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ВСТУП

В Україні перехід на ринкові відносини супроводжувався викорис-
танням досвіду розвинених країн, зокрема у становленні і розвитку 
фондового ринку. Однак, незважаючи на створення ринкового сере-
довища, в українській економічній літературі довгий час були відсут-
ні не тільки визначення фінансових інструментів, а й сама згадка про 
них. Скажімо, у Фінансово-кредитному словнику1 знаходимо тільки 
визначення окремих видів фінансових інструментів, як-от: цінний па-
пір, варанта, облігація, вексель та ін. В Англо-російському тлумачному 
словнику валютно-кредитних термінів наводяться такі перекладні ви-
значення фінансових інструментів:

а) валюта, цінні папери, депозити;
б) інструмент: 1) інструмент грошово-кредитної або економічної 

політики (облікова ставка та операції центрального банку, резервні ви-
моги тощо); 2) юридично оформлений документ; 3) фінансовий актив 
або зобов’язання, які є об’єктом торгівлі на ринку (цінні папери, депо-
зити, контракти і т. ін.)»2. 

Згідно з тлумаченням, що дають економічні енциклопедії, фінан-
совий інструмент – це будь-який контракт, результатом якого стає 
поява певної статті в активах однієї сторони контракту і статті в па-
сивах другої сторони контракту. Розрізняють інструменти грошового 
ринку та інструменти ринку капіталів3. Також фінансові інструмен-
ти визначаються як різноманітні види ринкового продукту фінансо-
вої природи; цінні папери, грошові зобов’язання, валюта, ф’ючерси, 
опціони та ін.

У вітчизняному законодавстві категорії «фінансовий інструмент» 
приділяється порівняно небагато уваги. Серед усіх видів законодав-
чих актів та нормативних документів варто виділити насамперед По-
ложення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструмен-
ти», яке визначає методологічні засади формування в  бухгалтерському 

1 Финансово-кредитный словарь. – М. : Финансы и статистика, 1988.
2 Федоров Б. Г. Англо-русский толковый словарь валютно-кредитных терминов / Б. Г. Федо-

ров. – М. : Финансы и статистика, 1992. – 240 с.
3 [Википедия – свободная энциклопедия].
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обліку інформації про фінансові інструменти та її розкриття у фі-
нансовій звітності. Норми цього стандарту в обов’язковому порядку 
 застосовують підприємства, організації та інші юридичні особи неза-
лежно від форми їхньої власності (крім бюджетних установ). Згідно 
з П(С)БО 13, фінансовий інструмент – це контракт, який одночасно 
зумовлює виникнення (збільшення) фінансового активу в одного під-
приємства і фінансового зобов’язання або інструменту власного капі-
талу в іншого.

Поняття фінансового інструменту використовується у вітчизняній 
практиці порівняно недавно, однак поняття інвестицій, цінних папе-
рів, фінансових вкладень використовуються давно і займають важливе 
місце. У зв’язку з цим є необхідність систематизації наявних підходів 
до визначення цих категорій і виявлення характерних ознак, власти-
вих саме фінансовим інструментам.

Важливою методологічною проблемою є визначення понять і кате-
горій. Заслуга різних авторів полягає в їхньому прагненні зробити свій 
внесок у розвиток уявлень про досліджувані поняття, висловити своє 
бачення явища, що розглядається, узагальнити і систематизувати вже 
накопичений досвід. Крім того, економічні процеси, що відбуваються 
в національній і світовій економіці, є рушійною силою для наукових 
дискусій. Вищесказане підтверджує також важливість систематизації 
категорійного апарату, а усунення суперечливостей у термінології, що 
використовується у практиці, є основою і фундаментальною науковою 
базою для подальшого дослідження явища або процесу.

Поява в економічній літературі визначення фінансового інстру-
менту пов’язана з роботою В. В. Ковальова «Фінансовий аналіз: Управ-
ління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності», де наведено таке 
визначення: «У найбільш загальному вигляді до них (фінансових ін-
струментів) відносять різноманітні форми коротко- і довгострокового 
інвестування, торгівля якими здійснюється на фінансових ринках: па-
йові та боргові цінні папери, депозитарні розписки, опціони, варанти, 
форвардні контракти, ф’ючерси і свопи»4. 

