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АНОТАЦІЯ
Обґрунтовано необхідність проведення досліджень у сфе-

рі облікового зображення фінансових активів у сучасних умо-
вах розвитку економіки. Встановлено відсутність єдності в 
підходах вчених-економістів до розуміння сутності фінансових 
активів. Проаналізовано особливості поняття «фінансові акти-
ви» в національних П(С)БО та МСФЗ. Виділено й обґрунтовано 
моменти й підходи до оцінення фінансових активів відповідно 
до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Визначено основні причи-
ни, що перешкоджають визначенню оцінки фінансових активів 
за справедливою вартістю. Сформовано алгоритм оцінювання 
фінансових активів відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти». Розглянуто порядок здійснення перекласифіка-
ції фінансових активів та обґрунтовано його роль у діяльності 
підприємств в умовах фінансових криз. Обґрунтовано напрями 
вдосконалення методики оцінювання фінансових активів.

Ключові слова: облікова оцінка, фінансовий актив, 
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», справедлива вартість.

АННОТАЦИЯ
Обоснована необходимость проведения исследований в 

сфере учетности изображения финансовых активов в совре-
менных условиях развития экономики. Установлено отсут-
ствие единства в подходах ученых-экономистов к пониманию 
сущности финансовых активов. Проанализированы особенно-
сти понятия «финансовые активы» в национальных П (С)БУ и 
МСФО. Выделены и обоснованы моменты и подходы к оценке 
финансовых активов соответственно МСФО 9 «Финансовые 
инструменты». Определены основные причины, препятству-
ющие определению оценки финансовых активов по справед-
ливой стоимости. Сформирован алгоритм оценки финансовых 
активов соответствено требованиями МСФО 9 «Финансовые 
инструменты». Рассмотрен порядок осуществления пере-
классификации финансовых активов и обоснована его роль в 
деятельности предприятий в условиях финансовых кризисов. 
Обоснованы направления совершенствования методики оце-
нивания финансовых активов.

Ключевые слова: учетная оценка, финансовый ак-
тив, МСФО 9 «Финансовые инструменты», справедливая 
стоимость.

ANNOTATION
The necessity of conducting research in the area of financial 

assets accounting reflection in current economy conditions has 
been grounded. Lack of unity in the approach of economists to un-
derstanding the essence of financial assets has been established. 
The main approaches to understanding the essence of financial 
assets have been allocated. The difference in understanding the 
concept of «financial assets» in the accounting and economic 
sciences have been determined. The features of understanding 
the essence of the concept of «financial assets» in the national 
accounting standards and IFRS have been analyzed. Points and 
approaches to the measurement of financial assets under IFRS 9 
«Financial Instruments» have been highlighted and grounded. The 
main reasons hindering valuation of financial assets at fair value 
have been determined. Algorithm of financial assets measurement 
based on the consideration of IFRS 9 «Financial Instruments» has 

been formed. The procedure for reclassification of financial assets 
has been considered and its role in the enterprises in the financial 
crisis has been grounded. The directions of improvement of meth-
ods of measurement of financial assets have been grounded. 

Keywords: accounting valuation, financial assets, IFRS 9 «Fi-
nancial Instruments», fair value.

Постановка проблеми. В умовах глобаліза-
ції економіки все більшого значення набувають 
питання забезпечення конкурентоспроможності 
вітчизняної економічної системи. Для забезпе-
чення доступу вітчизняних компаній до фінан-
сових ресурсів міжнародних організацій необ-
хідним є забезпечення відповідності системи 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
до Міжнародних стандартів фінансової звітнос-
ті (далі – МСФЗ), що дасть змогу правильно ви-
значити їх фінансовий стан та результати ді-
яльності, порівнюючи їх з іншими учасниками 
ринку капіталу.

Одним з основних видів капіталу, що ви-
користовується підприємством, є фінансовий 
капітал, тобто сукупність наявних в його роз-
порядженні фінансових активів. Використання 
фінансових активів дає можливість мобілізува-
ти кошти для фінансування нових напрямів і 
видів діяльності, окремих проектів, спонука-
ючи до пошуку найбільш прийнятних шляхів 
для їх ефективного розміщення з урахуванням 
наявного рівня розвитку економіки в країні та 
стану розвитку фінансового ринку.

