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УДК 657.631

Колєсніченко А. С. теоретичний аналіз дефініції «фінансові інвестиції» та гармонізація системи обліку та аудиту 
відповідно до МСФЗ і МСА

У статті систематизовано існуючі погляди на категорію «фінансові інвестиції» (ФІ), обґрунтовано, що ідеологія фінансового інвестування роз-
кривається через ступінь регламентованості цього поняття. Відповідно до нормативного й наукового підходів побудовано матрицю терміно-
логічної сутності дефініції ФІ, на основі чого виділено три її основоположні складові: об’єктно-статична, динамічна й цільова. Структуровано 
елементи терміна «фінансові інвестиції» та здійснено компонентний аналіз, що стало базою для побудови логіки інтерпретації цієї економічної 
категорії з метою нівелювання теоретичних розбіжностей у трактуванні фінансових активів щодо гармонізації їх обліку та аудиту відповід-
но до вимог МСФЗ і МСА. Обґрунтовано, що відбувається перехід до більш розвиненого теоретичного рівня сприйняття ФІ, який виражається 
у взаємопроникненні економічної та юридичної галузей знань у контексті інтерпретації цієї наукової категорії при позиціюванні інвестиційних 
процесів у міжнародній системі координат.
Ключові слова: фінансові інвестиції, фінансові інструменти, облік і аудит, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, міжнародні стандар-
ти фінансової звітності, міжнародні стандарти аудиту.
Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 21. 
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УДК 657.631
Колесниченко А. С. Теоретический анализ дефиниции «финансовые 
инвестиции» и гармонизация системы учета и аудита согласно 

МСФО и МСА
В статье систематизированы существующие взгляды на категорию 
«финансовые инвестиции» (ФИ), обосновано, что идеология финансо-
вого инвестирования раскрывается путем определения степени ре-
гламентированности этого понятия. В соответствии с норматив-
ным и научным подходами построена матрица терминологической 
сущности дефиниции ФИ, на основе чего выделены три её основопола-
гающие составляющие: объектно-статическая, динамическая и целе-
вая. Структурированы элементы понятия «финансовые инвестиции» 
и осуществлен компонентный анализ, что стало базой для построе-
ния логики интерпретации этой экономической категории с целью 
нивелирования теоретических разногласий в трактовке финансовых 
активов относительно гармонизации их учета с МСФО и МСА. Обо-
сновано, что происходит переход на более развитый теоретический 
уровень восприятия ФИ, который выражается во взаимопроникнове-
нии экономической и юридической отраслей знаний в контексте ин-
терпретации этой научной категории при позиционировании инве-
стиционных процессов в международной системе координат. 
Ключевые слова: финансовые инвестиции, финансовые инструмен-
ты, учет и аудит, международные стандарты бухгалтерского уче-
та, международные стандарты финансовой отчетности, междуна-
родные стандарты аудита.
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Koliesnichenko A. S. The Theoretical Analysis of the Definition  

of «Financial Investments» and Harmonization of the Accounting  
and Auditing System in Accordance with the IFRS and the ACI

The article systematizes the existing views on the category of «Financial In-
vestments» (FI) and substantiates that the ideology of financial investment 
be disclosed by determining the degree of regulation of this concept. In ac-
cordance with both normative and scientific approaches a matrix of the ter-
minological essence of definition of FI was constructed, on the basis of which 
three fundamental components were allocated: object-static, dynamic, and 
target. Elements of the concept of «financial investments» had been struc-
tured and a component analysis was carried out, which became the basis for 
constructing the logic of interpretation of this economic category with the 
purpose of leveling theoretical differences in the interpretation of financial 
assets in terms of harmonizing their accounting with the IFRS and the ACI. 
It has been substantiated that there is a transition to the more developed 
theoretical level of perception of FI, which is expressed in the interpenetration 
of economic and legal branches of knowledge in the context of interpretation 
of this scientific category while positioning investment processes in the inter-
national coordinate system.
Keywords: financial investments, financial instruments, accounting and au-
diting, international standards of accounting, international standards of fi-
nancial reporting, international standards of auditing.
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Інтенсивна інтеграція у світову економічну систему в 
умовах різких і слабко прогнозованих кон’юнктурних 
змін, обумовлених здебільшого відсутністю синхроні-

зованості інформатизації процесів із темпами структурно-
го реформування інституціональної платформи ринкових 
механізмів, обумовлює постійну трансформацію критері-
їв для визначення стійкості й адаптованості управлінської 
моделі кожного окремого суб’єкта господарювання.

