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У статті розглянуто бухгалтерський облік доходів та витрат процедур венчурного інвестування 
венчурних фондів. Проведено дослідження витрат, які виникають на різних етапах процедур венчурного 
інвестування венчурних фондів, та дослідження доходів, що виникають у результаті такої діяльності. По-
будовано робочий план рахунків для відображення інформації про доходи та витрати від процедур венчур-
ного інвестування венчурних фондів. Складено зведену відомість обліку доходів, витрат та фінансових 
результатів для проведення аналізу венчурної діяльності венчурного фонду. Вдосконалено форму фінан-
сової звітності, що допоможе венчурним фондам розгорнуто відображати в балансі інформацію стосовно 
процедур венчурного інвестування.

Ключові слова: доходи, витрати, венчурне інвестування, венчурні фонди, рахунки обліку.

В статье проанализирован бухгалтерский учет доходов и расходов процедур венчурного инвестиро-
вания венчурных фондов. Проведено исследование затрат, возникающих на различных этапах процедур 
венчурного инвестирования венчурных фондов, и исследование доходов, возникающих в результате та-
кой деятельности. Построен рабочий план счетов для отображения информации о доходах и расходах 
от процедур венчурного инвестирования венчурных фондов. Составлена сводная ведомость учета до-
ходов, расходов и финансовых результатов для проведения анализа венчурной деятельности венчурного 
фонда. Усовершенствована форма финансовой отчетности, которая поможет венчурным фондам раз-
вернуто отражать в балансе информацию о процедурах венчурного инвестирования. 

Ключевые слова: доходы, расходы, венчурное инвестирование, венчурные фонды, счета учета.

The accounting of incomes and expenses procedures of the venture investment of venture funds was analyz-
ed. The costs arising at different stages of procedures of the venture investment of venture funds and incomes 
arising from such activities were researched. The working chart of accounts for displaying the information about 
the incomes and expenses of procedures of the venture investment of venture funds was formed. Summarized 
statement of incomes, expenses and financial results for performing analysis of the venture activity of venture fund 
was prepared. The form of financial reporting that would help venture funds to represent the information on venture 
investment procedures in the balance sheet in more detailed aspects was improved.

Keywords: revenues, expenses, venture investment, venture capital funds, accounting bills.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науко-
вими чи практичними завданнями. Поняття 
«доходи» та «витрати» – це фундаментальні 
поняття бухгалтерського обліку через необхід-
ність їх визначення для досягнення головної 
мети будь-якого суб’єкта господарської діяль-
ності, яка полягає у максимізації фінансового 
результату та прийняття управлінських та 
економічних рішень користувачами фінансо-
вої звітності. ці поняття не тільки відіграють 
одну з головних ролей не тільки у межах бух-
галтерського обліку, у межах системи управ-
ління суб’єкта в цілому, а також мають певні 
особливості в обліковому відображенні через 

здійснення венчурної діяльності ризикового 
інвестора – венчурного фонду. 

