїдиверсифікаціїїїінвестиційногопортфелю.

Інвестиційнастратегія– формуваннясистемидовготерміновихцілей
інвестиційноїдіяльностікомпанії(фірми) тавибірнайбільш ефективних
шляхівїхдосягнення.

Інвестиційнийкліматкраїни– система правових, економічних і
соціальнихумовінвестиційноїдіяльностівкраїні, щосуттєвовпливаютьна
доходністьінвестиційірівеньінвестиційнихризиків.
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Інвестиційнийбанк– банк, якийспеціалізуєтьсянафінансуванні
інвестиційноїдіяльностісвоїхклієнтівшляхомвидачіїмдовготермінових
кредитів(позик).

Інвестиційнийменеджмент – процесуправліннявсімааспектами
інвестиційноїдіяльностікомпанії(фірми).

Інвестиційнийпортфель – сформований компанією (фірмою) з
урахуванням їїінвестиційних цілей перелік об̀єктів реального та
фінансовогоінвестування.

Інвестиційний проект – об'єкт реального інвестування, що
намічається до реалізації у формі придбання, нового будівництва,
розширення, реконструкціїіт.д. наосновірозглядуіоцінкибізнес-плану.

Інвестиційнийризик – імовірністьвиникненнянепередбачуваних
фінансовихвтрат(уформізниженняабоповноївтратидоходів, втрати
капіталуіт.д.) вситуаціїневизначеностіумовінвестиційноїдіяльності.
Розрізняють інвестиційний ризик систематичний інесистематичний;
реальногоіфінансовогоінвестування; економічний, політичний, соціальний
таіншівиди.

Інвестиційний ринок – сукупність інвестиційних відносин, що
складаютьсяміжпродавцямиіпокупцямиінвестиційнихтоварівіпослуг, а
такожоб'єктівінвестуванняувсіхйогоформах.

Інвестиційний фонд – юридична особа, заснована у формі
акціонерного товариства, яка здійснює діяльність виключно у сфері
спільногоінвестування. Інвестиційніфондиподіляютьсянавідкритіта
закриті. ПорядокствореннятадіяльностіінвестиційнихфондіввУкраїні
регулюєтьсяУказомПрезидента"Проінвестиційніфондитаінвестиційні
компанії".

Інвестиційніякостіціннихпаперів– інтегральна характеристика
окремихвидівціннихпаперівзпозиціїїхдоходності, ризикуталіквідності.

Інвестор– суб'єктінвестиційноїдіяльності, якийприймаєрішенняі
здійснює вкладення власних, позичених і залучених майнових та
інтелектуальнихресурсіввоб'єктиінвестування.

Індивідуальнийінвестор– окремаюридичнаособа, щосамостійно
(безпосередників) здійснюєінвестиційнудіяльність.

Інноваційнадіяльність– спрямовананапошукможливостей, які
забезпечують практичне використання наукового, науково-технічного
результатутаінтелектуальногопотенціалузметоюодержанняновогочи
поліпшеногопродукту, способуйоговиробництватазадоволеннясуспільних
потребуконкурентоспроможнихтоварах.

Інноваційнаполітикадержави – впливдержавинаінноваційну
діяльністьзадопомогоювідповідногоправовоготаекономічногомеханізму.
Державаздійснюєзаходищодозахистунаціональногоринку, створення
інноваційногопотенціалу. Середмоделейдержавноїінноваційноїполітики
розрізняютьдві– американськутаяпонську. Стратегіїіншихкраїнєїх
різновидами. Основнірозбіжності– у рівнідержавного регулювання
інноваційноїдіяльності. Основнінапрямкиінноваційноїдержавноїполітики
длявсіхкраїнтакі: державніпрямітапобічністимулюваннярозвиткунауки
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татехніки; освоєнняїхрезультатів; стратегіяпідготовкитаперепідготовки
кадрів; формуванняінфраструктурисуспільногоклімату, котрийзабезпечує
розвитокінноваційнихпроцесів.

Інноваційнасфера – системавзаємодіїін новаторів, інвесторів,
товаровиробниківконкурентоспроможноїпродукціїтапослугірозвиненої
інфраструктури.

Інноваційнийлаг– проміжокчасуміж виникненням новинки і
втіленнямїїунововведення.

Інноваційнийменеджмент – сукупністьорганізаційно-економічних,
психологічно-соціальних методів, форм та способів управління всіма
стадіямиінноваційногопроцесу. Інноваційнийменеджмент– цетакийспосіб
дій, якийзабезпечуєсприятливіумовидлярозвиткуінноваційногопроцесу.
Інноваційнийменеджмент– цеуправліннязмінами.

