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ПРОБЛЕМИ У ЗАЛУЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ: ЗНАЧЕННЯ, ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

 

Здійснення інвестиційної діяльності є джерелом одержання прибутку для підприємства. На 

сьогоднішній день в умовах економічної нестабільності для багатьох підприємств залучення інвестицій, 

особливо іноземних є виходом з фінансової кризи, забезпеченням технічного розвитку, сприяє розвитку 

підприємства, конкурентоспроможності. Слід відмітити що іноземні інвестиції відіграють велике значення і 

для економічного потенціалу країни. Нажаль іноземні інвестори не поспішають вкладати кошти в наші 

підприємства, це обумовлено багатьма проблемами в економіці країни так  і розбіжностями в нормативній 

базі щодо обліку фінансових інвестицій.   

Фінансові інвестиції – це вкладення (акції,облігації тощо) у цінні папери з метою отримання прибутку. 

Тобто це активна форма капіталу. Оскільки вони є невід’ємні від об’єкта вкладання капіталу і гарантують не 

тільки його збереження а і збільшення, що веде за собою до отримання прибутку. Економічна сутність 

фінансових інвестицій проявляється в безперервному обертанні - тимчасово вільні інвестиційні активи – 

вкладення інвестиційних активів – отримання економічних вигод.  

Облік фінансових інвестицій повинен бути організований якнайвигідніше для підприємства. Це 

передбачає правильну оцінку капіталовкладень, їх своєчасного та повного відображення в облікових 

регістрах. Не існує чіткої класифікації фінансових інвестицій для фінансової звітності вони поділяються на 

поточні і довгострокові,  згідно з Податковим кодексом це прямі та портфельні. Відсутність єдиної системи 

класифікації фінансових інвестицій призводить плутанини що веде за собою  неправильне відображення  їх 

на рахунках та у звітності. 

Суттєве значення для фінансових інвестицій має їх оцінка, яка здійснюється різними методами залежно 

від надходження на підприємство. За своєю природою фінансові інвестиції часто змінюють свою вартість це 

і обумовлює проблему у виборі методу оцінки їх вартості для відображення у бухгалтерській звітності.  

Оцінка фінансових інвестицій в нашій країні  визначається згідно П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». Оцінка 

фінансових інвестицій за міжнародними стандартами суттєво відрізняться від оцінки за П(С)БО 12 

«Фінансові інвестиції», це призводить до розбіжностей в обліку і сприяє зменшення кількості іноземних 

інвестицій. Залучення іноземних інвестицій для багатьох підприємств це вихід на нові ринки збуту,  

підвищення прибутку, підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринках збуту, фінансова 

стійкість. Але нажаль економічна ситуація в нашій країні відіграє негативну роль. Для покращення ситуації 

потрібно удосконалювати систему обліку, нормативно-правову базу наблизити до міжнародних стандартів. 

Потрібні великі зрушення в економіці держави, це забезпечить розвиток наших підприємств, також це 

важливо і для розвитку держави.  

Але слід врахувати і позитивні фактори для залучення фінансових інвестицій: дешева і кваліфікована 

робоча сила; наявність слабкої конкуренції; більш дешева і якісна сировина в порівнянні з іншими країнами; 

великий аграрний потенціал; вигідне місцезнаходження. 

Фінансові інвестиції це додаткові ресурси які забезпечують позитивні зрушення в господарській 

діяльності підприємства.  Будь-які зміни у стані і структурі фінансових інвестицій впливають на організацію 

бухгалтерського обліку підприємства. Правильний вибір методів оцінки фінансових інвестицій на всіх 

етапах життєвого циклу, і покращення методики обліку дасть можливість для розвитку інвестиційного 

клімату в Україні. Незважаючи на всі недоліки нашого законодавства іноземні інвестори мають 

зацікавленість у здійсненні інвестицій, на даному етапі потрібні зрушення від держави  для досягнення 

збільшення кількості інвестицій в вітчизняні підприємства.  

Отже залучення інвестицій є вигідним як для розвитку підприємств так і для держави в цілому. Для 

поліпшення інвестиційної ситуації потрібні такі дії на державному рівні: 

- міграція нормативної бази до міжнародних стандартів щодо обліку і звітності фінансових  

інвестицій; 

- розроблення пакету Законів які нададуть певні права і гарантії іноземним інвесторам, що підвищить 

довіру до вітчизняних підприємств; 

- надання інвесторам  податкових  та митних пільг; 

- впровадження комплексу заходів щодо удосконалення інвестиційного клімату з країнами СНД 

шляхом спільного держано-комерційного фінансування інноваційно-інвестиційних проектів міжнародного 

фінансового лізингу створення договірних спільних організацій типу консорціумів; 

- забезпечити створення центру моніторингу інвестиційного клімату  ,що  призведе до запровадження 

в дію сукупності правових актів для галузей, регіонів, підприємств, розробці прогнозів інвестиційної 

привабливості України.  