таким чином, для системи бухгалтерського 
обліку венчурних фондів необхідне проведення 
дослідження витрат, які притаманні етапам про-
цедур венчурного інвестування та доходів, які 
виникають у результаті такої діяльності. таке 
дослідження вкрай потрібне для прийняття 
обґрунтованих та виважених управлінських 
рішень управлінцям венчурних фондів, діяль-
ність яких спрямована на реалізацію інвестицій-
ної мети венчурних фондів – досягнення вищої 
за депозити дохідності в короткостроковому 
періоді та забезпечення захисту капіталу за 
умов щоденної ліквідності.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. користувачі 
бухгалтерської інформації, визначаючи доходи 
та витрати своєї діяльності, надають цим понят-
тям різне смислове навантаження. нині існує 
значна кількість підходів до визначення витрат 
інвестиційної діяльності, які можна використо-
вувати для побудови системи бухгалтерських 
рахунків та формування необхідної інфор-
мації щодо управління процедурами венчур-
ного інвестування. о.в. Побережець визначає 
витрати інвестиційної діяльності як витрати, 
які має підприємство від залучення інвестицій-
них коштів інших суб'єктів господарювання та 
виконання відповідних зобов'язань [1, с. 91]. 
Є.в. Мних до витрат інвестиційної діяльності 
відносить такі витрати, як: собівартість прода-
них необоротних активів, собівартість проданих 
фінансових інвестицій, собівартість проданих 
майнових комплексів, утрати від неопераційних 
курсових різниць, уцінка необоротних активів, 
уцінка фінансових інвестицій, списання нео-
боротних активів [2, с. 580]. за л.Г. ловінською 
інвестиційні витрати включають у себе витрати 
на капітальне будівництво, придбання та виго-
товлення основних засобів, нематеріальних 
активів, придбання довгострокових та поточ-
них фінансових інвестицій, а також витрати, 
пов’язані з реалізацією необоротних активів і 
фінансових інвестицій [3, с. 218]. і.а. волкова 
до таких витрат відносить: собівартість реа-
лізованих фінансових інвестицій (балансову 
вартість та витрати, пов’язані з реалізацією 
фінансових інвестицій) та суму уцінки фінансо-
вих інвестицій [4, с. 215]. о.П. ратушна вважає 
доходи від інвестиційної діяльності основними 
доходами фінансової діяльності та відносить до 
них доходи від інвестицій в асоційовані, спільні 
та дочірні підприємства; дивіденди одержані; 
відсотки одержані; інші доходи від фінансових 
операцій [5, с. 82–85]. Ф.Ф. бутинець пропонує 
доходи від отриманих відсотків, дивідендів та 
інші доходи віднести до доходів від фінансової, 
а не інвестиційної діяльності [6, с. 572]. в. кос-
тюченко до доходів від інвестиційної діяль-
ності відносить усі доходи, які обліковуються на 
рахунках 72 «Доходи від участі в капіталі», 73 
«інші фінансові доходи», 74 «інші доходи» [7]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. однак такі дослідження інвес-
тиційних витрат та доходів не можна вважати 
комплексним, оскільки не враховуються всі 
витрати, які з’являються на різних стадіях інвес-
тування, та облік доходів не враховує форми 
інвестування. таким чином, можна стверджу-
вати, що у більшості ризикових інвесторів, які 
досліджувалися, побудова системи обліку як 
функції управління не забезпечує покладених 
на неї завдань накопичення, відображення та 
списання інвестиційних витрат та доходів.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження витрат, 
які виникають на різних етапах процедур вен-
чурного інвестування венчурних фондів, дослі-
дження доходів, що виникають у результаті 
такої діяльності; проведення аналізу наявного 
стану обліку таких доходів і витрат та побудова 
робочого плану рахунків для відображення 
інформації про доходи та витрати від процедури 
венчурного інвестування венчурних фондів; 
відображення в бухгалтерському обліку доходів 
та витрат від здійснення процедур венчурного 
інвестування з використанням робочого плану 
рахунків; складання зведеної відомості обліку 
доходів, витрат та фінансових результатів для 
проведення аналізу венчурної діяльності вен-
чурного фонду; вдосконалення форми фінансо-
вої звітності, що допоможе венчурним фондам 
розгорнуто відображати в балансі інформацію 
стосовно процедур венчурного інвестування; 
доповнення форми відомості аналітичного 
обліку процедур венчурного інвестування вен-
чурних фондів, яка дасть можливість опера-
тивно реагувати на виклики ризикового інвесту-
вання щодо негативних результатів діяльності 
венчурних фондів.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. етапи процедур венчурного інвес-
тування є визначальними під час організації 
обліку витрат, витрат, що виникають у венчур-
ного фонду під час довгострокового вкладення 
грошових коштів у ризикові венчурні підприєм-
ства для отримання прибутку. у табл. 1 згрупо-
вано витрати, що виникають у ризикового інвес-
тора – венчурного фонду під час здійснення 
процедур венчурного інвестування:

усі витрати венчурні фонди несуть лише 
з однією метою – отримання доходів від здій-
снення ризикової інвестиційної діяльності. 
таким чином, форми доходів від процедур вен-
чурного інвестування залежать від форми інвес-
тування та можуть бути отримані у вигляді:

– відсотків;
– дивідендів;
– доходу від зростання вартості.
за Псбо 15 «Дохід» [8] дохід відображається 