Питання облікового оцінення фінансових ак-
тивів є однією з найбільш актуальних проблем 
в умовах сьогодення, що пояснюється як від-
мінністю в підходах, що пропонуються вченими 
у цій сфері, так і появою нових видів фінан-
сових активів, стосовно використання яких у 
господарській діяльності відсутній необхідний 
досвід та ще не сформовані підходи, що забез-
печують їх адекватне вимірювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням облікового оцінення фінансових ак-
тивів присвячені праці таких сучасних вчених, 
як О. Анфіногенов, Ю. Астахова, М. Бондар, 
І. Бурденко, Н. Василенко, С. Голов, Т. Дружи-
ловська, В. Костюченко, В. Ксендзук, С. Полє-
нова, В. Соколов, Я. Соколов, В. Палій, З. Ту-
якова, Л. Чайковська, А. Шеримбетов та інші.Б
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Метою статті є аналіз наявних підходів до 
оцінення фінансових активів у міжнародних 
стандартах фінансової звітності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «фінансові активи» у вітчизняній еко-
номічній літературі не набуло широкого поши-
рення, переважно воно використовується фа-
хівцями у сфері фінансів, що обґрунтовується 
відсутністю розвиненої практики використання 
цього виду активів у діяльності вітчизняних під-
приємств. З точки зору фінансистів, фінансовий 
актив найчастіше розглядають як предмет уго-
ди, що торгується на фінансових ринках.

Використанню цього поняття у сфері фінан-
сів сприяє як його близькість до основної сфери 
досліджень фахівців з фінансів – фінансових 
ресурсів, так і обґрунтовується його закріплен-
ням в нормативно-правових актах. Так, згідно 
зі ст. 1 Закону України «Про фінансові послу-
ги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг» фінансові активи – це кошти, цінні па-
пери, боргові зобов’язання та право вимоги бор-
гу, що не належать до цінних паперів [3].

Проведений аналіз наукових праць вітчиз-
няних та закордонних учених дав змогу вста-
новити, що серед вчених відсутня єдність в під-
ходах щодо розуміння сутності цього поняття 
з позиції бухгалтерського обліку. Недостатня 
поширеність і відсутність загальноприйнятого 
трактування в економічній літературі вплину-
ли на те, що одні фахівці бухгалтерського об-
ліку розглядають поняття «фінансові активи» 
з економічної точки зору, тобто в більш ши-
рокому розумінні, а інші – у більш вузькому 
розумінні, як суто облікове поняття, обмежене 
чітко визначеними видами об’єктів, що вхо-
дять до її складу.

Наприклад, у визначенні сутності фінансо-
вих активів досить часто використовується тер-
мін «документ, що підтверджує право власника 
на частину власності або прибутку фірми», що 
означає його прирівнення до поняття фінан-
сових інструментів. На нашу думку подібне 
ототожнення не є зовсім коректним, оскільки 
поняття «фінансовий інструмент» є набагато 
ширшим, ніж «фінансовий актив». Зокрема, 
фінансові інструменти, крім фінансових акти-
вів, включають і фінансові зобов’язання.

Так, на думку Ф. Фабоцці, фінансові ак-
тиви (фінансові інструменти або цінні папе-
ри) є прикладом нематеріальних активів, тоб-
то законних прав на деякий майбутній дохід 
[8, с. 14]. Однак, з позиції бухгалтерського об-
ліку, незважаючи на загальну притаманну їм 
ознаку – невідчутність нематеріальних та фі-
нансових активів, два види активів не можуть 
бути ототожнені, внаслідок чого вони зовсім 
по-різному подаються та оцінюються в бух-
галтерському обліку й займають кардинально 

протилежне місце в бухгалтерському балансі 
як найменш ліквідний (нематеріальний) і від-
повідно найбільш ліквідний (фінансовий) еле-
менти активів підприємства.

Таким чином, наявна неоднозначність в під-
ходах до визначення поняття «фінансові акти-
ви» приводить до того, що на сьогодні їх роз-
глядають так:

– як цінний папір або фінансова інвестиція;
– як елементи балансу підприємства;
– як права на фінансові ресурси;
– як обліковий аналог фінансового капіталу 

підприємства;
– як фінансові інструменти.
Розглядаючи бухгалтерський облік як спе-

цифічну сферу наукових економічних знань, 
що має власний категорійно-понятійний апарат 
і враховує особливості концептуальної структу-
ри бухгалтерського обліку, для обґрунтування 
сутності поняття «фінансові активи» необхідно 
використовувати нормативно-правові докумен-
ти, що регламентують питання їх бухгалтер-
ського обліку.