Інноваційнийпотенціалдержави– сукупністьзасобівіможливостей
угалузіосвітитавиробництва, яківтілюютьнайновішідосягненняНТП.
Показникиінноваційногопотенціалу: обсягнагромадженихтеоретичнихта
практичних знань у різних галузях суспільноїдіяльності; здатність
використовуватитапоширюватицізнання; наявністьпідготовленихкадрів
високоїкваліфікаціївгалузінауково-технічноїтапрактичноїдіяльності;
матеріально-технічноїіфінансовоїбазинаукидляпроведеннядослідів,
експериментівзупровадженняідейновоїтехніки, продуктів, технологій,
організаційно-управлінськихформтаметодівзпідготовкикадрів, розробки
тапоширенняінновацій. Інноваційний потенціал визначаєможливості
розвиткунаукивмайбутньому; забезпечуєлідерстводержавинасвітовій
арені.

Інноваційнийпроцес– цепроцесстворення, поширеннятавтілення
новації, яказадовольняєновісуспільніпотреби. Складаєтьсязокремих
стадій, щовідрізняютьсяорганізацієюпраці, управління, фінансуванням.

Інноваційнийрозвиток– розвитокнауки, техніки, досвіду, знань. Це
процес, підчасякогонауковаідеядоводитьсядопрактичноговикористання.

Інноваційніпроекти – це складові програми, створені для
впровадження технічних, технологічних або інших новацій, що їх
здійснюютьнауковітапроектнізакладивпевнийпроміжокчасу.

Інноваційні стратегії – стратегії промислових компаній
(підприємств), орієнтованихнацінності, щоєголовнимивроботіпідрозділів
НДДРК.

Інноваційніінвестиції– однаізформінвестування, щоздійснюєтьсяз
метоювпровадженнядосягненьнауково-технічногопрогресуувиробництво
ісоціальнусферу.

Іноземніінвестиції– всівидицінностей, щовкладаютьсявоб'єкти
інвестиційноїдіяльностінатериторіїданоїкраїни. Порядокздійснення
іноземнихінвестиційнатериторіїУкраїнирегулюєтьсяЗакономУкраїни
"Прорежиміноземногоінвестування".

Інституційнийінвестор– фінансовийпосередник, щоакумулює
кошти індивідуальних інвесторів іздійснює інвестиційну діяльність,
спеціалізовану, якправило, наопераціяхзціннимипаперами.
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Інструмент хеджування – похідний фінансовий інструмент,
фінансовийактивабофінансовезобов'язання, справедливавартістьякихі
грошові потоки від яких, як очікується, компенсуватимуть зміни
справедливоївартостіабопотокугрошовихкоштівоб'єктахеджування.

Інструментифондовогоринку– інструментиздопомогою яких
здійснюєтьсяопераціїнафондовомуринку. Доосновнихінструментів
фондового ринку відносяться облігації, ощаднісертифікати, опціони,
ф'ючерсніконтракти, інвестиційнісертифікати.

Інфляційнапремія– додатковийдохід, щовиплачуєтьсяінвесторуз
метоювідшкодуванняйоговтративідзнеціненнягрошейузв'язкузінфляцією.
Рівень цього доходу прирівнюється до темпу інфляціїв періоді, що
розглядається.

Капітал– основнийвидінвестиційнихресурсівуформіматеріальнихі
грошовихресурсів, різнихвидівфінансовихінструментів. Вбільшвузькому
значенні- активикомпанії(фірми) замінусомзобов'язань(заборгованості).

Капіталізація – перетвореннязасобівукапітал. В інвестиційній
діяльностінайбільш поширенимиопераціямикапіталізаціїєкапіталізація
частини чистого прибутку, капіталізація дивідендів, капіталізація
депозитногопроцентаіт.д.

Капітальнівкладення– інвестиціїувідновленняосновнихзасобівіна
прирістматеріально-виробничихзапасів. Капітальнівкладенняздійснюютьсяу
формі нового будівництва, розширення, реконструкції і технічного
переозброєння.

Коефіцієнтавтономії– одинзосновнихпоказників, щохарактеризує
фінансовустійкістькомпанії(фірми). Вінвизначаєтьсяшляхомділеннясуми
власногокапіталунасумувсіхвикористовуванихзасобів. Чим більше
значенняцьогокоефіцієнта, тимвищафінансовастійкістькомпанії(фірми).

Коефіцієнт варіації– статистичний показник, що характеризує
співвідношеннясередньоквадратичноговідхиленнятасередньоївеличини
показників, щовивчаються. Вінвестиційнійдіяльностікоефіцієнтваріації
розраховуєтьсявпроцесіоцінкирівняінвестиційногоризику.

Коефіцієнт довгостроковоїзаборгованості– важливий показник
оцінки фінансовоїстійкості підприємства (фірми), що характеризує
відношеннясумидовгострокової(більшеодногороку) заборгованостідо
загальноїсумивсіхвикористовуванихнимкоштів.