Принципи сучасної Концепції розвитку бухгал-
терського обліку та звітності як підсистеми управління, 
дослідження якої не сходить з порядку денного еконо-
мічного життя учасників ринку [13; 16], ґрунтуються на 
подальшій гармонізації Міжнародних стандартів фінан-
сової звітності (далі – МСФЗ) і Міжнародних стандартів 
аудиту (далі – МСА) з метою підвищення ефективності 
реалізації облікових процедур та якості аудиту фінансо-
вої звітності організацій. 
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Досвід іноземних компаній, віддзеркалюючи осно-
вні напрями діяльності й у вітчизняній практиці госпо-
дарювання економічних суб’єктів, свідчить, що одними 
з найбільш цікавих і складних об’єктів бухгалтерського 
обліку та аудиту залишаються фінансові інструменти. 
Ключовою передумовою цього факту виступає широке 
розмаїття фінансових активів, обумовлене їх внутріш-
ньою природою, що вимагає розробки індивідуальних 
підходів до оцінки, обліку й аудиту, зважаючи на між-
народні стандарти. Типологія фінансових інструмен-
тів представляє значну палітру їх видів, починаючи від 
складових власного капіталу й зобов’язань, серед яких 
можна виділити: фінансові інвестиції в акції, придбані 
боргові цінні папери, дебіторська заборгованість, ін-
струменти власного капіталу, фінансові зобов’язання, та 
закінчуючи похідними фінансовими інструментами [18, 
с. 16]. Окремої уваги заслуговує поява такого сучасно-
го фінансового інструменту, як криптовалюта, яка на-
бирає дедалі більшої популярності у світі, зокрема й в 
Україні. Проте варто не залишати поза межами аналізу 
факт відповідності нового інституту визначенню акти-
ву й можливості застосування до цього об’єкта методик 
оцінки й примноження вартості, що ставить під сумнів 
доцільність залучати його до складу традиційних форм 
фінансового інвестування.

Якщо простежити траєкторію зміни прямих інвес-
тицій у формі акціонерного капіталу в економіці 
України протягом останніх років, можна конста-

тувати синусоїдальну криву щодо динаміки їх значень. 
Так, мінімальний екстремум на локальному відрізку 
2009–2016 рр., що відповідає 2015 р., дещо зріс у 2016 р., 
проте досі не наздогнав рівня 2009 р. (рис. 1).

Така динаміка свідчить про зростання інтересу 
суб’єктів підприємницької діяльності до певних видів 
інвестування, що вимагає підкріплення теоретичними й 
аналітичними новаційними підходами до їх трактування.

В економічній науці багато уваги присвячено 
розробці понятійного апарату фінансових інвестицій, 
розкриттю класифікаційних ознак і методик їх оцінки 

з огляду на зміни, що відбуваються в теорії та практи-
ці обліку й аудиту. Найбільш глибоко ця тематика до-
сліджена у надбаннях таких вчених, як: О. В. Артюх [6],  
П. І. Вахрін [10], Т. В. Давидюк [11], А. П. Дука [14],  
Т. П. Жигайло [15], О. П. Левченко [17], Н. О. Лохано-
ва [6; 18], Т. В. Майорова [19], О. В. Манойленко [11] та 
інші. Однак під впливом нових міжнародних течій у ви-
світленні об’єктів фінансового інвестування в обліково-
му форматі завдання імплементації досвіду різних країн 
щодо визначення економічного змісту та оцінки впливу 
структурованості термінологічного базису поняття на 
якість обліку й аудиту в національній системі обліку та 
контролю актуалізується дедалі більше, набуваючи різ-
них еволюційних й інституціональних аспектів.

Мета статті полягає в огляді й аналізі дефініції 
«фінансова інвестиція» як економічної категорії, іден-
тифікації її окремих складових, які потребують виваже-
ного та комплексного підходу для вдосконалення обліку 
й аналізу, що дозволить підвищити інформативність й 
достовірність відображення різних фінансових інстру-
ментів у фінансовій звітності, імплементуючи положен-
ня МСФЗ і МСА.