у бухгалтерському обліку в сумі справедливої вар-
тості активів, що отримані або підлягають отри-
манню. Дохід у вигляді відсотків відображається 
у тому звітному періоді, до якого вони належать, 
виходячи з бази нарахування, ставки відсотка і 
строку утримання відповідних процедур інвесту-
вання. Дохід у вигляді дивідендів відображається 
у періоді прийняття рішення про їх виплату в сумі 
об’явлення за вирахуванням податку на диві-
денди. Доходи від зростання вартості відобража-
ються у тому періоді, коли здійснено переоцінку 
процедури інвестування або реалізацію інвес-
тиції. згідно з діючим Планом рахунків, доходи 
у вигляді дивідендів, відсотків, амортизації дис-
конту по інвестиціях обліковуються на рахунку 
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таблиця 1
Етапи формування витрат на створення процедури венчурного інвестування

Процедури 
венчурного 

інвестування
І етап – відбір інноваційного 

проекту

ІІ етап – придбання пакету 
акцій обраного венчурного 

підприємства, внесок 
у статутний капітал чи 

надання довгострокового 
кредиту

ІІІ етап – вихід із 
бізнесу

загальна 
характерис-
тика витрат

витрати, пов’язані з прове-
денням комплексного аналізу 
інвестиційного проекту венчур-
ного підприємства для визна-
чення відносної цінності та 
привабливості такого проекту

витрати, безпосередньо 
пов’язані з проведенням про-
цедури венчурного інвесту-
вання

витрати, пов’язані з 
реалізацією інвес-
тицій та виходу з 
бізнесу

види витрат

- витрати на проведення пере-
говорів із представниками 
венчурних підприємств;
- витрати на аналіз привабли-
вої форми інвестування;
- витрати на техніко-економіч-
ний аналіз запропонованого 
ризикового інноваційного про-
екту;
- витрати на вивчення інвес-
тиційних можливостей ризико-
вого інвестиційного проекту;
- витрати на з’ясування впливу 
на проект окремих зовнішніх 
факторів;
- витрати на інформаційні 
послуги

- первісна (балансова) вартість 
придбаних інвестицій;
- витрати, пов’язані з при-
дбанням пакета акцій вен-
чурного підприємства, у тому 
числі витрати на оформлення 
договорів на придбання цінних 
паперів, на переоформлення 
прав власності на цінні папери, 
винагорода зберігачу; винаго-
рода депозитарію; винагорода 
торговцю цінними паперами;
- витрати на банківські послуги 
(розрахунково-касове обслуго-
вування);
- витрати на рекламні послуги;
- невідшкодовані податки і 
збори;
- витрати на формування та 
управління інвестиційним 
портфелем;
- витрати, пов’язані з участю в 
статутних фондах венчурних 
підприємств;
- винагорода аудитору;
- винагорода оцінювачу майна 
фонду;
- витрати на нотаріальні 
послуги;
- витрати, пов'язані з придбан-
ням, утриманням нерухомого 
майна;
- оплата вартості публікації 
обов'язкової інформації щодо 
діяльності венчурного фонду 

- собівартість реалі-
зованих інвестицій 
(балансова вартість 
та витрати, пов’язані 
з реалізацією інвес-
тицій);
- комісійні витрати 
за операціями із цін-
ними паперами;
- витрати, пов'язані з 
реалізацією нерухо-
мого майна;
- від’ємний резуль-
тат від продажу цін-
них паперів венчур-
них підприємств;
- від’ємний резуль-
тат від вкладень у 
статутний капітал 
венчурних підпри-
ємств 

рахунки для 
обліку

92 «адміністративні витрати»
944 «інші витрати операційної 
діяльності»
977 «інші витрати діяльності»

14 «Довгострокові фінансові 
інвестиції»
92 «адміністративні витрати»  
93 «витрати збуту»
944 «інші витрати операційної 
діяльності»
977 «інші витрати діяльності»

971 «собівартість 
реалізованих фінан-
сових інвестицій»
944 «інші витрати 
операційної діяль-
ності»
977 «інші витрати 
діяльності»
96 «втрати від 
участі в капіталі»

Підтверджуючі 
документи

рахунок, видатковий касовий ордер, виписка банку, довідка бухгалтері та інші 
первинні документи, що підтверджують здійснення витрат

Джерело: розробка автора
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73 «інші фінансові доходи». Дохід від інвестицій 
за методом участі в капіталі відображається на 
рахунку 72 «Дохід від участі в капіталі», дохід від 
зростання вартості та дохід від реалізації інвести-
цій – на рахунку 74 «інші доходи».