Зазначимо, що оскільки після переходу від 
планово-соціалістичної економіки до ринкової 
економіки в Україні не сформувались важливі 
теоретико-методологічні напрацювання у сфері 
бухгалтерського обліку й оцінки фінансових ак-
тивів, вітчизняне облікове законодавство може 
використовувати для аналізу положення чинної 
міжнародної практики обліку у цій сфері, яка 
базується на системі МСФЗ. 

У П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» хоча 
і не має визначення поняття фінансових акти-
вів, однак є перелік активів, що вважаються 
фінансовими:

а) кошти та їх еквіваленти;
б) контракт, що надає право отримати кошти 

або інший фінансовий актив від іншого підпри-
ємства;

в) контракт, що надає право обмінятися фі-
нансовими інструментами з іншим підприєм-
ством на потенційно вигідних умовах;

г) інструмент власного капіталу іншого під-
приємства [5].

Крім цього, в П(С)БО 13 «Фінансові інстру-
менти» наявні інші поняття, які взаємопов’язані 
з поняттям фінансових активів. Зокрема, фінан-
совий інструмент – це контракт, який водночас 
зумовлює виникнення (збільшення) фінансово-
го активу в одного підприємства і фінансового 
зобов’язання або інструменту власного капіталу 
в іншого1 [5]. Тобто, з позиції вітчизняного і 
міжнародного облікового законодавства, фінан-
сові активи – це контрольовані підприємством 
ресурси, що виникають у результаті функціону-
вання фінансових інструментів, що засвідчують 
право на одержання доходів у майбутньому. За 
допомогою фінансових активів здійснюється 
трансфер фінансових ресурсів від тих суб’єктів, 
для кого вони є надвишковими або хто намага-
ється одержати дохід від їх зовнішнього вико-
ристання, до тих, хто потребує інвестицій.

1 Визначення відповідає п. 11 МСФЗ 32 «Фінансові інстру-
менти: подання», в якому розкриваються принципи для по-
дання фінансових інструментів як зобов’язань або власного 
капіталу і для згортання фінансових активів.
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Згідно із вимогами МСФЗ, в основі класи-
фікації фінансових активів і зобов’язань по-
кладені оцінювальні ознаки і рівень ризику від 
їх володіння. Тому у фінансовій звітності, що 
складається за вимогами МСФЗ, необхідно ви-
діляти такі види активів:

– фінансові активи, які оцінюються за спра-
ведливою вартістю, зі зображенням переоцінки 
як прибутку або збитку за період;

– фінансові активи, утримувані до погашення;
– позики й дебіторська заборгованість;
– фінансові активи, призначені для прода-

жу [1, с. 9–10].
Використання цієї класифікації дає змогу з 

позиції користувачів фінансової звітності більш 
детально розкривати інформацію про наявні 
фінансові активи, підвищуючи якісний рівень 
облікової системи підприємства. Зокрема, для 
перших двох видів фінансових активів слід 
використовувати оцінку за справедливою вар-
тістю, а для двох інших – оцінку за аморти-
зованою вартістю. Якщо стосовно виділених за 
цією класифікацією видів фінансових активів 
у системі МСФЗ відсутні детальні рекомендації 
щодо їх облікового зображення, то необхідно 
враховувати, що МСФЗ побудовані на базових 
облікових принципах (нарахування, повноти, 
превалювання сутності над формою, безперерв-
ності, обачності тощо), внаслідок чого порядок 
обліку цих видів фінансових активів треба здій-
снювати на основі врахування цих принципів.

На сьогодні однією з найбільш важливих 
проблем з позиції бухгалтерського обліку є 
адекватність облікової оцінки фактів господар-
ського життя, інформація про які узагальню-
ється в бухгалтерській звітності й надається 
зацікавленим користувачам. Це пояснюється 
тим, що від рівня адекватності облікової інфор-
мації економічним реаліям залежить загальна 
оцінка вартості підприємства, що впливає на 
економічні рішення постачальників капіталу, 
які готові співпрацювати з підприємством. На 
думку Я. Соколова, без грошової оцінки немає 
і не може бути системи бухгалтерського облі-
ку. Використовуючи методи оцінення, бухгал-
тери досягають неможливого: вони складають 
гроші, матеріали, ліцензії, іноземну валюту, 
основні засоби, борги, розкрадання, нестачі в 
одну загальну суму – актив, і працюють з нею. 
І все це завдяки єдиному вимірнику: умовному 
й безумовному одночасно [7, с. 198]. Відповідно 
здійснення грошової оцінки основних елемен-
тів фінансової звітності підприємства (активів, 
зобов’язань, капіталу, доходів та витрат) є од-
нією з основних завдань бухгалтерського об-
ліку. Для реалізації цього завдання необхідно 
сформувати набір дієвих інструментів, які дали 
б змогу забезпечити справедливе оцінювання 
вартості фінансових активів підприємства.