Кон’юнктура– сукупністьфакторів, щохарактеризуютьстанякогоне
будьпроцесу, діяльності, явища.

Кон’юнктура інвестиційного ринку – система факторів, що
характеризуєпоточнийстанпопиту, пропозиції, цінірівняконкуренціїна
інвестиційніпроектиіпослуги, атакожоб'єктиінвестуванняувсіхйого
формах.

Кон’юнктурнийцикл – періодчасу, напротязіякогопроходить
послідовназмінавсіхстадійкон’юнктуриінвестиційногоринку. Воснові
кон’юнктурногоциклувиділяютьтакічотиристадіїкон’юнктури: 1) підйом
кон’юнктури;2) кон’юнктурний бум; 3) послаблення кон’юнктури;
4) кон’юнктурнийспад.
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Консолідована фінансова звітність – фінансова звітність, яка
відображаєфінансовестановище, результатидіяльностітарухгрошових
коштівюридичноїособитаїїдочірніхпідприємствякєдиноїекономічної
одиниці.

Контракт зфіксованою ціною – договірпробудівництво, який
передбачаєфіксовану (тверду) цінувсьогообсягуробітзабудівельним
контрактом або фіксовануставку заодиницю кінцевоїпродукції, що
випускатиметьсянаоб'єктібудівництва.

Контрактзаціною«витратиплюс» – договірпробудівництво, який
передбачаєціну як суму фактичних витрат підрядника на виконання
будівельногоконтрактутапогодженогоприбутку(увиглядіпроцентавід
витратабофіксованоївеличини).

Контроль – вирішальний вплив на фінансову, господарську і
комерційнуполітикупідприємствазметою одержаннявигодвідйого
діяльності.

Контрольнийпакетакцій– кількістьакцій, якадаєправоінвестору
здійснюватифактичнийконтрольнадакціонерною компанією. ВУкраїні
рішення, щопідтверджуєнаявністьконтрольногопакетуакцій, якщойого
розмірскладаєбільшеніж 50% , приймаєантимонопольнийкомітетз
врахуванням конкретних особливостей засновницьких документів і
структуристатутногофондукомпанії.

Контрольніучасники– учасникиспільноїдіяльностізістворенням
юридичноїособи(спільногопідприємства), якіздійснюютьконтрользаїї
діяльністю.

Користувачізвітності– фізичнітаюридичніособи, щопотребують
інформаціїпродіяльністьпідприємствадляприйняттярішень.

Короткостроковіінвестиції– формавкладеннякапіталутерміномдо
одногороку. Донихвідносятьсяпридбаннякороткостроковихоблігацій,
короткострокових депозитних сертифікатів, розміщення коштів на
депозитномувкладіііншікороткостроковіфінансовівкладення.

Кредитнийпроцент– сума, щовиплачуєтьсяодержувачемкредитуза
користуванняпозиковимикоштамиувідповідностізвстановленоюставкою
процента.

Криваінвестицій – графічнезображення залежностіпопиту на
інвестиціївід різних чинників: питомоїваги заощадженьв доходах;
очікуваноїнормиприбутковостіінвестицій; ставкипозиковогопроцента;
темпівінфляціїтаінших.

Лізинг– довгостроковаформаорендимашинтаобладнання, що
одночасно використовуєтьсяякоднеіззалученихджерелформування
інвестиційнихресурсів.

Ліквідаційнавартість– сума, якупідприємствоочікуєотриматиза
активпіслязакінченнястрокуйогокорисноговикористаннязавирахуванням
витрат, пов’язанихзйоговибуттям.

Ліквідність – здатність активів використовуватися в якості
безпосередніхзасобівплатежуабобутиготовимидошвидкогоперетворення
вгрошовуформубезвтратисвоєїпоточноївартості.
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Ліквідність інвестицій – здатність об'єктів інвестування бути
реалізованимипротягом короткогоперіодучасубезвтратисвоєїреальної
вартості.

Материнське (холдингове) підприємство – підприємство, яке
здійснюєконтрольдочірніхпідприємств.

Методучастівкапіталі– методоблікуінвестицій, згіднозяким
балансовавартістьінвестиційвідповіднозбільшуєтьсяабозменшуєтьсяна
сумузбільшенняабозменшеннячасткиінвестораувласномукапіталіоб'єкта
інвестування.

Методефективноїставкивідсотка– методнарахуванняамортизації
дисконтуабопремії, заякимсумаамортизаціївизначаєтьсяякрізницяміж
доходомзафіксованоюставкоювідсоткаідобуткомефективноїставкита
амортизованоївартостінапочатокперіоду, заякийнараховуєтьсявідсоток.