Проведене дослідження доходів та витрат 
венчурного фонду доводить, що інформація про 
заплановані або понесені витрати та доходи від 
процедур венчурного інвестування займає осо-
бливе місце у процесі прийняття управлінських 
рішень венчурного фонду. При цьому система 

обліку є основним джерелом інформації, на 
основі якої приймають необхідні управлінські 
рішення. однак виявлено, що інформація про 
витрати та доходи процедур венчурного інвес-
тування є розпорошеною в розрізі декількох 
субрахунків рахунків бухгалтерського обліку, що 
ускладнює отримання згрупованих даних про 
стан процедур венчурного інвестування та відо-
браження їх у фінансовій звітності. у бухгалтер-
ському обліку не передбачено окремих рахунків 
для обліку доходів і витрат від процедур венчур-

 

97 «Інші 
витрати»

Рахунки другого
порядку

71/1 Дохід від отриманих 
відсотків

71/2 Дохід від отриманих 
дивідендів

71/3 Дохід від зростання 
вартості процедур 

венчурного інвестування

97/1 Витрати відбору 
інноваційного проекту

97/2 Витрати здійснення 
процедури венчурного

інвестування

97/3 Витрати виходу з 
бізнесу

Рахунки третього 
порядку

- 97/21 витрати, пов’язані з придбанням пакета акцій 
венчурного підприємства;
- 97/22 витрати на переоформлення прав власності на 
цінні папери;
- 97/23 витрати на банківські послуги;
- 97/24 невідшкодовані податки і збори;
- 97/25 витрати на формування та управління 
інвестиційним портфелем;
- 97/26 витрати, пов’язані з участю в статутних 
фондах венчурних підприємств;
- 97/27 витрати на рекламні послуги
- 97/28 винагорода аудитору, оцінювачу майна фонду, 
витрати на нотаріальні послуги, оплата вартості 
публікації обов'язкової інформації щодо діяльності 
венчурного фонду;
- 97/29 витрати, пов'язані з придбанням, утриманням 
нерухомого майна

- 97/11 витрати на проведення переговорів із 
представниками венчурних підприємств;
- 97/12 витрати на аналіз вибору привабливої форми 
інвестування;
- 97/13 витрати на техніко-економічний аналіз 
запропонованого ризикового інноваційного проекту;
- 97/14 витрати на вивчення інвестиційних 
можливостей ризикового інвестиційного проекту;
витрати на з’ясування впливу на проект окремих 
зовнішніх факторів;
- 97/15 витрати на інформаційні послуги

- 97/31 собівартість реалізованих інвестицій 
(балансова вартість та витрати, пов’язані з 
реалізацією інвестицій);

- 97/32 комісійні витрати за операціями з 
цінними паперами;

- 97/33 від’ємний результат від продажу цінних 
паперів венчурних підприємств;

- 97/34 від’ємний результат від вкладень у 
статутний капітал венчурних підприємств;

- 97/35 витрати, пов'язані з реалізацією 
нерухомого майна

71 «Інший 
операційний 

дохід»

Рахунки першого 
порядку

Рис. 1. Побудова робочого плану рахунків для відображення інформації  
про доходи та витрати від процедури венчурного інвестування

Джерело: розробка автора
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ного інвестування. Доходи та витрати відобра-
жаються на рахунках, назви яких не визначають 
їх змісту та не співвідносяться з інвестиційною 
діяльністю. таким чином, необхідно виділити 
доходи та витрати процедур венчурного інвес-
тування в окремі рахунки для оптимізації меха-
нізму формування, групування, відображення, 
узагальнення даних про такі витрати та доходи. 
Для венчурних фондів процедури венчурного 
інвестування є операційною діяльністю, отже, 
це основний вид діяльності фондів, заради якої 
вони і створюються. тому для відображення 
доходів від процедур венчурного інвестування 
доцільно використовувати рахунок 71 «інший 
операційний дохід», а для витрат – рахунок 97 

«інші витрати». ураховуючи внутрішні потреби 
управління щодо прийняття рішень, пропону-
ється вдосконалити аналітичний облік доходів і 
витрат венчурних фондів шляхом упровадження 
в робочий план рахунків певних змін, що пред-
ставлено на рис. 1

