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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ КОМПАНІЙ 

З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ: ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Реалії часу диктують свої особливості ведення інвестиційного бізнесу та відповідного управління ним. 

Функціонування корпоративних та пайових інвестиційних фондів на інвестиційному ринку постійно 

перебуває під наглядом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). НКЦПФР 

здійснює щоденний, щомісячний, щоквартальний та річний контроль за діяльністю інститутів 

спільного інвестування через ефективну систему звітності, зокрема в частині вартості чистих активів 

фондів, обсягів цінних паперів та їх змін тощо. В статті окреслено сучасні проблеми бухгалтерського 

обліку та звітності компаній з управління активами (КУА), що виникають в ході їх діяльності як 

делегованих НКЦПФР «контролерів» активів ІСІ. 

Ключові слова: компанія з управління активами, інвестиційний фонд, бухгалтерський облік, фінансова 

звітність, вартість чистих активів, інститути спільного інвестування. 
 

Постановка проблеми. Компанія з 

управління активами є самостійною компанією 

(юридична особа, що може бути утворена у 
формі акціонерного товариства чи товариства з 

обмеженою відповідальністю), діяльність якої, 

безпосередньо пов’язана з управлінням активами 

інститутів спільного інвестування на договірних 
умовах. Діяльність КУА здійснюється за умови 

обов’язкової наявності ліцензії НКЦПФР. Окрім 

управління активами інвестиційних фондів, КУА 
може також здійснювати адміністрування  

активів недержавних пенсійних фондів (НПФ). 

До інститутів спільного інвестування в 
Україні відносять корпоративні (КІФ) та пайові 

інвестиційні фонди, які мають велику 

різноманітність залежно від: 1) порядку 

здійснення діяльності (відкриті, інтервальні, 
закриті); 2) складу активів (диверсифіковані та 

недиверсифіковані); 3) за строками створення 

(строкові та безстрокові). Однак, 
функціонування ІСІ невід’ємно пов’язано з 

діяльністю КУА, які здійснюють управління їх 

активами. З цією метою та задля недопущення 
зловживання КУА коштами інвесторів на 

законодавчому   рівні   закріплено  розмежування 
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функцій управління активами спільного 

інвестування (за КУА) та їхнього зберігання (за 

банківською установою-зберігачем), що, в свою 
чергу, призводить до відокремлення обліку 

активів ІСІ та обліку майна самої КУА. Тому 

наразі постає питання дослідження сучасного 

стану бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності КУА безпосередньо як окремого 

суб’єкта господарювання та системи 

бухгалтерського обліку ІСІ, активами яких 
управляє КУА.; визначення особливостей 

звітування КУА щодо результатів власної 

діяльності та управління активами інвестиційних 
фондів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Обліково-правові аспекти діяльності інститутів 

спільного інвестування та компаній з управління 

активами в свої працях розкривали: С.О.  Віхров 

[1], Н. Гура [2], І.В. Жила [3], В. Крат [6], 
Ч. Лентнер, В.С. Семйон [12], О.В. Усатенко [11], 

В. Швець [2] та ін. Проте більшість авторів 

досліджували або суто правовий аспект діяльності 
КУА, або окрему ділянку обліку в частині лише 

організації чи тільки методики. Винятком є 

науковий доробок І.В. Жили щодо обліку  та 
аналізу діяльності інститутів спільного 

інвестування, однак автор лише частково піднімає 

питання бухгалтерського обліку та звітності  в 

КУА. Поряд з цим звертає на себе увагу наукова 
праця Н. Гури та В. Швеця, яка охоплює 

досліджувані нами проблемні питання. Однак 

робота вказаних авторів стосується  лише 
діяльності недержавних пенсійних фондів, а не 

інститутів спільного інвестування. Тому наразі 

залишаються не дослідженими особливості 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
КУА в частині інститутів спільного інвестування, 

зокрема в умовах переходу до МСФЗ. 
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ЗЗЗВВВІІІТТТНННІІІСССТТТЬЬЬ  КККУУУААА  

Місячна: довідка про відповідність розміру статутного і власного капіталу вимогам 
законодавства; перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє КУА; 

інформацій про пруденційні нормативи, що застосовуються до КУА, розраховані 
станом на кінець останнього дня кожного місяця. Квартальна: місячна інформація та 

квартальна фінансова звітність. Річна: місячна інформація, річна фінансова звітність, 

відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Подання інформації до НКЦПФР про фінансовий стан КУА: 1) місячна (не пізніше 
останнього числа місяця, наступного за звітним); 2) квартальна (не пізніше 
останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом), 3) річна (не пізніше 01 

березня року, що настає за звітним) 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 

вивчення чинного законодавства України та ви- 

значення його рівня адаптації до положень 

МСФЗ в частині питань ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності 

інститутами спільного інвестування та 

компаніями з управління активами, проведення 
аналізу сучасного стану системи бухгалтерського 

обліку КУА, а також виокремлення напрямів 

вирішення проблемних питань щодо формування 
облікового забезпечення управління активами 

ІСІ. 

Опис основного матеріалу дослідження. 

Діяльність компанії з управління активами 

невід’ємно пов’язана з діяльність інститутів 
спільного інвестування, управління активами 

яких вона здійснює. Тому першочерговим 

завданням є аналіз чинного законодавства, що 
регулює діяльність інвестиційних фондів та 

КУА, встановлює облікову регламентації такої 

діяльності. Виходячи з цього, проаналізовано 
основні нормативно-правові акти, які 

поширюються на питання організації та ведення 

бухгалтерського обліку, а також організації та 

методики складання звітності ІСІ і КУА (рис. 1). 