О. Маслова та О. Опалов пропонують ще одне тлумачення катего-
рії «фінансові інструменти». Так, за їх визначенням, «фінансові інстру-
менти – це особливі товари фінансового ринку, які мають фінансове 

4 Ковалев В. В. Финансовый анализ : Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ 
отчетности / В. В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 432 с.
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походження та виступають об’єктом купівлі-продажу у відповідних 
сегментах фінансового ринку»5. 

Теоретичним аспектам функціонування ринку фінансових інстру-
ментів присвячено праці багатьох вітчизняних науковців, зокрема це 
дослідження О. Барановського, М. Бурмаки, С. Глущенко, М. Гольцбер-
га, О. Данілова, В. Євтушевського, Г. Карпенко, В. Корнєєва, В. Кузьмін-
ського, Д. Леонова, В. Ліннікова, О. Маслова, О. Мендрула, А. Мертенса, 
О. Мозгового, О. Опалова, О. Оскольського, Г. Терещенко, В. Ходаків-
ської, В. Шелудько та ін. Утім, залишається низка питань економічної 
сутності фінансових інструментів, які застосовують банки, постає за-
вдання уточнення їх класифікації. З огляду на це автори монографії 
прагнули подати теоретико-методологічні основи дослідження сут-
ності та особливостей застосування фінансових інструментів, відобра-
ження їх у фінансовій звітності банків. Монографія викладена таким 
чином, щоб максимально відобразити використання банками Між-
народних стандартів фінансової звітності, нормативів Національного 
банку України, основних рішень Базельського комітету. Зміст моногра-
фії значною мірою відображає методичне та методологічне тлумачен-
ня авторами цих документів.

5 Маслова О. С. Ринок фінансових послуг : навч. посібник / О. С. Маслова, О. А. Опалов. – К. 
: Кондор, 2006. – С. 18.





РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ 
ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ 
ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
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1.1. СУТЬ, ВИДИ I ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Для здійснення операцій на фінансовому ринку його учасники виби-
рають відповідні інструменти. Теоретико-методологічнi засади трак-
тування сутності й характеристик фінансових інструментів лежать в 
основі реалізації практичних підходів до формування системи оціню-
вання фінансових інструментів та дослідження їхнього взаємозв’язку з 
показниками фінансової звітності банків. При цьому належить указа-
ти, що глибока теоретична сутність фінансових інструментів має від-
носно неглибоку змістову історію дослідження в науковій літературі. 
Так, Ф. Мишкін ототожнює фінансові інструменти з цінними папера-
ми, просто стверджуючи, що на фінансовому ринку продають цінні па-
пери, «які також називаються фінансовими інструментами»6. 

У вітчизняній науковій літературі трактування фінансових інстру-
ментів переважно ґрунтується на застосуванні положень українських 
і міжнародних законодавчо-нормативних актів. П(С)БО 13 «Фінансові 
інструменти» визначає фінансовий інструмент як «…контракт, який 
одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового акти-
ву в одного підприємства і фінансового зобов’язання або інструмента 
власного капіталу в іншого». Такий підхід є корисним саме з позиції 
формування методології застосування в бухгалтерському обліку7.

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» трактує фі-
нансові інструменти як цінні папери, строкові контракти (ф’ючерси), 
інструменти грошового обігу, відсоткові строкові контракти (форвар-
ди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) в разі 
залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу чи фондово-
го індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають 
право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових ін-
струментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати 
(курсові та відсоткові опціони). Фактично, зазначений закон є корис-

6 Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків : пер. з англ. 
/ Фредерік С. Мишкін. – К. : Основи, 1999. – С. 75.

7 Фінансові інструменти : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13, затверджене 
Наказом Міністерства фінансів України № 559 від 30.11.2001 (зі змінами) [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.
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ним лише з позиції формування повного переліку фінансових інстру-
ментів, які обертаються (можуть обертатися) на фінансовому ринку 
України, при цьому їхнього сутнісного змісту не розкрито. 

У навчальній літературі фінансові інструменти трактуються як спе-
цифічні активи, що являють собою законні вимоги їхніх власників на 
отримання певного грошового доходу в майбутньому, обертаються на 
фінансовому ринку і мають грошову вартість8. Сукупність фінансових 
інструментів, якими володіє суб’єкт господарювання, формують його 
фінансові активи. Тому часто в наукових та нормативних джерелах ка-
тегорії «фінансові інструменти» і «фінансові активи» ототожнюють. У 
той же час необхідно відмітити, що поняття «фінансові інструменти» є 
ширшим за своїм економічним змістом, оскільки до активів відносять 
лише ті засоби, які здатні приносити дохід їхнім власникам. 