таким чином, оскільки витрати та доходи 
процедур венчурного інвестування відобража-
ються у складі багатьох рахунків, що показано 
в табл. 1, для правильної організації обліку та 
прийняття управлінських рішень щодо ризико-
вого інвестування, рекомендовано використо-
вувати запропоновані на рис. 1 рахунки. Прядок 
відображення в бухгалтерському обліку доходів 
та витрат від здійснення процедур венчурного 

таблиця 2
Відображення в бухгалтерському обліку доходів та витрат  

від здійснення процедур венчурного інвестування
№ 
з/п Зміст господарської операції Первинний 

документ
Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит

1 відображено дохід від реалізації процедур 
венчурного інвестування

бухгалтерська 
довідка 36 71/3 

2 відображено дохід від отриманих дивідендів бухгалтерська 
довідка 373 71/2

3 відображено дохід від отриманих відсотків бухгалтерська 
довідка 373 71/1

4 відображено витрати на проведення переговорів із 
представниками венчурних підприємств

бухгалтерська 
довідка 97/11 372, 661, 685, 651

5 відображено витрати на створення інформаційних 
баз даних

бухгалтерська 
довідка 97/15 661, 685, 651

6 відображено витрати на аналіз вибору привабливої 
форми інвестування 

бухгалтерська 
довідка 97/12 661,651

7 відображено витрати на банківські послуги бухгалтерська 
довідка 97/23 685

8 відображено винагороди аудитору, оцінювачу майна 
фонду, витрати на нотаріальні послуги

бухгалтерська 
довідка 97/28 685

9 відображено комісійні витрати за операціями із 
цінними паперами

бухгалтерська 
довідка 97/32 685

10 відображено списання реалізованих процедур 
венчурного інвестування

бухгалтерська 
довідка 97/31 14 

Джерело: розробка автора

таблиця 3
Зведена відомість обліку доходів, витрат та фінансових результатів  

від здійснення процедур венчурного інвестування

Етапи процедур венчурного 
інвестування

Ко
д 

ст
ро

ки

Продуктивні Непродуктивні Всього

Ф
ін

ан
со

ви
й 

ре
зу

ль
та

т

Д
ох

од
и

В
ит
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Ін
ш

і 
до

хо
ди

Ін
ш

і 
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тр
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и

Д
ох
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ве
нч
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ї 
ді

ял
ьн

ос
ті

 
В

ит
ра

ти
 

ве
нч

ур
но

ї 
ді

ял
ьн

ос
ті

відбір інноваційного проекту 100        
реалізація практичних дій щодо 
здійснення інвестування 110        

вихід із бізнесу 120        
Джерело: розробка автора
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інвестування із застосуванням запропонованих 
рахунків наведено в табл. 2.

запропоновані аналітичні рахунки забезпе-
чать формування даних щодо результату ризи-
кової діяльності венчурного фонду, порівняння 
доходів від венчурної діяльності з витратами, 
які понесені для отримання таких доходів. Для 
проведення такого аналізу венчурної діяльності 
венчурного фонду необхідне складання зведе-
ної відомості обліку доходів, витрат та фінансо-
вих результатів, що наведено в табл. 3. 

згідно з інструкцією № 291 [9], для узагаль-
нення інформації про наявність та рух довгостро-
кових інвестицій, до яких належать процедури 
венчурного інвестування, призначено рахунок 14 
«Довгострокові фінансові інвестиції». за дебе-
том відображається вартість довгострокових 

інвестицій, за кредитом – їх вибуття (списання) 
чи зменшення вартості, а також одержання диві-
дендів від об'єкта інвестування, якщо облік інвес-
тицій ведеться за методом участі в капіталі. Про-
цедури венчурного інвестування здійснюються 
шляхом покупки акцій венчурних підприємств 
чи внеску у статутний капітал. венчурний фонд, 
коли придбає акції, має намір їх тримати більше 
одного року. ураховуючи те, що такі акції не 
можуть бути вільно продані в будь-який момент, 
такі процедури обліковуються саме на рахунку 14 
«Довгострокові фінансові інвестиції». облік акцій 
може вестися на субрахунку 143 «інвестиції 
непов'язаним сторонам», якщо купуються акції 
суб’єкта господарювання, який не є пов'язаною 
стороною. але згідно з Псбо 23 «розкриття 
інформації щодо пов'язаних сторін» [10], вен-