Методи фінансування інвестицій – принципові підходи до
фінансуванняокремихінвестиційнихпроектівабопрограм. Дочислаосновних
методівфінансуванняінвестицій входять: 1) повнесамофінансування; 2)
акціонування; 3) кредитнефінансування; 4) лізингіселенг; 5) змішане
фінансування.

Мінімальніорендніплатежі– платежі, що підлягають сплаті
орендаремпротягомстрокуоренди (завирахуваннямвартостіпослугта
податків, щопідлягаютьсплатіорендодавцю, інепередбаченоїорендної
плати), збільшені: 1) дляорендаря- насумуйогогарантованоїліквідаційної
вартості; 2) дляорендодавця- насумуйогогарантованоїліквідаційної
вартості. Уразіможливостітанаміруорендаряпридбатиоб'єкторендиза
ціною, нижчоюзайогосправедливувартістьнадатупридбання, мінімальні
орендніплатежіскладаютьсязмінімальноїорендноїплатизавесьстрок
орендитасуми, якуслідсплатитизгіднозугодоюнапридбанняоб'єкта
оренди.

Моніторинг інвестиційного ринку – механізм здійснення
підприємством (фірмою) постійного спостереження макроекономічних
факторіврозвиткуінвестиційногоринкуіокремихйогосегментівзметою
оцінкиінвестиційногокліматуіпоточноїйогокон'юнктури.

Моніторингреалізаціїінвестиційнихпроектів– механізмздійснення
постійногоспостереженнязаважливимипоточнимирезультатамиреалізації
всіхінвестиційнихпроектівпідприємства(фірми) вумовахкон'юнктури
інвестиційногоринку, щопостійнозмінюється.

Мультиплікаторінвестиційнихвитрат – коефіцієнт, щопоказуєу
скількиразівсумаприростунаціональногодоходуперевищуєсумуприросту
чистихінвестиційвекономікукраїни. Модельданогомультиплікатора
розробленаД.Кейнсом.

Нарощування– методприведеннятеперішньоївартостігрошейдоїх
вартостівпопередньомуперіоді, щовикористовуєтьсядляоцінкимайбутньої
вартостіінвестицій.

Негативний гудвіл – перевищення вартостічастки покупця у
справедливійвартостіпридбанихідентифікованихактивівізобов'язаньнад
вартістюпридбаннянадатупридбання.
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Незавершенікапітальніінвестиції – капітальні інвестиції у
будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання
об'єктівнеоборотнихматеріальнихактивів, уведенняякихвексплуатаціюна
датубалансуневідбулося, атакож авансовіплатежідляфінансування
будівництва.

Незбалансований інвестиційний портфель – портфель, що
складаєтьсязінвестиційнихпроектівтафінансовихінструментів, яків
значнійміріневідповідаютьметійогоформуваннячифінансовимресурсам.

Неплатоспроможність– нездатністькомпанії(фірми) оплатитиу
визначенийтермінсвоїзобов'язання.

Новаторство– новеутворчійдіяльностілюдей.
Новація – новий вид продукту, технології, методуяккінцевий

результатінноваційногопроцесу, щойогопотребуєсуспільство. Уновації
реалізуютьсяновінауковітатехнічнізнання, якіприводятьорганізаціюдо
успіхунаринку. Процесвведенняноваціїнаринокназиваєтьсяпроцесом
комерціалізації. Новаціїформуютьринокновацій.

Новизнанововведень– рівеньновизнивідбиваютьзнання, щовтіленів
нововведеннях: нововведеннянабазівідомихзаконівізакономірностейтана
базіневідомихзаконівізакономірностей. Перший рівень– поступове
поліпшення змінювання на базівже відомих принципів. Візьмемо,
наприклад, праску. Восновіїїфункціонуваннялежитьпринциппідігріву.
Протягом віківконструкціяпраски вдосконалювалася, алепринцип не
змінюється. Підошвупраскирозігрівалинавугіллі, потім електричною
спіраллю. Ценововведеннянабазівідомого принципу. Упровадження
нововведеннянабазіновихзаконівсуттєвозмінюєпринципидіяльності
організаціївцілому. Рівеньновизниєосновнимкритеріємефективності
нововведень.

Нововведення– процесвтіленнятапоширенняновихвидівпродуктів,
послуг, виробничихпроцесів, ідей, методівроботи, усьогоновогощодо
організаціїабоїїсередовища.

Об’єднанняпідприємств– з'єднанняокремихпідприємствурезультаті
приєднанняодногопідприємствадоіншогоабовнаслідокодержанняконтролю
одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншого
підприємства.

Об’єктбудівництва– сукупністьбудівельіспорудабоокремібудівлі
іспоруди, будівництвоякихздійснюєтьсязаєдинимпроектом.