Інструменти, що обертаються на фінансовому ринку, обслуговують 
операції на різних його видах і сегментах, тому характеризуються ве-
ликою різноманітністю. Загалом фінансові інструменти класифікують 
за кількома ознаками (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1
Класифікація фінансових інструментів

Класифікаційна 
ознака

Вид фінансового 
інструменту Характеристика фінансового інструменту

За видами 
фінансових 
ринків

Інструменти 
кредитного ринку

Гроші та розрахункові документи

Інструменти 
фондового ринку

Різноманітні цінні папери

Інструменти 
валютного ринку

Національна та іноземна валюти, розрахункові 
валютні документи, окремі види цінних паперів

Інструменти 
страхового ринку

Страхові послуги

За характером 
фінансових 
зобов’язань

Інструменти 
без подальших 
фінансових 
зобов’язань

Інструменти, які є предметом здійснення 
самої фінансової операції, і при їх передачі 
продавці не несуть додаткових фінансових 
зобов’язань (валютні цінності)

Боргові фінансові 
інструменти 
(інструменти 
позики)

Інструменти, які характеризують  кредитні 
стосунки між їх покупцем і продавцем та зобо-
в’язують боржника погасити у передбачені 
строки їхню номінальну вартість і сплатити 
додаткову винагороду у формі відсотка (кре-
дитні інструменти та боргові цінні папери)

8 Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок : навч. посібник / Л. О. Шкварчук. – К. : Знання, 2013.
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Класифікаційна 
ознака

Вид фінансового 
інструменту Характеристика фінансового інструменту

Пайові фінансові 
інструменти 
(титули 
власності)

Інструменти, які підтверджують право 
їхнього власника на частку в статутному 
капіталі їх емітента і на отримання 
відповідного доходу (прості акції, 
депозитарні розписки, інвестиційні 
сертифікати)

За пріоритетною 
значущістю

Первинні 
фінансові 
інструменти 
(інструменти 
першого порядку)

Інструменти, які характеризуються 
їх випуском в обіг первинним емітентом 
і підтверджують прямі майнові права 
або відносини кредиту (акції, облігації, 
чеки, векселі)

Похідні 
(інструменти 
другого порядку, 
або деривативи)

Інструменти, які підтверджують право 
або зобов’язання їхнього власника купити 
або продати первинні фінансові інструменти 
або реальні активи, що обертаються, 
на заздалегідь визначених умовах 
у майбутньому (опціони, свопи, ф’ючерсні 
і форвардні контракти)

За 
гарантованістю 
рівня дохідності

З фіксованим 
доходом

Інструменти, які мають гарантований рівень 
дохідності при їх погашенні (облігації, 
якщо інше не передбачене умовами емісії; 
привілейовані акції; векселі)

З невизначеним 
доходом

Інструменти, рівень дохідності яких може 
змінюватися залежно від фінансового 
стану емітента (прості акції, інвестиційні 
сертифікати) або у зв’язку зі зміною 
кон’юнктури фінансового ринку (боргові 
фінансові інструменти з плаваючою 
процентною ставкою тощо)

За рівнем 
ризику

Безризикові Інструменти, диверсифікований ризик 
яких дорівнює нулю (30-денне казначейське 
зобов’язання)

З низьким рівнем 
ризику

Інструменти, диверсифікований ризик яких 
зведений до мінімуму (короткострокові 
ОВДП, ОЗДП)

З помірним 
рівнем ризику 

Інструменти, диверсифікований ризик яких 
відповідає середньоринковому (депозитні 
сертифікати, короткострокові корпоративні 
облігації)

З високим рівнем 
ризику

Інструменти, диверсифікований ризик 
яких істотно перевищує середньоринковий 
(довгострокові корпоративні облігації, 
акції)

Продовження табл. 1.1
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Класифікаційна 
ознака

Вид фінансового 
інструменту Характеристика фінансового інструменту

З найвищим 
рівнем ризику 

Інструменти, які використовуються 
для здійснення спекулятивних операцій 
(акції венчурних підприємств, венчурних ІСІ)

За рівнем 
регулювання

Емісійні Інструменти, що посвідчують однакові права 
їхніх власників у межах одного випуску 
стосовно особи, яка бере на себе відповідні 
зобов’язання (емітент); їх випуск відбувається 
з дозволу та під контролем НКЦПФР (акції, 
облігації, сертифікати ІСІ тощо)