таблиця 4
Система рахунків другого порядку з обліку процедур венчурного інвестування

Код 
рахунка Діюча система рахунків Код 

рахунка Запропонована система рахунків

141 інвестиції пов'язаним сторонам за 
методом участі в капіталі 141 венчурне інвестування шляхом внеску 

в статутний капітал

142 інші інвестиції пов'язаним сторонам 142 венчурне інвестування шляхом 
придбання акцій

143 інвестиції непов'язаним сторонам 143 венчурне інвестування шляхом 
надання довгострокового кредиту

Джерело: розробка автора

Рис. 2. Алгоритм вибору рахунку обліку процедури венчурного інвестування
Джерело: розробка автора

141 «Інвестиції 
пов'язаним сторонам 
за методом участі в 

капіталі»

Процедури венчурного інвестування венчурного фонду

Придбання акцій венчурного 
підприємства

Внесок у статутний капітал 
венчурного підприємства

Надання довгострокового 
кредиту

Суттєвий 
контроль над 
венчурним 

підприємст-
вом

143 «Інвестиції 
непов'язаним 

сторонам»

ні

так
Термін 

інвестування 
більше 12 
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142 «Інші 
інвестиції 
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сторонам»

377 «Розрахунки 
з іншими 

дебіторами»
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чурні підприємства перебувають під контролем 
або суттєвим впливом венчурного фонду. це 
означає, що придбані акції відображаються на 
субрахунку 141 «інвестиції пов'язаним сторонам 
за методом участі в капіталі» або субрахунку 142 
«інші інвестиції пов'язаним сторонам». у разі 
якщо венчурне підприємство не має можливості 
передавати гроші венчурному фонду протя-
гом 12 місяців, то акції обліковуються тільки на 
рахунку 142 «інші інвестиції пов'язаним сторо-
нам». Під час здійснення процедур венчурного 
інвестування шляхом внеску у статутний капітал 
за дебетом рахунку 141 відображають суми, що 
становлять частку венчурного фонду у статут-
ному капіталі венчурного підприємства в корес-
понденції з рахунками обліку коштів, доходів, 
розрахунків, за кредитом – суми дивідендів або 
інших виплат емітента, що належать інвестору 
разом із нарахованою часткою прибутку, у корес-
понденції з рахунками обліку взаєморозрахунків. 
Методичні рекомендації з обліку основних опе-
рацій ісі [11] пропонують надання довгостроко-
вого кредиту відображати як надання позик на 
рахунку 377 «розрахунки з іншими дебіторами». 
Діючий алгоритм вибору рахунку обліку проце-
дури венчурного інвестування продемонстро-
вано на рис. 2.

організація аналітичного обліку у венчур-
ному фонді повинна забезпечити можливість 
отримання інформації за видами процедур вен-
чурного інвестування та об’єктами інвестування, 
тому доцільно внести зміни до Плану рахунків 
обліку для більш повного відображення проце-
дур венчурного інвестування (табл. 4).

запропонована система рахунків надасть 
можливість відображати різні види процедур 
венчурного інвестування на одному рахунку, що 
забезпечить більш спрощене та повне відобра-
ження інформації щодо інвестування венчур-
ного фонду. також така система надасть мож-
ливість більш розгорнуто відображати в балансі 
інформацію щодо здійснення процедур венчур-

ного інвестування. значення рахунку 14 «Дов-
гострокові фінансові інвестиції» розкривається 
в першому розділі активу балансу у рядках 
1030, 1035 у складі необоротних активів. але за 
нПсбо 1 [12] метою складання фінансової звіт-
ності є надання користувачам для прийняття 
рішень повної, правдивої та неупередженої 
інформації про фінансовий стан, результати 
діяльності та рух коштів підприємства. отже, 
можна припустити, що включення до форм 
фінансової звітності додаткових рядків сприя-
тиме найбільшому досягненню мети складання 
фінансової звітності. у табл. 5 запропоновано 
фрагмент удосконаленої форми № 1 баланс 
(звіт про фінансовий стан).