Об’єкт основних засобів – закінчений пристрій з усіма
пристосуваннями іприладдям до нього або окремий конструктивно
відокремленийпредмет, щопризначенийдлявиконанняпевнихсамостійних
функцій, чивідокремленийкомплексконструктивноз'єднанихпредметів
одногоаборізногопризначення, щомаютьдляїхобслуговуваннязагальні
пристосування, приладдя, керуваннятаєдинийфундамент, унаслідокчого
коженпредметможевиконуватисвоїфункції, акомплекс- певнуроботу
тількивскладікомплексу, анесамостійно. Якщоодиноб'єктосновнихзасобів
складаєтьсязчастин, якімаютьрізнийстроккорисноговикористання
(експлуатації), токожназцихчастинможевизнаватисявбухгалтерському
облікуякокремийоб'єктосновнихзасобів.
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Об’єктиінвестування– цереальніінвестиційніпроекти, об'єкти
нерухомості, різноманітніфінансовіінструменти(впершучергуінструменти
фондовогоринку), якієпредметомінвестування.

Оборотністьактивів– показник, щохарактеризуєчислооборотних
активівкомпанії(фірми) уперіоді, щорозглядається.

Окупністьінвестицій– процесповертаннявкладенихінвестиційних
засобівчерезодержанийприбуток, амортизацію.

Оперативнеуправлінняінвестиційнимпортфелем– системазаходів
щодореалізаціївключенихвпортфельінвестиційнихпроектів, моніторингу
ефективностіокремихоб'єктівреальногоіфінансовогоінвестуванняі
підготовкирішеньпропоточнекоректуванняпортфеля(шляхом"виходу" із
окремихінвестиційнихпрограміпродажуокремихфондовихінструментів).

Основнізасоби – матеріальніактиви, якіпідприємствоутримуєз
метою використанняїхупроцесівиробництваабопостачаннятоварів,
наданняпослуг, здаванняворендуіншим особам абодляздійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційногоциклу, якщовіндовшийзарік).

Парадигма– системапонять, найзагальнішамодельявищ, щодоякої
рештахарактеристик– окремічастини. Змінапарадигми– цезмінавсієї
системипонять.

Патенти– документи, яківидаютьсявинахідникунавизначений
термінтазасвідчуютьвиключнеправовинахідникаабойогоспадкоємцяна
технічнуновацію. Патентдаєвинахідникутитулвласниканавинахід, що
знаходитьвідображеннявреєстраціїторговогознака– певногопозначення
натоваріабойогоупаковці. Урозвиненихкраїнахпатентуютьсяпрактично
всівинаходи. Патентчиннийтількинатериторіїтієїкраїни, девінвиданий.

Первіснавартість– історична(фактична) собівартістьнеоборотних
активівусумігрошовихкоштівабосправедливоївартостііншихактивів,
сплачених(переданих), витраченихдляпридбання(створення) необоротних
активів.

Переоціненавартість – вартістьнеоборотних активівпісля їх
переоцінки.

Період окупності – показник ефективності інвестицій, який
характеризуєтермін, протягом якоговони окупляютьсяповністю. Цей
показникрозраховуєтьсяшляхом діленнязагальноїсумиінвестиційна
середньорічнийгрошовийпотік, приведенийдореальноївартості.

Підрядник– юридичнаособа, якаукладаєбудівельнийконтракт,
виконує передбачені будівельним контрактом роботи і передає їх
замовникові.

Пов’язаністорони– підприємства, стосункиміжякимиобумовлюють
можливістьоднієїсторониконтролюватиіншуабоздійснюватисуттєвий
впливнаприйняттяфінансовихіоперативнихрішеньіншоюстороною.

Подібніоб’єкти – об’єкти, якімають однакове функціональне
призначеннятаоднаковусправедливувартість.
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Показникпоточноїліквідності– основнийпоказникліквідності
активівкомпанії(фірми), якийхарактеризуєвідношеннявсіхпоточних
активівдовсіхпоточнихзобов'язань.

Преміязаліквідність– цедодатковийдохід, якийвиплачується(чи
передбаченийдовиплати) інвесторузметоювідшкодуванняйогоризиків,
пов'язанихзнизькою ліквідністю об'єктівінвестування. Розмірпремії
залежитьвідрівняліквідностіінвестицій.

Премія за ризик – додатковий дохід, що виплачується (чи
передбаченийдовиплати) інвесторупонадтойрівень, якийможебутипо
безризикових інвестиціях. Розмір преміїзалежитьвід рівняризикуі
визначаєтьсяздопомогоюмоделі«лініїнадійностіринку».

Претензія за будівельним контрактом – сума майнової
відповідальностізамовникачиіншоїсторони, якувимагаєвідшкодувати
підрядникпонадцінуконтракту.

Прибутковістьінвестицій– показник, щохарактеризуєвідношення
середньорічноїсумичистогоприбуткудообсягуінвестицій. Вінпоказує
рольприбуткууформуваннізагальноїдоходностіінвестицій.

