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об’єктом системи контролю на всіх інших рівнях 
управління. На відміну від різних форм зовнішнього 
контролю, які, як правило, мають переважно тим-
часовий або вибірковий характер, внутрішньогоспо-
дарський контроль застосовується, виходячи з цілей 
і завдань управління діяльністю підприємства на без-
перервній основі.

Основною ідеєю створення інтегрованої сис-
теми внутрішнього контролю COSO є ідентифікація, 
оцінка та управління ризиками, які можуть спричи-
нити негативний вплив на досягнення стратегічної 
мети діяльності підприємства. Виходячи з цього, під 
час організації внутрішнього контролю діяльності 
підприємства необхідно забезпечити чітку та ефек-
тивну взаємодію основних компонентів за допомогою 
створення відповідних умов для управління ризи-
ками під час прийняття рішень.
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Постановка проблеми. В умовах трансформаційних 
процесів, що мають місце в сучасній економіці, особли-
вого значення набувають питання створення конкурент-
них умов для суб’єктів господарювання, забезпечення 
їх доступу до міжнародних ринків фінансових ресур-
сів. Однією із умов досягнення цієї мети є уніфікація 
стандартів бухгалтерського обліку, приведення їх у від-

повідність з МСФЗ, що надає можливість забезпечити 
інформаційні потреби різних груп користувачів щодо 
фінансового стану та результатів діяльності суб’єкта 
господарювання та провести порівняльний аналіз.

Слід відзначити що в сучасних умовах господарю-
вання для багатьох компаній основну частину ресур-
сів становлять фінансові активи, що дають можли-
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вість компанії використовувати їх для отримання 
економічних вигід в майбутньому. 

Різноманітність фінансових активів, значна кіль-
кість їх видів породжує необхідність у їх чіткій кла-
сифікації від якої залежать їх облік та оцінка. Від-
повідно до ПСБО 13 «Фінансові інструменти» [2] 
класифікація та облік фінансових активів не врахо-
вує стратегічних цілей підприємства, а залежить від 
наміру менеджменту у відношенні окремих фінансо-
вих активів, і може привести до помилкової класи-
фікації фінансових активів що впливає на їх облік і 
розкриття інформації у фінансовій звітності, а також 
до ризику прийняття не ефективних рішень користу-
вачами фінансової інформації. 

Вперше для класифікації фінансових активів 
у МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» введено 
поняття бізнес-модель, що дає можливість суб’єкту 
господарювання чітко визначити ціль з якою при-
дбаний фінансовий актив, а відповідно до цього здій-
снити його класифікацію, оцінку та облік. 

На наш погляд є актуальним застосування нововве-
день МСФЗ (IFRS) 9 у вітчизняній практиці та приве-
дення у відповідність ПСБО 13 до міжнародних вимог. 
Отже тема статті є актуальною в умовах сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
останніх досліджень і публікацій показав приділення 
значної уваги питанням класифікації, оцінки та обліку 
фінансових активів. Дослідженням питань бухгалтер-
ського обліку операцій з фінансовими інструментами 
присвячені праці таких сучасних вчених, як М.І. Бон-
дар, С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, А.М. Герасимович, 
В.В. Сопко та інші. Серед останніх публікацій на тему 
нововведень щодо бухгалтерського обліку фінансових 
інструментів у вітчизняній фаховій пресі заслуговують 
на увагу роботи Н.О. Лоханової [3], М.Я. Заяць [4], 
О.Г. Задніпровського [5]. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати мету та завдання, яке поля-
гає в дослідженні змісту МСФО (IFRS) 9 «Фінансові 
інструменти» стосовно бізнес-моделей, окреслити 
цілі бізнес-моделей, та застосування результатів 
дослідження щодо оцінки та обліку фінансових акти-
вів у вітчизняній практиці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Оста-
точна редакція МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інстру-
менти» була опублікована в липні 2014 року, в 
якій були представлені уточнення до класифікації 
та вимог оцінки фінансових активів [7]. Згідно з 
такими уточненнями стандарт вводить нову модель 
класифікації фінансових активів, використовуючи 
три оціночні категорії, а саме: 

• амортизована вартість; 
• справедлива вартість через інший сукупний дохід; 
• справедлива вартість через прибуток або зби-

ток [1]. 
В цілому, класифікація фінансових активів 

визначає, то як вони враховуються і то як вони оці-
нюються на постійній основі. 