таблиця 5
Витяг з удосконаленої № 1 Баланс  

(Звіт про фінансовий стан)

Процедури венчурного інвестування Код 
рядка

венчурне інвестування шляхом внеску 
у статутний капітал 1030

венчурне інвестування шляхом 
придбання акцій 1031

венчурне інвестування шляхом 
надання довгострокового кредиту 1032

Джерело: розробка автора

запропонований витяг з удосконаленої 
форми фінансової звітності допоможе венчур-
ним фондам розгорнуто відображати в балансі 
інформацію стосовно процедур венчурного 
інвестування, а саме: венчурне інвестування 
шляхом внеску у статутний капітал венчурного 
підприємства, венчурне інвестування шляхом 
придбання акцій венчурного підприємства та 
венчурне інвестування шляхом надання дов-
гострокового кредиту. така інформація більш 
наочно характеризує вид інвестиційних проце-
дур, а також структуру інвестованого ризикового 

таблиця 6
Відомість 4.21 аналітичного обліку процедур венчурного інвестування венчурних фондів

№
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31 46 50
71/1, 
71/2, 
71/3

16, 18, 19, 
30, 35, 36, 
37, 41, 42, 

64, 68

1 Процедури венчурного 
інвестування:

1.1 придбання цінних паперів
1.2 внески у статутний капітал

1.3 надання довгострокового 
кредиту
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капіталу та надає змогу прийняття більш ефек-
тивних економічних рішень.

за словами проф. я.Д. крупка, «оцінка інвес-
тування як господарського процесу, відокремле-
ного виду діяльності вимагає нових підходів до 
обліку необоротних активів та їх фінансового 
забезпечення, аналізу пов’язаних із нею грошо-
вих потоків, доходів і витрат, взаємовідносин між 
інвесторами та об’єктами інвестування» [13, с. 4]. 
Підвищення якості та оперативності облікової 
інформації щодо інвестування можливе через 
аналітичне й якісне відображення господарських 
операцій процедур венчурного інвестування у 
регістрах бухгалтерського обліку, які є інстру-
ментами для механізму ефективного управління 
та фінансової безпеки венчурних фондів. Дета-
лізація аналітичної інформації у регістрах бух-
галтерського обліку суб’єкта господарювання 
може розширюватися, змінюватися залежно від 
конкретних потреб. згідно з Методичними реко-
мендаціями щодо застосування регістрів бухгал-
терського обліку, для відображення капітальних 
і фінансових інвестицій призначено журнал 4 
(за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 
19, 35). у відомості 4.2 узагальнюються аналі-
тичні дані про фінансові інвестиції в асоційовані, 
дочірні підприємства, у спільну діяльність, облік 
яких ведеться за методом участі в капіталі, а 
також еквівалентів грошових коштів, інших інвес-
тицій. Для довгострокових і короткострокових 
фінансових інвестицій ведуться окремі відомості 
[14]. Для вдосконалення облікового регістру 
щодо венчурної діяльності пропонується вве-

дення відомості 4.21, яка буде призначена саме 
процедурам венчурного інвестування венчурних 
фондів (табл. 6).

запропонована відомість аналітичного 
обліку процедур венчурного інвестування вен-
чурних фондів необхідна в застосуванні через 
те, що система управління венчурними фон-
дами потребує зрозумілих та інформативних 
облікових регістрів, які надають змогу читати 
та аналізувати економічні дані по різних видах 
процедур інвестування. такий обліковий регістр 
дасть можливість оперативно реагувати на 
виклики ризикового інвестування щодо негатив-
них результатів діяльності венчурних фондів.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. таким 
чином, удосконалено систему бухгалтерського 
обліку доходів та витрат процедур венчурного 
інвестування венчурних фондів. Проведене 
дослідження надасть можливість удосконалити 
аналітичний облік доходів і витрат венчурних 
фондів, ураховуючи внутрішні потреби управ-
ління щодо прийняття рішень. запропоновані 
відомості дадуть можливість читати та аналізу-
вати економічні дані по різних видах процедур 
інвестування. удосконалена форма фінансової 
звітності допоможе розгорнуто відображати в 
балансі інформацію стосовно процедур венчур-
ного інвестування. Перспективами подальших 
досліджень із даної тематики є дослідження 
теоретико-методологічних аспектів бухгалтер-
ського обліку в компаніях з управління активами 
венчурних фондів. 
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