Прибутковістькапіталу– показник, якийхарактеризуєвідношення
сумичистогоприбуткуувизначеномуперіодідосередньоївартостівласного
капіталувцьомужперіоді.

Приватніінвестиції– це вкладення засобів, що здійснюється
громадянами, атакожкомпаніями(фірмами) недержавнихформвласності.

Принципистимулюванняінноваційноїдіяльностінапідприємстві–
всебічнапідтримкановаторськоїдіяльностівищимкерівництвом; швидкістьі
гласність реєстраціїзаявок; простота та ясність пакетних процедур;
матеріальнайморальнапідтримкаіндивідуальнихігруповихпропозицій
щодо новації: а) нагородження; б) присвоєння почесного звання; в)
публікаціярезультатів; г) премії; д) терпимістьдоневдачноваторів.

Пряміінвестиції- інвестиції, приякихвкладеннякапіталувоб’єкти
інвестуванняздійснюєтьсяінвесторомсамостійнобездопомогифінансових
посередників.

Реальнаставкапроцента– ставкапроцента, якавстановлюєтьсяз
врахуваннямзміникупівельноїспроможностігрошейвзв'язкузінфляцією.

Реальніінвестиції– цевкладеннякоштіввреальніматеріальніі
нематеріальні(інноваційногохарактеру) активи.

Реінвестування– переміщеннякапіталуізоднихактивіввінші, більш
ефективні.

Ризиквтратидоходу– одинізрівнівризику, щоназивається
«критичним», критеріємякогоєможливістьвтратиочікуваноїсумивалового
доходупооб'єктуінвестування, щорозглядається.

Ризиквтратикапіталу– найбільш високийрівеньризику, що
називається«катастрофічним», критеріємякогоєможливістьвтративсіх
власнихактивівврезультатібанкрутства.

Ризик втрати прибутку – рівень ризику, що називається
«допустимим», критеріємякогоєможливістьвтратиочікуваногочистого
прибутку.
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Ризикінфляції– ризик, пов’язаний іззнеціненням доходу від
інвестиційвзв’язкузінфляцією. Вумовахпрогнозуванняданоговиду
ризикуінвесторможевимагатидодатковогодоходуувиглядіінфляційної
премії.

Ризикліквідності– імовірністьвтратвнаслідокнеспроможності
виконатисвоїзобов'язанняузв'язкузнеможливістюреалізуватифінансові
активизасправедливою вартістю. Принаявностітакогоризикуінвестор
можевимагатидодатковогодоходуувиглядіпреміїзаліквідність.

Ризиковийкапітал– особливаформавкладеннякапіталузвисоким
рівнемризикуврозрахункунашвидкеодержаннявисокоїнормидоходу.
Компанії(фірми) - об’єктитакогоінвестуванняназиваються«венчурними»
(ризиковими).

Ризиковийпортфель– агресивнийінвестиційнийпортфельзвисоким
загальнимрівнемризикупоньому.

Ринковавартістьфінансовоїінвестиції– сума, якуможнаотримати
відпродажуфінансовоїінвестиціїнаактивномуринку.

Розбавляючапотенційнапростаакція– фінансовийінструментабо
іншаугода, конвертаціяякихупростіакціїпризведедозменшеннячистого
прибутку(збільшеннячистогозбитку) наоднупростуакціювідзвичайної
діяльностіумайбутньому.

Роялті – платежі за використання нематеріальних активів
підприємства(патентів, торговельнихмарок, авторськогоправа, програмних
продуктівтощо).

Санація– системазаходів, спрямовананапопередженнябанкрутства
компанії(фірми) приїїнеплатоспроможності.

Селенг– одинізвидівзалученихджерелфінансуванняінвестицій, що
передбачаєпередачувласниками(юридичнимиіфізичнимиособами) правпо
використанню ірозпорядженню їхмайном завизначенуплату. Таким
майном можуть виступати будівлі, споруди, обладнання, сировина,
матеріали, грошовікошти, цінніпапери, атакожпродуктиінтелектуальної
праці.

Середньорічнакількістьпростихакцій– середньозваженакількість
простихакцій, якіперебуваливобігупротягомзвітногороку.

Скоригованасередньорічнакількістьпростихакцій– середньорічна
кількістьпростихакційвобігу, скориговананакількістьпотенційнихпростих
акцій.

Співвідношенняризикуідоходу– показник, щоспіввідноситьрівень
інвестиційногоризикуіінвестиційногодоходуівимірюєтьсяздопомогою
коефіцієнтаваріаціїімоделі«лініїнадійностіринку». Цей показник
використовуєтьсяприоцінцііформуванніінвестиційногопортфелячи
окремихінвестиційнихпроектів.