На сьогодні в МСФЗ відсутній єдиний під-
хід до оцінювання вартості фінансових активів. 
На думку Л. Снігурської, цей процес треба на-
зивати лібералізацією, який полягає в тому, 

що міжнародні стандарти більшою мірою ма-
ють концептуально-рекомендаційний характер, 
описуючи вимоги до обліку об’єкта в цілому 
[6, с. 36]. На відміну від жорсткої регламен-
тації процесу ведення обліку, лібералізаційний 
підхід передбачає, що на рівні суб’єкта органі-
зації обліку на окремому підприємстві має бути 
обраний один з методів оцінення, що передбаче-
ні в МСФЗ. За таких умов важливого значення 
набуває професійне бачення бухгалтера пробле-
ми, зростання ролі якого є одним з основних 
трендів розвитку міжнародних систем бухгал-
терського обліку в останні роки.

Відповідно до МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові ін-
струменти» [4], виділяють два види оцінки, під 
час яких можуть застосовуватись різні методи 
оцінювання (див. табл. 1).

Таблиця 1
Моменти й підходи до оцінення фінансових 

активів відповідно до МСФЗ (IFRS) 9 
«Фінансові інструменти»

Види оцінювання Методи оцінювання
Первісне визнання 
фінансового активу Справедлива вартість

Оцінка фінансового 
активу після первіс-
ного визнання

Справедлива 
вартість

Амортизована 
собівартість

Так, вибір методу оцінення вартості фінан-
сових активів може здійснюватись лише у разі 
їх оцінювання вже після первісного визнання. 
І якщо порядок визначення амортизованої 
вартості фінансових активів не викликає зна-
чних труднощів, то, що стосується визначення 
справедливої вартості фінансових активів, на 
сьогодні серед дослідників продовжується дис-
кусія. Зокрема, актуальним є питання щодо 
доцільності застосування оцінки фінансових 
активів за справедливою вартістю, яке вини-
кло в результаті значних фінансових потрясінь 
міжнародних корпорацій та банків на почат-
ку ХХІ ст., які використовували цей метод у 
процесі складання фінансової звітності. На-
приклад, як відмічають Дж. Бішоф, У. Брюг-
геман та Х. Даске, під час фінансової кризи  
2007–2008 рр. банківські регулятори, банків-
ські менеджери та політики нарікали на метод 
оцінювання за справедливою вартістю, оскіль-
ки його використання значно збільшило фінан-
сові труднощі банків [9].

Згідно із п. 4.1.2 МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансо-
ві інструменти», фінансовий актив оцінюють за 
амортизованою собівартістю, якщо виконують-
ся такі умови:

а) актив утримують в моделі бізнесу, мета 
якої – утримування активів задля збирання 
контрактних грошових потоків;

б) контрактні умови фінансового активу пе-
редбачають у певні дати надходження грошо-
вих потоків, які є лише погашенням основної 
суми та сплатою відсотків на непогашену осно-
вну суму [4]. 
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У всіх інших випадках фінансові активи 
необхідно оцінювати за справедливою вартістю.

Згідно із п. 5.4.2 МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 
інструменти», кращим свідченням справедливої 
вартості є вартість котирування на активному 
ринку. Якщо ринок для фінансового інструмен-
та не є активним, суб’єкт господарювання вста-
новлює справедливу ціну, застосовуючи метод 
оцінювання [4]. Тобто основним показником 
справедливої вартості для фінансових активів, 
що котируються на ринку, є їх ринкова ціна 
на конкретний момент часу, а для неринкових 
фінансових активів справедлива вартість може 
бути визначена різними загальноприйнятими 
способами, (дисконтування грошових потоків, 
метод «чистих активів» тощо). Застосування 
такого підходу дає змогу генерувати вірогідну 
інформацію про вартість фінансових активів 
підприємства в звітності, що надається корис-
тувачам для прийняття рішень.