Тема інвестицій передбачає широкий спектр те-
чій і напрямів, концентрація яких виражається у 
складному та змістовному понятті, що інтегрує в 

собі різні економічні процеси та їх елементи. Фінансова 
інвестиція (далі – ФІ) у цьому сенсі є одним з найбільш 
цікавих і багатокомпонентних об’єктів обліку, на якому 
може бути сфокусована увага дослідників та експертів.

Витоки практичного досвіду формуються на під-
ґрунті теоретичного і методологічного базисів. Тобто 
будь-які емпіричні досягнення й реформи спираються 
на сутнісний термінологічний фундамент, що будується 
під впливом численних факторів. 

Спираючись на дворівневий характер встановлен-
ня понятійних меж у розумінні ФІ, кожен з яких оперує 
власним комплексом теоретичного інструментарію, 
пропонуємо як первинний критерій трактування по-
няття «фінансова інвестиція» використовувати норма-
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Рис. 1. прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України за видами економічної діяльності
Джерело: складено за [5].
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тивність. Відповідно до цього можна виділити законо-
давчий рівень тлумачення ФІ, який прописує сутність 
терміна, вказуючи на обов’язковість слідування регла-
ментованому визначенню та його сприйняттю, та інші, 
які носять варіативний характер ідентифікації цієї де-
фініції, завдяки чому можна класифікувати існуючі по-
гляди щодо вираження й обґрунтування ФІ, висвітлені в 
науковій літературі з даної тематики.

Тобто, виділяємо нормативний і науковий підходи 
до формулювання поняття ФІ. Сутність даної економіч-
ної категорії було розглянуто автором, спираючись на 
законодавчу документацію та матеріали наукових до-
сліджень. Результати проведеного аналізу узагальнено 
та зведено до табл. 1.

Сучасна правова система України налічує більше 
ста законів та інших нормативних актів, що регу-
люють інвестиційну діяльність [20]. При цьому, 

регламентоване визначення ФІ можна зустріти у НП(С)
БО в державному секторі 133 «Фінансові інвестиції» 
[3], що відтворює сферу застосування у бухгалтерсько-
му обліку, та ПКУ [4], де міститься трактування скрізь 
призму податкової оцінки. Особливість бухгалтерських 
стандартів полягає у виокремленні у понятті ФІ двох 
складових, які лише в нерозривній зв’язці можуть під-
тверджувати відповідність категорії: наявність активу 
як об’єкта обліку і наявність потенційної можливості 
отримання економічних вигод від володіння ним. Слід 
також наголосити, що в цьому формулюванні присутнє 

таблиця 1

Матриця термінологічної сутності дефініції «фінансові інвестиції»

Сутність 
дефініції

Нормативний підхід Науковий підхід

Автор(-и), джерело Визначення поняття Автор(-и), джерело Визначення поняття

1 2 3 4 5

Ф
І =

 а
кт

ив
и 

та
 

вк
ла

де
нн

я 
в 

ни
х 

ко
ш

тів

НП(С)БО в державному 
секторі 133 «Фінансові 
інвестиції» [3, с. 50]

ФІ – активи, які утримуються 
(контролюються) суб’єктом 
державного сектора з ме-
тою отримання економічних 
вигід від їх володіння

Бутинець Ф. Ф. [7, с. 49]

ФІ – активи, які утримують-
ся підприємством з метою 
збільшення прибутку (від-
сот ків, дивідендів тощо), зро-
стання вартості капіталу або 
інших вигід для інвестора

Ф
І =

 к
ап

іта
л,

 в
кл

ад
ен

ий
 в

 а
кт

ив
и

Давидюк Т. В.,  
Манойленко О. В.  
та ін.[11, с. 32]

ФІ – це активи, що їх утри мує 
підприємство для збіль-
шен ня прибутку (відсотків, 
дивідендів тощо), зростання 
вартості капіталу або інших 
вигід для інвестора

Шморгун Н. П.,  
Головко В. І. [21, с. 521]

ФІ – це активи, які утримує 
підприємство з метою збіль-
шення прибутку (відсотків, 
дивідендів тощо), зростання 
вартості капіталу або інших 
вигід для інвестора

Денисенко М. П.  
[12, с. 143]

ФІ – це вкладення коштів 
у фінансові активи, тобто 
придбання суб’єктами го-
сподарювання і приватними 
особами цінних паперів 
різних емітентів

Майорова Т. В.  
[19, с. 221]