Спільнадіяльність– господарськадіяльністьзіствореннямабобез
створенняюридичноїособи, якаєоб'єктомспільногоконтролюдвохабо
більшесторінвідповіднодописьмовоїугодиміжними.

Спільнеінвестування- діяльність, яказдійснюєтьсявінтересахіза
рахунок засновників і учасників інвестиційного фонду (частково
інвестиційною компанією) шляхомвипускуінвестиційнихсертифікатіві
проведеннякомерційноїдіяльностізціннимипаперами.
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Спільнийконтроль– розподілконтролюзагосподарськоюдіяльністю
відповіднодоугодипроведенняспільноїдіяльності.

Справедливавартість– сума, заякоюможебутиздійсненийобмін
активу, абооплатазобов'язанняврезультатіопераціїміж обізнаними,
зацікавленимитанезалежнимисторонами.

Строккорисноговикористання(експлуатації) – очікуванийперіод
часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися
підприємством або зїх використанням буде виготовлено (виконано)
очікуванийпідприємствомобсягпродукції(робіт, послуг).

Суб’єкти інвестиційної діяльності - сукупність фізичних і
юридичних осіб – безпосередніх інвесторів іучасниківінвестиційної
діяльності.

Суттєвийвплив– повноваженнябратиучастьуприйняттірішеньз
фінансової, господарськоїтакомерційноїполітикиоб'єктаінвестуваннябез
здійсненняконтролюцієїполітики.

Тендер– різновидністьторгів, втомучисліміжнародних, об'єктом
якихєпідрядинабудівництвоокремихреальнихінвестиційнихпроектів;
виконання комплексів іокремих видів будівельно-монтажних робіт;
виконання комплексу пусконалагоджувальних робіт; постачання
комплексноготехнологічногообладнання; об'єктиприватизації; концесіїна
розробкупокладівкориснихкопалинтаінші.

ТеоріяЙ.А. Шумпетера– ранняконцепціянововведень, висунутав
працяхавстрійськогоекономістаЙ.А. Шумпетера(«Теоріяекономічного
розвитку»). Теоріястверджує, щорозвитокекономікиявляєсобоюскладний
циклічнийпроцес, уякомуспалахинововведеньспричиняютьчергування
фазкризийрозквіту. Віндаввизначеннянововведень, запропонувавїх
класифікацію, виокремивзакритерієм новизнинововведеннябазисніі
другорядні. НосіємнововведеньЙ.А. Шумпетеруважавпідприємця, тому
розвитокінноваційзалежаввідякостейособистостіпідприємця, якимможе
бутикожний. Сформулювавідею «ефективноїконкуренції», яказображує
ринковиймеханізм якефективнувзаємодію монополістичнихсил, що
базуютьсянаконкуренції.

Теперішнявартість– дисконтованасумамайбутніхплатежів(за
вирахуваннямсумиочікуваноговідшкодування), яка, якочікується, буде
необхіднадляпогашеннязобов’язаннявпроцесізвичайноїдіяльності
підприємства.

Теперішнявартістьгрошей– вартістьгрошейвпоточномуперіоді
приїхзворотномуперерахункузмайбутньоївартості. В інвестиційній
діяльностірозрахуноктеперішньоївартостігрошейздійснюєтьсяприоцінці
майбутніхдоходіввідінвестиційтавдеякихіншихвипадках.

Термінокупностінововведення– показникефективностіреалізації
інноваційногопроцесу, визначенийякперіод, щопочинаєтьсяздослідженьі
закінчуєтьсямоментом, колиприбутокзпродажунововведенняпокриєвсі
витратинаНДДКР.
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Технопарк – компактно розміщений на підготовленій території
комплекс дослідних інститутів, ВНЗ, лабораторій, наукових центрів,
дослідних заводів та виробничих підприємств з розвиненою
інфраструктурою. Восновутехнопарківпокладеноідею територіального
поєднаннянауковоїдумкитаматеріальноїбази.

Технополіс– цемодельтехнопарку. Розвиваютьсянабазіневеликих
міст(населенихпунктів), цілеспрямованоорієнтованихнарозміщеннявних
науково-виробничихкомплексівупроваджувальнихвенчурнихорганізацій,
щоутворюютьядро, навколоякогоформуютьсякомерційніжитловіта
сервісніструктури.

ЦиклиКондратьєва(довгіхвилікон’юнктури). Концепціявеликих
циклів– періодичнеповторенняхарактернихекономічних, технологічних,
соціальнихситуацій (наприклад, економічніпіднесеннятаспади, піки
соціальноїнапруженості). Ціхарактерніситуаціїповторюютьсячерез50-60
років, їхпроявизафіксованівстатистиці. Восновікожноїхвилілежить
базиснітехнології. Напочаткуциклувідбуваютьсяпоступовінарощування
технічногопотенціалубазиснихнововведень, потімїхбурхливакомерційна
експлуатація, післяякоїнастаєуповільнення, спад. Спостерігаєтьсячетверта
хвиля, восновуякоїпокладенотехнології, щобазуютьсянаелектроніці.
ПоложенняКондратьєварозвинувЙ.А. Шумпетер, якийувівпоняття«циклів
Кондратьєва» тапоняття«кластера» нововведень.