При визначенні того, як фінансові активи пови-
нні бути класифіковані і оцінені компанія, повинна 
проаналізувати наступні критерії на дату їх первіс-
ного визнання:

• характеристики договірних грошових потоків, 
які генеруються за фінансовим активом. Договірні 
грошові потоки являють собою виключно виплату 
основної заборгованості та відсотків по непогашеній 
основній заборгованості, що виплачуються протягом 
терміну дії інструмента та відображають винагороду 
за тимчасову вартість грошей і кредитний ризик, 
пов'язаний з інструментом;

• бізнес-модель, яку компанія застосовує для 
управління її фінансовими активами. 

Згідно з МСФЗ (IFRS) 9, бізнес-модель означає при-
йнятий в компанії порядок управління фінансовими 
активами з метою генерування грошових потоків по 
таких активах. Стандарт наполягає, що це не просто 
заява компанії, а діяльність з управління фінансо-
вими активами, яка фактично здійснюється компа-
нією для реалізації мети бізнес – моделі (рис. 1).

Перевірка виконання критерію бізнес-моделі здій-
снюється на основі мети бізнес-моделі компанії, яка 
встановлюється її ключовим управлінським персона-
лом. Іншими словами, бізнес-модель являє собою від-
повідь на питання – навіщо компанія здійснює інвес-
тицій в конкретні фінансові активи?

МСФЗ (IFRS) 9 зазначає що, бізнес-модель не 
залежить від намірів керівництва щодо окремого 
фінансового активу. Замість цього, перевірка на 
предмет виконання критерію бізнес-модель пови-
нна здійснюватися на більш високому рівні агре-
гування, тобто на рівні групи фінансових активів, 
якими компанія управляє разом, для того щоб 
реалізувати конкретну бізнес-мету. Таким чином, 
компанія може керувати однією групою фінансо-
вих активів для збору грошових потоків по таких 
активах, а іншою групою активів – для реалізації 
зміни їх справедливої вартості. Тому що цілі ком-
панії щодо управління утримуваних нею фінансо-
вих активів можуть відрізнятися, відповідно ком-
панія може одночасно використовувати більш ніж 
одну бізнес-модель. 

Таким чином, дослідження МСФЗ (IFRS) 9 дозво-
лило окреслити декілька бізнес-моделей, а саме [1]:

1. Бізнес-модель, мета якої полягає в утриманні 
фінансового активу для отримання договірних гро-
шових потоків. 

Якщо стосовно активу виконується критерій 
характеристики договірних грошових потоків і, 
якщо компанія утримує фінансовий актив в рамках 
бізнес-моделі, мета якої полягає в утриманні групи 
фінансових активів для отримання договірних гро-
шових потоків протягом терміну їх обігу. Тобто ком-
панія управляє портфелем таких активів для отри-
мання конкретних грошових потоків, а не з метою 
забезпечити рентабельність портфеля. Такий фінан-
совий актив оцінюється за амортизованою вартістю.

2. Бізнес-модель, яка одночасно переслідує дві 
мети – утримання активів для отримання договірних 
грошових потоків і реалізації грошових потоків за 
допомогою продажу активів.

Якщо для фінансового активу виконується кри-
терій характеристики договірних грошових потоків 
і, якщо компанія утримує інструмент в рамках біз-
нес-моделі, мета якої досягається шляхом як утри-
мання активів для отримання договірних грошових 
потоків в протягом терміну дії інструмента, так і 
продажу фінансових активів. Така складна категорія 
оцінки фінансових активів передбачає, що компанія 
буде мати інформацію про справедливою вартістю, а 
також інформацією про справедливу вартість. Згідно 
МСФЗ (IFRS) 9 фінансовий актив оцінюється за спра-
ведливою вартістю через інший сукупний дохід.

3. Інші бізнес-моделі.
Фінансові активи оцінюється за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток, якщо такі 
фінансові активи не відповідають двом вищезгада-
ним бізнес-моделям, тобто такі фінансові активи не 
утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є 
їх утримання для отримання договірних грошових 
потоків або в рамках бізнес-моделі, мета якої досяга-
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ється за допомогою отримання договірних грошових 
потоків так і продажу фінансових активів.

МСФЗ (IFRS) 9 відзначає, якщо компанія змінила 
свою бізнес-модель, яка застосовується для управління 
окремим портфелем фінансових активів, то компанія 
повинна здійснити рекласифікацію фінансових активів, 
при цьому стандарт зазначає, що такі зміни не будуть 
частими. Зміни бізнес-моделі визначаються ключовим 
управлінським персоналом компанії і є результатом 
впливу внутрішніх та зовнішніх змін і що важливо, 
такі зміни повинні бути істотними по відношенню до 
значимої діяльності, здійснюваної компанією.