ФІ – це вкладення коштів  
у фінансові інструменти,  
серед яких переважають 
цінні папери, з метою отри-
мання прибутку (доходу)  
в майбутньому

Бланк І. О. [9, с. 380]

ФІ – це вкладення капіталу  
в різні фінансові інстру-
менти, головним чином  
у цінні папери, з метою  
отримання доходу

Вахрин П. І.,  
Нешитой А. С.  
[10, с. 15]

ФІ – це капітал, що вкла-
дається у цінні папери (акції, 
облігації тощо)
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Закінчення табл. 1

1 2 3 4 5

Дука А. П. [14, с. 98]

ФІ – це вкладення капіталу 
(коштів чи інших ресурсів) 
у фінансові активи, тоб-
то фондові та грошові 
фінансові інструменти, 
статутні капітали юридичних 
осіб з метою отримання 
майбутніх вигід, зокрема у 
вигляді прибутку (доходу), 
зростання вартості капіталу 
і/або часткового чи повного 
контролю над діяльністю

Ф
ін

ан
со

ві
 

ін
ве

ст
иц

ії 
= 

оп
ер

ац
ія

  
з а

кт
ив

ам
и 

Податковий кодекс 
України, пп. 14.1.81  
ст. 14 [4]

ФІ – це господарські 
операції, що передбачають 
придбання корпоратив-
них прав, цінних паперів, 
деривативів та/або інших 
фінансових інструментів

Ф
ін

ан
со

ви
йі

нс
т

ру
ме

нт
 =

 
ко

нт
ра

кт

МСБО 32 [1]

Фінансовий інструмент –  
це будьякий контракт, 
який приводить до виник
нення фінансового акти ву  
в одного суб’єкта гос пода  
рювання та фінансового 
зобов’язання або інстру
мента капіталу в іншого 
суб’єкта господарювання

Джерело: систематизовано за [1–4; 7; 9–12; 14; 19; 21].

саме дієслово утримання та контроль, які відтворюють 
пасивну ознаку, на відміну від розпорядження або ви-
користання тощо. 

Податковий погляд на категорію ФІ суттєво відріз-
няється за своїм контентом від бухгалтерського. А саме: 
з одного боку, виключається термінологічне подвоєння, 
що виражається в концентрації на переліку фінансових 
інструментів як сукупності джерел отримання прибут-
ку, без розшифровки їх сутності. Адже зрозуміло, що 
немає необхідності прописувати у визначенні поняття 
мету використання його компонент, яка, власне, і висту-
пає самоціллю залучення кожного із інструментів. Крім 
цього, згідно з податковим баченням, ФІ трактується як 
дія, а не актив, на відміну від бухгалтерського розумін-
ня, де, зокрема, відбувається ототожнення ФІ з госпо-
дарською операцією. Тобто, податківець робить акцент 
не на самому активі, а на господарській трансформації 
цього активу.

Сутнісно відрізняється трактування фінансового 
активу відповідно до МСФЗ [2] і МСБО [1]. Міжнарод-
ний нормативний документ, на відміну від національних, 
включає як економічну ознаку, так і правову. За МСФЗ, 
фінансовий актив може виражатися у: грошових коштах, 
бути інструментом власного капіталу іншого суб’єкта 
господарювання та містити в собі контрактне право, 
реалізація якого має сприятливо вплинути на результа-
ти операцій з ними [1]. Тобто, відбувається перехід до 
більш розвиненого теоретичного рівня сприйняття ФІ, 
який виражається у взаємопроникненні економічної та 

юридичної галузей знань у контексті інтерпретації цієї 
наукової категорії. 

Науковий підхід до визначення ФІ ґрунтується на 
трьох основоположних концептах: об’єктно-статична 
складова, яку представляє актив; динамічна, яка виража-
ється в наборі дій з цим активом, тобто процесі викорис-
тання його як інструменту; та результуюча, або цільова 
ознака, що відтворює цільовий орієнтир комбінації пер-
ших двох у вигляді отримання економічних вигод. 