До таких правових документів віднесено: Закон 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні»; - МСФЗ 5 «Непоточні активи, 

утримувані для продажу, та припинена 

діяльність»    та    9    «Фінансові    інструменти»; 

- МСБО 17 «Оренда», 18 «Дохід», 28 «Інвестиції 
в    асоційовані    та    спільні    підприємства», 32 

«Фінансові інструменти: подання», 38 
«Нематеріальні активи», 39 «Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка» та 40 

«Інвестиційна  нерухомість»;  - Стандарт  УАІБ 1 

«Бухгалтерський    облік    діяльності    ІСІ» [10]; 
- Положення про особливості бухгалтерського 
обліку операцій ІСІ [7]; - Правила ведення 

бухгалтерського  обліку  основних   операцій   

ІСІ [9]; - Положення про порядок складання та 
розкриття інформації КУА та особами, що 

здійснюють управління активами недержавних 

пенсійних фондів, та подання відповідних 
документів до НКЦПФР [8]. 
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щоденна – до 18-ї години наступного робочого дня щодо вартості чистих активів ІСІ, яка 

розраховується: на кінець кожного робочого дня – для ІСІ відкритого типу; на день, 
починаючи з якого до структури активів ІСІ застосовуються обмеження, встановлені 

законодавством; на кожний день надходження коштів на банківський рахунок ІСІ (під час 
розміщення) або зарахування цінних паперів ІСІ на рахунок викуплених цінних паперів 

такого інституту (під час викупу). Довідка про ВЧА ІСІ 

щомісячну – не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Інформація за 
останній місяць кварталу подається у складі квартальної. Довідка про ВЧА ІСІ 

щоквартальну – не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. 
Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації. Інформація про 
КІФ/ПІФ та довідка про ВЧА ІСІ 

щорічну – не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним. 6.2. Інформація про ІСІ, 

довідка про ВЧА ІСІ, інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди 

компанії з управління активами інститутів спільного інвестування, довідка про 
склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ, фінансова 

звітність у складі балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові 
результати (звіту про сукупний дохід), відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Рис. 1. Звітність компанії з управління активами: склад, строки подання та змістовне 

наповнення [8] 
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На рис. 2 визначено основні особливості 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
інститутів спільного інвестування, управління 

активами яких здійснює КУА, що дозволило 

виявити низку проблем. Зокрема складання та 

подання фінансової звітності (Звіт про 
фінансовий стан та Звіт про сукупний дохід) в 

недостатній мірі розкриває інформацію про 

активи ІСІ, які перебувають в управлінні. Поряд 
з цим виникає питання розмежування 

доходності, обраних фондом для вкладення 

коштів інвесторів, цінних паперів, об’єктів 
інвестиційної нерухомості, корпоративних прав, 

а також встановлення ефективності таких 

вкладень. 

Загальні вимоги до розкриття звітної 
інформації саме компанії з управління активами 

інвестиційного фонду представлено на рис. 2, що 

дозволяє встановити склад, строки подання та 
змістовне наповнення звітних форм компанії. 

 

 

Рис. 1. Особливості бухгалтерського обліку та фінансової звітності ІСІ, управління активами яких 

здійснює КУА 
 

Зауважимо, що з 01 січня 2015 року 
запроваджена обов’язкова вимога щодо 

складання річної звітності ІСІ та КУА за 

міжнародними стандартами фінансової звітності. 

Відповідно до цього 19 березня 2015 року 
Українська асоціація інвестиційного бізнесу 

(УАІБ) затвердила «Правила ведення 

бухгалтерського обліку основних операцій 
інститутів спільного інвестування» [9], які мають 

пропозиції щодо застосування положень МСБО та 

МСФЗ у частині обліку діяльності ІСІ, зокрема: 
первісне визнання активів – облік фінансових 

активів, інвестицій в асоційовані підприємства, 

інвестиційної нерухомості, непоточних активів, 

утримуваних для продажу, нематеріальних активів; 
визнання та облік доходів, які отримані  за 

активами ІСІ; припинення визнання активів. 

Відзначимо, що складання та подання річної 

звітності ІСІ та КУА за МСФЗ має ряд 

особливостей: 1) обов’язковість складання за 
МСФЗ – з 01 січня 2015 р.; 2) формат – в 

електронній  формі  як ХМL-файл;  3) 

застосовування програми UrKua та конвертатора, 
розроблених УАІБ, за умови членства в асоціації. 

Поряд з цим не менш важливим кроком 

НКЦПФР було рішення синхронізувати вимоги 

Положення щодо пруденційних нормативів 
професійної діяльності на фондовому ринку та 
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вимог до системи управління ризиками і низкою 

інших нормативно-правових актів Комісії, які 

регламентують подання адміністративних даних та 

інформації професійними учасниками фондового 
ринку. Професійні учасники фондового ринку 

повинні здійснити розрахунок пруденційних 

нормативів за січень 2017 року за новими 
вимогами, які набрали чинності з 01.01.2017 року, 

та подати до Комісії адміністративні дані з 

урахуванням цих змін» [5]. 

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. Отже, проведене дослідження 

дозволило виявити проблемні аспекти організації 

бухгалтерського обліку ІСІ/КУА, проаналізувати 

порядок подання, строки, обсяги та наповнення 

звітності інвестиційних фондів та КУА, а також 

встановити позитивну тенденцію розвитку ІСІ на 

підставі максимальної прозорості результатів своєї 
діяльності через оприлюднення достовірної 

фінансової інформації, сформованої на підставі як 

національних нормативно-правових актів, так і 
МСФЗ. Розрахунок пруденційних нормативів 

КУА/ІСІ дозволить мінімізувати ризики їх 

діяльності, розробити ефективне обліково- 
аналітичного забезпечення управління ризиками та 

сприятиме посиленню іміджу  інвестиційного 

ринку України, вцілому. 
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