Таку саму позицію підтримує Ю. Астахо-
ва, на думку якої найбільш прийнятним по-
казником справедливої вартості вважаються 
опубліковані котирування фінансових активів 
на активному ринку. Ринковим котируванням 
для наявного активу, як правило, вважається 
поточна ціна попиту, а для придбаного акти-
ву – поточна ціна пропозиції. Якщо ринок не є 
активним (наприклад, існують недоліки в орга-
нізації, незначні обсяги угод), то опубліковані 
котирування коригуються на поточну ринкову 
ціну аналогічного або досить подібного фінансо-
вого активу [2, с. 31].

На сьогодні найбільш проблемною ділянкою 
оцінки фінансових активів під час застосуван-
ня МСФЗ є порядок визначення їх справедливої 
вартості, основними причинами чого є:

– значна волатильність ринкових котиру-
вань фінансових активів;

– відсутність активного ринку для окремих 
видів фінансових активів;

– недостатність об’єктивної інформації для 
правильного визначення справедливої вартості 
фінансових активів;

– відсутність досвіду оцінювання фінансо-
вих активів у менеджменту компаній або інших 
суб’єктів, залучених до процесу їх оцінювання;

– формування «оцінювального дисонансу» 
порівняно із іншими видами активів підприєм-
ства, що зображені в звітності;

– неможливість визначення найбільш спра-
ведливого методу оцінювання із наявного діа-
пазону, що використовуються для встановлення 
справедливої вартості фінансових активів.

Незважаючи на виділені причини і на ваго-
му роль у виникненні фінансових криз, оцінка 
за справедливою вартістю є одним із найбільш 
популярних методів оцінювання, оскільки 
сприяє задоволенню потреб інвесторів та інших 
зацікавлених користувачів фінансової звітнос-
ті. Оцінка фінансових активів за справедливою 
вартістю за умови наявності активних ринків 
для різних видів активів та відсутності значних 
коливань в економіці (фінансових криз) є най-
більш об’єктивним інструментом вимірювання, 
що застосовується компаніями під час форму-
ванну показників фінансової звітності.

Оскільки МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інстру-
менти» [4] вимагає від суб’єкта господарювання 
класифікувати фінансові активи як такі, що на-
далі оцінюються за амортизованою собівартіс-
тю або справедливою вартістю на основі моделі 
бізнесу суб’єкта господарювання для управ-
ління фінансовими активами, то, враховуючи 
визначену вищим управлінським персоналом 
суб’єкта господарювання мету бізнесу, можна 
сформувати такий алгоритм оцінки фінансових 
активів (див. рис. 1).

З рис. 1 видно, що в МСФЗ 9 «Фі-
нансові інструменти» використову-
ються три оцінювальні категорії, тоб-
то методи оцінки: 

1. Справедлива вартість зі зобра-
женням результату переоцінки в іншо-
му сукупному доході (для інструментів 
капіталу та боргових інструментів).

2. Справедлива вартість з визна-
нням результатів переоцінки у при-
бутку чи збитку.

3. Амортизована собівартість.
Таким чином, у своєму первісному 

визнанні проводиться класифікація 
фінансового активу, тобто обираєть-
ся метод його оцінки в системі бух-
галтерського обліку. Такий процес 
класифікації здійснюється на осно-
ві врахування особливостей обраної 
підприємством моделі бізнесу та спе-
цифічних особливостей грошових по-
токів від цього фінансового активу, 
передбачених умовами договору щодо 
набуття прав на нього. 

Чи є актив інструментом 
капіталу?

Чи являють собою 
договірні грошові потоки 
активи виплат виключно 
основної суми і відсотків?

Він утримується для 
продажу?

Чи обрало 
підприємство опцію з

іншого сукупного
доходу (ІСД) (не 

підлягає скасуванню)?

Ні

ФІНАНСОВИЙ АКТИВ

Так

Так

Модель бізнесу

Ні

Мета моделі бізнесу –
утримувати актив з метою 

отримання договірних
грошових потоків?

Так

СВІСД
(інструменти 

капіталу)
Справедлива вартість 

зі зображенням 
результату 

переоцінки в іншому 
сукупному доході

СВПЛ
Справедлива 
вартість із 
визнанням

результатів 
переоцінки у 
прибутку чи 

збитку

Так

Ні

Ні
Ні

Мета моделі бізнесу досягається 
як за допомогою отримання 

договірних грошових потоків,
так і за допомогою продажу 

фінансових активів?