Підсумки проведеного аналізу щодо інтерпретації 
категорії ФІ дослідниками в науковій літературі 
дозволяють зробити висновок, що серед погля-

дів авторів на трактування дефініції ФІ умовно можна 
виділити два домінуючі напрями, серед яких: ототож-
нення ФІ з активами та вкладанням коштів у фінансові 
інструменти [9; 12; 19; 21] та визначення ФІ капіталом, 
який спрямовується на придбання фінансових активів 
[9; 10; 14]. При цьому деякі науковці зводять об’єкт фі-
нансування до цінних паперів [10]. Сприйняття ФІ як 
капіталу є некоректним з позиції бухгалтерського об-
ліку. На думку автора, ФІ виступає активом, оперуючи 
яким, суб’єкт господарювання отримує можливість на-
рощення свого капіталу. Крім цього, слід зазначити різні 
погляди дослідників щодо запланового результату від 
операцій з фінансовими інструментами, який варіюєть-
ся від фокусування на отриманні доходу [9; 19] до ди-
ференціації остаточного ефекту у вигляді максимізації 
прибутку, зростання вартості капіталу, удосконалення 
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функції контролю над діяльністю тощо [11; 14; 21]. Та-
ким чином, концептуально наукові підходи відрізняють-
ся ступенем деталізації об’єктно-статичної складової, 
або активу, та глибиною конкретизації цільових еконо-
мічних вигід від його використання.

Всебічний погляд на дефініцію ФІ дозволяє сфор-
мувати теоретичний архетип даної категорії як об’єкта 
обліку і аудиту (рис. 2). 

Спираючись на результати дослідження існуючо-
го нормативного й наукового інструментарію в галузі 
визначення ФІ та виокремлення на цій основі об’єктно-
статичної, динамічної та цільової складових, автором 
структуровано елементи терміна ФІ та здійснено компо-
нентний аналіз, що дозволило побудувати логіку інтер-
претації цієї економічної категорії для цілей нівелюван-
ня теоретичних розбіжностей у трактуванні фінансових 
активів при гармонізації їх обліку та аудиту за МСФЗ і 
МСА (рис. 3).

Автор додержується думки, що ФІ – це, передусім, 
актив, а не операція. Не змішуючи суб’єктність із 
дієвістю, до категорії операції можна відносити 

фінансове інвестування. Комплекс дій, які реалізуються 
з використанням ФІ, вже належать до складу операції 
з ними. Тут слід зазначити, що доцільно виділити, по-
ряд з динамічною складовою цього поняття, й умовно-
динамічну компоненту, під якою розуміємо зберігання 
активу. Це обумовлено тим фактом, що в ряді випадків 
володарі ФІ переслідують цілі з отримання доходу ви-
ключно за рахунок вигідного перепродажу активу.

Тобто, ключовим фактором щодо дорожчання фі-
нансового інструменту виступає час, у період якого цей 
об’єкт інвестування утримується або зберігається в ар-
сеналі суб’єкта господарювання. Залишається визначи-
тися з цільовими орієнтирами щодо такого володіння, 
серед яких можна виділити два напрями. Превалюю-
чим є дохідний підхід, властивий переважній більшості 

 

Нормативний підхід

Час

Активи

Рівень доходу та/або
обсяг інших економічних

некомерційних вигід

Операціїї з фінансовими
інструментами

Контракти

Капітал
у придбання
фінансових

активів

Науковий підхід

ФІНАНСОВІ
ІНВЕСТИЦІЇ

Рис. 2. Відтворення нормативно-наукового підходу до розуміння фінансових інвестицій на підґрунті об’єктно-статичної, 
динамічної та цільової складових

Об’єктно-
статична
складова

Динамічна
складова

Цільова
складова

Структура поняття «Фінансова інвестиція»

Актив

Укладання контрактів з приводу
фінансового інвестування

Дії з активом: зберігання (умовно-
динамічна складова) та використання

активу й пов’язані операції з ним

Цілі використання: отримання доходу та/або
інших прямих і супутніх економічних вигід

Вплив на категоріальний склад
структурно-функціональної

декомпозиції обліку та аудиту
фінансових активів відповідно

до МСФЗ і МСА

Характеристика грошових потоків

Концепція підготовки
фінансової звітності

Тип бізнес-моделі,
що використовується

суб’єктом господарювання

Рис. 3. Результати компонентного аналізу дефініції «фінансові інвестиції» як основи формування категоріального 
апарату структурно-функціональної декомпозиції обліку й аудиту за МСФЗ і МСА
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економічних агентів, який ґрунтується на природі фі-
нансових інструментів, призначених для примноження 
вартості капіталу. Проте інтеграція бізнес-процесів та 
модифікація конкурентного середовища вимагає додер-
жання комбінованого підходу, який включає, окрім до-
хідної частини, отримання численних інших здобутків, 
спрямованих на збагачення грошово-кредитної історії, 
розвиток комунікаційного й інформаційного бізнес-
середовища, укріплення міжкорпоративних структур і 
зв’язків, поліпшення фінансового іміджу на ринку тощо. 
Тобто, утримання й використання ФІ має здійснюва-
тися за умов, потенційно сприятливих для фінансово-
економічного клімату суб’єктів господарювання, які за-
цікавлені в цьому та вступають у контрактні відносини, 
про що свідчить й міжнародна практика [1]. 