Висновки і перспективи застосування результатів 
дослідження. 

1. Поняття бізнес-моделі – це нова концепція 
бухгалтерського обліку яка являє собою перехід до 
нових принципів бухгалтерського обліку щодо кла-
сифікації фінансових активів. Оцінка бізнес-моделі 
ґрунтується на тому, як ключовий персонал фак-
тично керує бізнесом, та не враховує наміри керів-
ництва щодо конкретних фінансових активів. Такі 
зміни забезпечують застосування більш структурова-
ного підходу до класифікації інструментів, що веде 
до поліпшення подання інформації в фінансової звіт-
ності, оскільки прямо враховує і природу передба-
чених договорами грошових потоків за фінансовим 
активом, і бізнес-модель, в якій він бере участь. [6]

2. Таким чином, ґрунтуючись на результатах 
проведеного дослідження нововведень стандарту, 
виділено основні проблеми з якими може зіткну-
тися суб’єкти господарювання при розробці мето-
дології впровадження МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 
інструменти». Перша проблема пов’язана з відсут-
ністю серед вчених єдиного погляду на зрозуміння 

бізнес-моделі. Бізнес-модель – 
це новий інструментарій стра-
тегічного управління, на якої 
базується класифікація та 
подальший облік фінансових 
активів. По-друге, відсутність 
чіткого визначення бізнес-
моделі, методології її розробки 
та аналізу істотно ускладнює 
можливості для практичного 
застосування цієї концепції в 
обліку.

3. Положення, що стосу-
ється класифікації та оцінки 
фінансових активів становлять 
основу стандарту, тому Радою з 
МСФЗ було прийнято рішення 
замінити існуючі категорії 
класифікації та оцінки фінан-
сових активів для кращого 
розуміння користувачами 
фінансової звітності величини, 
розподілу в часі і визначеності 
щодо майбутніх грошових 
потоків, пов'язаних з фінан-
совими інструментами. Новий 
підхід до класифікації, запро-
понований в стандарті МСФЗ 
(IFRS) 9 «Фінансові інстру-
менти», покликаний спростити 
облік фінансових інструментів, 
передбачає три вихідні кате-
горії фінансових інструментів, 
що визначають згодом метод 
їх оцінки та визначає крите-
рії згідно яких застосовується 

моделі оцінки фінансових активів, що дасть можли-
вість застосовувати різні оціночні категорії, зокрема 
оцінку за амортизованою вартістю, справедливою вар-
тістю через прибуток або збиток та за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід [7]. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Міжнародний стандарт фінансової звітності (IFRS) 9 «Фінансові 

інструменти» Міжнародний документ від 01.01.2012 р. [Елек-
тронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ 
laws/show/929_016.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові 
інструменти» затв. Наказом Міністерства фінансів України 
30.11.2001 р. № 559, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 
19.12.2001 р. за № 1050/6241 [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01

3. Лоханова Н.О. Класифікація та оцінка фінансових інстру-
ментів – огляд змін у зв'язку з оновленням МСФЗ 9 (IFRS 9) / 
Н.О. Лоханова // Бухгалтерський облік та аудит. Серія: Аудит, 
Ревізія, Контроль. – 2014. – № 7. – С. 16-22. 

4. Заяць М.Я. Оцінення фінансових активів у міжнародних стан-
дартах фінансової звітності / М.Я. Заяць // Миколаївський 
національний університет імені В.О. Сухомлинського. Серія: 
Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – 
Випуск 11. – С. 854-858.

5. Задніпровський О.Г. Облік фінансових інструментів: новації 
та гармонізація / О.Г. Задніпровський // Науковий вісник Хер-
сонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 
2014. – Випуск 8. Частина 3. – С. 186-191.

6. Соколова Н.М. МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»: Біз-
нес моделі для управління фінансовими активами / Н.М. Соко-
лова // Розвиток економічної системи в контексті міжнародного 
співробітництва: Міжнародна науково – практична конферен-
ція. – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2018. – С. 59-61.

7. Применение МСФО: в 3 ч. / Коллектив авторов компании EY. – 
М.: Альпина Паблишер, 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримання договірних грошових потоків 
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Рис. 1. Алгоритм аналізу та визначення бізнес-моделі