Точкабеззбитковості– графічнезображеннястанугосподарської
діяльностікомпанії(фірми), щопоказуєприякомуобсязіцієїдіяльності
чистий дохідвідреалізаціїпродукції(товарів, послуг) дорівнюєсумі
поточних постійних ізмінних затрат (тобто досягається беззбиткова
діяльність).

Учасникиінвестиційноїдіяльності– фізичнітаюридичніособи, що
забезпечуютьреалізацію інвестиційяквиконавцізамовленьчинаоснові
дорученняінвестора.

Фінансоваоренда– оренда, щопередбачаєпередачуорендарювсіх
ризиківтавигод, пов'язанихзправомкористуваннятаволодінняактивом.
Орендавважаєтьсяфінансовоюзанаявностіхочабоднієїзнаведенихнижче
ознак: 1) орендарнабуваєправавласностінаорендованийактивпісля
закінченнястрокуоренди; 2) орендармаєможливістьтанамірпридбати
об'єкторендизаціною, нижчою зайогосправедливувартістьнадату
придбання; 3) строкорендистановитьбільшучастинустрокукорисного
використання (експлуатації) об'єкта оренди; 4) теперішня вартість
мінімальнихоренднихплатежівзпочаткустрокуорендидорівнюєабо
перевищуєсправедливувартістьоб'єктаоренди.

Фінансовастабільність– стабільністьфінансовогостанукомпанії
(фірми) вдовгостроковійперспективі, щовизначаєтьсявисокою долею
власногокапіталувзагальнійсуміджерелфінансовихзасобів.

Фінансовіінвестиції– активи, якіутримуютьсяпідприємством з
метоюзбільшенняприбутку(відсотків, дивідендівтощо), зростаннявартості
капіталуабоіншихвигоддляінвестора.
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Фінансовіінструменти– об'єктиінвестування, якіпредставляють
собоюрізноманітнітипифінансовихзобов'язань: депозитнівклади, ощадні
сертифікати, акції, облігації, інвестиційнісертифікатитаінші.

Фінансовіпосередники – інвестиційно-кредитні інститути, що
акумулюютьгрошовікоштиіндивідуальнихінвесторівівикористовуютьїх
дляінвестуваннячикредитування. Фінансовіпосередникиподіляютьсяна
три інституційнігрупи: 1) інвестиційні; 2) банківські; 3) страхові.
Інвестиційні інститути фінансових посередників представлені
інвестиційними фондами; інвестиційними компаніями; трастовими
компаніями (довірчимитовариствами). Основніінвестиційніінститути–
інвестиційніфондитаінвестиційнікомпаніїзалучаютьгрошовікошти
шляхомвипускувласнихціннихпаперів– інвестиційнихсертифікатів.

Фінансуванняінвестицій – забезпеченняінвестиційноїдіяльності
необхіднимигрошовимикоштамизрізнихджерел.

Фондвикупу– фонд, щоформуєтьсяшляхомрегулярнихвідрахувань
засобів, призначенихдлявикупувнаміченийтермінранішеемітованих
ціннихпаперів(облігацій, ощаднихсертифікатів).

Формиінвестицій– способиздійсненняінвестиційврізніоб'єкти.
Розрізняють: реальнііфінансовіінвестиції; державнііприватні; пряміта
непрямі; короткостроковітадовгостроковіінвестиціїтаіншіїхформи.

Хеджування – застосування одного чи декількох інструментів
хеджуваннязметою повноїчичастковоїкомпенсаціїзмінсправедливої
вартостіоб’єктахеджуванняабопов'язаногознимгрошовогопотоку.

Цільовийінвестиційнийприбуток– попередньовстановленийрозмір
чистогоприбуткуповідношенню довкладеногокапіталу, якийслужить
критеріємоцінкиефективностіінвестицій.

Часовийзваженийкоефіцієнт– часткавідділеннязагальноїкількості
днів(місяців), протягомякихакціїперебуваливобігу, назагальнукількість
днів(місяців) узвітномуроці.

Часткаменшості– частиначистогоприбутку(збитку) тачистих
активів дочірнього підприємства, яка не належить материнському
підприємству(прямоабочерезіншідочірніпідприємства).

Чистіінвестиції– сумаваловихінвестицій, зменшенанасуму
амортизаційнихвідрахуваньвперіоді, щорозглядається.
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