Широка диференціація теоретичного навантажен-
ня поняття ФІ стає причиною ускладнення порядку їх 
обліку та аудиту, що обумовлює необхідність встанов-
лення керівництвом процедури контролю для моніто-
рингу виконання політики, яка встановлює визначений 
алгоритм оцінки, правила відображення й обліку кон-
кретних видів операцій [8]. 

Від точності визначення й ступеня відповідності 
обраного фінансового інструменту конкретному 
із сукупності залежить глибина поінформова-

ності суб’єктів управління для прийняття виважених 
рішень. Систематизація теоретичних положень стає 
одним із визначальних факторів забезпечення гармоні-
зації облікових процедур і функції контролю відповідно 
до стандартів МСФЗ і МСА. Вплив на категоріальний 
склад структурно-функціональної декомпозиції обліку 
та аудиту фінансових активів відбувається послідовно 
від теоретичного рівня у вигляді компетентної характе-
ристики грошових потоків й удосконалення концепції 
підготовки фінансової звітності до практичного бізнес-
моделювання внутрішніх господарських процесів.

 Аналіз теоретичного підґрунтя фінансових інвес-
тицій та його впливу на категорії обліку й аудиту з огляду 
на положення МСФЗ і МСА та з розставлянням акцентів 
у практиці національного застосування стандартів до-
зволяє вирішувати актуальні завдання імплементації ві-
тчизняної методології облікових, звітних і контрольних 
дій щодо операцій з фінансовими вкладеннями відповід-
но до сучасних вимог управління та сприяє підвищенню 
інформаційної цінності бухгалтерської та фінансової 
звітності для її наявних і потенційних користувачів.

ВИСНОВКИ
У ході проведеного дослідження систематизовано 

існуючі погляди у спеціалізованій літературі на катего-
рію «фінансова інвестиція», обґрунтовано, що ідеологія 
фінансового інвестування розкривається через ступінь 
регламентованості цього поняття. Відповідно до норма-
тивного й наукового підходів побудовано матрицю тер-
мінологічної сутності дефініції ФІ, що дозволило виді-
лити три її основоположні складові: об’єктно-статичну, 
динамічну й цільову. На основі цього автором струк-
туровано елементи терміна «фінансова інвестиція» та 

здійснено компонентний аналіз, що стало базою для 
побудови логіки інтерпретації цієї економічної катего-
рії для цілей нівелювання теоретичних розбіжностей у 
трактуванні фінансових активів у сфері гармонізації їх 
обліку та аудиту з МСФЗ і МСА. Так, фінансову інвести-
цію доцільно розглядати як актив, який утримується та/
або використовується суб’єктом господарювання з ме-
тою одержання доходу та/або іншої додаткової некомер-
ційної вигоди. Обґрунтовано, що відбувається перехід 
до більш розвиненого теоретичного рівня сприйняття 
ФІ, який виражається у взаємопроникненні економічної 
та юридичної галузей знань у контексті інтерпретації 
цієї наукової категорії при позиціюванні інвестицій-
них процесів у міжнародній системі координат. Визна-
чено, що вплив на категоріальний склад структурно-
функціональної декомпозиції обліку та аудиту фінансо-
вих активів відбувається послідовно – від теоретичного 
рівня у вигляді компетентної характеристики грошових 
потоків й удосконалення концепції підготовки фінансо-
вої звітності до практичного бізнес-моделювання вну-
трішніх господарських процесів.

Проведений аналіз вказує на складність поняття ФІ 
як об’єкта обліку й аудиту як у національній площині, так 
і в контексті міжнародної практики, що свідчить про зна-
чущість розкриття методичних особливостей відтворен-
ня їх в обліку і звітності для подальших досліджень.      
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