СВІСД
(боргові інструменти)
Справедлива вартість 

зі зображенням 
результату 

переоцінки в іншому 
сукупному доході

АМОРТИЗОВ
АНА 

СОБІВАРТІС
ТЬ

Ні

Так

Так

Особливості грошових потоків 
від фінансового активу

Рис. 1. Алгоритм оцінки фінансових активів МСФЗ 9 
«Фінансові інструменти» (зі змінами від 2014 р.)
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У разі значних змін у моделі бізнесу підпри-
ємства існують можливості для перекласифіка-
ції фінансових активів, яка має здійснюватись 
стосовно всіх активів, що базувались на попере-
дній моделі бізнесу, щодо яких має застосовува-
тись новий метод оцінення із представленого у 
стандарті набору з першого дня наступного звіт-
ного періоду. Наприклад, здійснюючи перекла-
сифікацію фінансових активів, підприємство 
може відмовитися від визнання нереалізованих 
збитків, визначених у процесі використання 
методу оцінки за справедливою вартістю з ви-
знанням результатів переоцінки в прибутку чи 
збитку або в іншому сукупному доході, перей-
шовши на використання оцінки фінансових 
активів за амортизованою собівартістю. Здій-
снення перекласифікації дає змогу захистити 
капітал підприємства, зменшивши обсяги його 
знецінення в періоди фінансових криз.

Наявність опції перекласифікації фінансо-
вих активів у МСФЗ 9 «Фінансові інструмен-
ти» дає можливість вирішити значну кількість 
питань, що стали актуальними під час світової 
фінансової кризи початку ХХІ ст., створюючи 
передумови для підвищення рівня прозорості та 
об’єктивності облікової інформації про фінансо-
ві активи, що зображені у фінансовій звітності 
підприємства.

Висновки. 1. Незважаючи на недостатню 
кількість досліджень, присвячених питанням 
трактуванню сутності поняття «фінансові акти-
ви» та проблемам їх облікового відображення 
та оцінки, враховуючи необхідність розвитку 
вітчизняної економічної системи, ця проблема-
тика потребує ґрунтовного вивчення. Наявна 
неоднозначність у підходах вчених-економістів 
до визначення поняття «фінансові активи» зу-
мовлює необхідність уточнення понятійно-кате-
горійного апарату бухгалтерського обліку щодо 
обраного об’єкта досліджень.

2. Ураховуючи застосування лібералізацій-
ного підходу до формування системи обліко-
вих стандартів, на сьогодні в МСФЗ відсутній 
єдиний підхід до оцінювання вартості фінансо-
вих активів. Відповідно до положення МСФЗ 
(IFRS) 9 «Фінансові інструменти» залежно від 
виду оцінення фінансового активу (первісне ви-
знання або оцінка після первісного визнання) 
можливе застосування двох основних його ме-
тодів – справедлива вартість або амортизована 
собівартість. Зважаючи на існування різних ви-
дів фінансових активів (інструментів капіталу 
та боргових), для яких необхідно застосовувати 
різні види оцінювання, та значну кількість пе-
решкод під час проведення оцінки за справед-
ливою вартістю, здійснення останньої, на нашу 
думку, найбільш проблемна в процесі вимірю-
вання вартості фінансових активів.

3. З метою полегшення процедури оціню-
вання фінансових активів відповідно до вимог 

МСФЗ сформовано алгоритм оцінювання, який 
базується на трьох основних категоріях, які мо-
жуть використовуватись для оцінювання фінан-
сових активів: 

– справедлива вартість зі зображенням ре-
зультату переоцінки в іншому сукупному дохо-
ді (для інструментів капіталу та боргових ін-
струментів); 

– справедлива вартість з визнанням резуль-
татів переоцінки у прибутку чи збитку; 

– амортизована собівартість.
4. Перспективним напрямом досліджень є 

вдосконалення методики оцінювання фінансових 
активів у системі МСФЗ щодо нових видів фінан-
сових інструментів, які використовуються на фі-
нансових ринках. Наприклад, конвертовані акції 
та конвертовані облігації, що водночас володіють 
ознаками інструментів капіталу та боргових ін-
струментів не можна віднести до жодного з видів 
фінансових активів, наведених у МСФЗ 9 «Фі-
нансові інструменти», що зумовлює необхідність 
внесення змін в наявну систему класифікаційних 
ознак та вдосконалення методики оцінювання 
цих видів фінансових інструментів.
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