Неемісійні Інструменти, які емітент видає конкретному 
набувачу; при їх випуску не вимагається 
здійснювати реєстрацію емісії (вексель, 
коносамент, закладна, форвард тощо)

За цілями обліку 
відповідно 
до П(С)БО 13

Фінансові активи Грошові кошти, не обмежені 
для використання, та їх еквіваленти; 
дебіторська заборгованість, не призначена 
для перепродажу; фінансові інвестиції, 
що утримуються до погашення; фінансові 
активи, призначені для перепродажу; 
інші фінансові активи

Фінансові 
зобов’язання

Контрактне зобов’язання щодо передачі 
грошових коштів або інших фінансових 
активів іншому підприємству або щодо 
обміну фінансовими інструментами з іншим 
підприємством на потенційно невигідних 
умовах (фінансові зобов’язання, призначені 
для перепродажу, та інші фінансові 
зобов’язання)

Інструменти 
власного капіталу

Контракти, які підтверджують право 
на частину в активах підприємства, 
що залишається після вирахування сум 
за всіма його зобов’язаннями (прості акції, 
частки та інші види власного капіталу)

Похідні фінансові 
інструменти

Інструменти, які не потребують початкових 
інвестицій, розрахунки за якими 
провадитимуться в майбутньому, а їхня 
вартість змінюється внаслідок змін 
відсоткової ставки, курсу цінних паперів, 
валютного курсу, індексу цін, кредитного 
рейтингу (індексу) або інших змінних, 
що є базисними (ф’ючерсні контракти, 
форвардні контракти та інші похідні 
фінансові інструменти)

Закінчення табл. 1.1
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Відмінності фінансових інструментів визначаються їхніми харак-
теристиками. Усі характеристики фінансових інструментів умовно 
поділяються на кількісні та якісні (рис. 1.1). Кількісна характеристи-
ка – ознака фінансових інструментів, яку одержують розрахунковим 
шляхом і використовують для порівняння інструментів між собою 
(дохідність, ризиковість, ліквідність). Якісна характеристика – це ви-
значальна властивість фінансових інструментів, яка не піддається пря-
мому математичному розрахунку, але суттєво впливає на його кількіс-
ні характеристики. На практиці оцінювання фінансових інструментів 
здійснюються за їхніми кількісними характеристиками. Проте комп-
лексне оцінювання фінансового інструменту передбачає також іденти-
фікацію його якісних характеристик, які доповнюють кількісні та сут-
тєво впливають на останні.

Кількісні Якісні 

дохідність 

ризиковість 

ліквідність 

період обігу 

податковий статус 

поворотність 

подільність 

конвертованість 

валюта платежу 

Характеристики фінансових інструментів 

Рис. 1.1. Групування характеристик фінансових інструментів

Період обігу – це проміжок часу до кінцевого платежу або до ви-
моги погашення фінансового інструменту. Залежно від періоду обігу 
фінансові інструменти поділяються на строкові і безстрокові. Строко-
вими є фінансові інструменти, які випускаються на строго визначений 
проміжок часу, по закінченні якого вони мають бути погашені, – об-
лігації, ощадні (депозитні) сертифікати, прості векселі, похідні цінні 
папери. Точна дата погашення може зазначатися на бланку фінансово-
го інструменту або у проспекті його емісії. Фінансові інструменти, ви-
пуск яких здійснюється на невизначений строк, є безстроковими (ак-
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ції, депозитарні розписки, валютні цінності). Вони можуть перебувати 
в обігу «вічно», тобто доти, доки функціонує їх емітент, або доти, доки 
емітент не виявить бажання викупити свої фінансові інструменти. 

Податковий статус фінансового інструменту визначає, в який спо-
сіб і за якими ставками обкладаються податками доходи від воло-
діння і перепродажу фінансового інструменту. Взагалі, такі доходи є 
об’єктами оподаткування, за певними винятками. Рівень оподаткуван-
ня значно впливає на інші характеристики фінансового інструменту, 
зокрема його дохідність. Доходи, отримані від володіння акціями, об-
лігаціями, ощадними та інвестиційними сертифікатами, іпотечними 
цінними паперами, сертифікатами ФОН, похідними цінними папера-
ми, – оподатковуються. Якщо інвесторами є фізичні особи, ставка опо-
даткування становить 15%. Для інвесторів – юридичних осіб отримані 
доходи є об’єктом оподаткування на загальних підставах.

Поворотність визначає обов’язок емітента викупити фінансові ін-
струменти у встановлений строк. Поворотними є інструменти позики. 

Подільність фінансового інструменту характеризується мінімаль-
ним його обсягом, який можна купити чи продати на ринку. Велика 
подільність приваблива для інвесторів. 

Конвертованість – це перетворення фінансового інструменту на 
інший фінансовий інструмент, що встановлюється умовами випуску.

Валюта, в якій здійснюються виплати за тим або іншим фінансо-
вим інструментом, визначає валюту платежу фінансового інструмен-
ту. Емісія фінансових інструментів, які обертаються на внутрішньому 
ринку країни, здійснюється, як правило, у національній валюті. Якщо 
розміщення фінансового інструменту буде відбуватися на іноземному 
ринку, фінансовий інструмент може бути номінований в іноземній ва-
люті, як правило, у доларах США або євро. Проте українське законо-
давство чітко не обмежує емітентів щодо валюти номінації фінансово-
го інструменту.

Основною кількісною характеристикою фінансового інструменту 
є його дохідність. Дохідність визначається грошовими потоками за 
фінансовими інструментами, тобто процентними, дивідендними ви-
платами та сумами, отриманими від погашення і перепродажу іншим 
учасникам ринку. Розраховується як відношення доходу, отриманого 
за фінансовим інструментом, до суми вкладень у відповідний фінансо-
вий інструмент. 
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Дохід за фінансовим інструментом буває двох видів:
1) дохід від володіння;
2) дохід від перепродажу інструменту на вторинному ринку.
Дохідність зазначається у вигляді річної процентної ставки. Оці-

нювання здійснюється як на первинному, так і на вторинному ринках. 
На первинному воно полягає у встановленні такої ставки дохідності за 
фінансовим інструментом, яка б відповідала його ризиковості, рівню 
середньоринкових процентних ставок, рейтингу кредитоспроможнос-
ті емітента. На вторинному ринку – це переоцінка фінансового інстру-
менту, коригування його ринкової ціни так, щоб фінансовий інстру-
мент певного рівня ризику забезпечив відповідний рівень доходів.

У процесі оцінювання фінансових інструментів учасники ринку 
визначають внутрішню або дійсну вартість інструменту, яка повною 
мірою є оцінкою його ринкової вартості. Внутрішня вартість фінансо-
вого інструменту – це вартість очікуваних грошових потоків за інстру-
ментом, дисконтованих за процентними ставками. 

Ставка дисконтування є сумою двох складових – безризиковової 
процентної ставки і ставки, що являє собою премію за ризик інвесту-
вання у відповідний фінансовий інструмент. В Україні при визначенні 
безризикової ставки враховують ставку рефінансування НБУ і ставки 
за депозитними вкладами. Якщо фінансовий інструмент є борговим 
зобов’язанням, то ставка дисконтування визначається на основі про-
центних ставок за подібними зобов’язаннями.

Порівнюючи внутрішню вартість із поточною ринковою ціною, 
приймають рішення про купівлю-продаж фінансового інструменту. 

Реальна дохідність фінансових інструментів завжди коригується 
ринком. Дохідність фінансових інструментів, що перебувають в обігу 
на вторинному ринку, визначається ринковими процентними став-
ками, при цьому дохідність фінансових інструментів з плаваючим 
доходом коригується ставкою доходу, що змінюється відповідно до 
ринкових процентних ставок. Дохідність фінансових інструментів з 
фіксованим доходом коригується змінами в їхній ринковій вартості. 
При зростанні процентних ставок на ринку ціни боргових зобов’язань 
із фіксованим доходом знижуються і навпаки.

Ризиковість фінансового інструменту відображає невизначеність, 
пов’язану з величиною та часом отримання доходу за відповідним 
інструментом у майбутньому. Ризик інвестування в конкретний фі-
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нансовий інструмент визначається сумою ризику ліквідності, ризику 
неплатежу та ризику, пов’язаного з періодом обігу цього фінансового 
інструменту. Ризик вимірюється двома статистичними показниками:

• дисперсією (σ2) – це середнє значення квадрата різниці між ре-
альною дохідністю фінансового інструменту і його очікуваною 
дохідністю;

• середньоквадратичним (стандартним) відхиленням ( 2σ σ= ) – 
корінь квадратний із дисперсії. Саме середньоквадратичне від-
хилення є мірою ризику.

Очікувана дохідність – основне поняття у ймовірнісному розподілі 
при знаходженні величини ризику.

Залежність між дохідністю і ризиком конкретного фінансового ін-
струменту відображається лінією характеристик фінансового інстру-
менту (рис. 1.2). 

Дохідність, Е

σ1

Е1

Е1

σ2

Е0

Ризик, σβ

Премія за ризик (ПР)

Рис. 1.2. Залежність рівня ризику та очікуваної дохідності 
фінансового інструменту

Мінімальний рівень ризику фінансового інструменту, який відо-
бражає ризиковість ринку в цілому, називається систематичним (рин-
ковим) ризиком. Систематичний (ринковий) ризик може мати більше 
або менше значення залежно від того, на якому сегменті фінансового 
ринку здійснюються операції.

Дохідність ризикового фінансового інструменту визначається без-
ризиковою дохідністю на цьому ринку (Е0) та премією за ризик (ПР): 

 Е1 = Е0 + ПР. (1.1)

Премія за ризик (ПР) – це різниця дохідності ризикового фінансо-
вого інструменту і безризикової ставки дохідності:
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 ПР = Е1 – Е0. (1.2)

Процес оцінки рівня ризику і дохідності фінансових інструментів 
здійснюється в межах формування портфеля фінансових інструментів.

Ліквідність – міра, в якій фінансовий інструмент може бути куп-
лений або проданий на ринку без зміни своєї вартості. Ліквідність ін-
струменту може побічно характеризуватися великою кількістю угод 
купівлі-продажу на ринку. Тому інструменти, які можна легко купити 
або продати, називаються ліквідними інструментами. Для інвестора є 
безпечнішим інвестувати кошти у ліквідні інструменти, ніж у нелік-
відні, оскільки ліквідні інструменти легше трансформувати у грошові 
кошти. 

Для розрахунку ліквідності фінансових інструментів не існує пев-
ної математичної формули, проте для її оцінки часто використовують 
два основні показники: 

1) час трансформації інструменту в грошові кошти; 
2) розмір фінансових втрат, пов’язаних із трансформацією. 
Залежно від ступеня ліквідності всі фінансові інструменти поділя-

ють на такі групи: 
• високоліквідні (можуть трансформуватись у грошові кошти 

протягом 3–7 днів – депозитні вклади, короткострокові депо-
зитні сертифікати, векселі); 

• середньоліквідні (термін трансформації 8–20 днів – довгостро-
кові депозитні сертифікати, короткострокові облігації); 

• низьколіквідні (термін трансформації більше ніж 20 днів – акції).
Оцінка ліквідності фінансових інструментів за рівнем фінансових 

втрат проводиться на основі аналізу окремих видів фінансових втрат і 
витрат. До фінансових втрат, викликаних трансформуванням фінан-
сового інструменту в грошові кошти, відносять: часткову втрату пер-
винних вкладень капіталу у зв’язку з продажем їх у період низького 
котирування.

До фінансових витрат, пов’язаних із трансформацією фінансових 
інструментів, належать: суми податків, мита, комісійної винагороди 
посередникам, сплачуваних при їх продажу.

Оцінка ліквідності фінансових інструментів за рівнем фінансових 
втрат проводиться шляхом віднесення суми цих втрат і витрат до 
суми інвестування. Фінансові втрати у процесі трансформації можна 
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вважати низькими, якщо їх обсяг не перевищує 5% до обсягу вкла-
день в інструмент; середніми – 6–10%; високими – 11–20%; дуже висо-
кими – > 20%. 

Показники ліквідності за часом і за рівнем фінансових втрат пе-
ребувають між собою в непрямому зв’язку. Така залежність дає мож-
ливість інвестору оцінити рівень ліквідності і управляти процесом 
трансформації фінансових інструментів, варіюючи показниками рівня 
фінансових втрат та часом трансформації.

Для того, щоб інвестор був зацікавлений у виборі середньо- і слабо-
ліквідних фінансових інструментів, він повинен отримати певні сти-
мули у формі додаткового інвестиційного доходу. Різниця дохідності 
низьколіквідних і високоліквідних фінансових інструментів назива-
ється премією за ліквідність.

Акції вважають менш ліквідними, ніж облігації. Довгостроко-
ві фінансові інструменти – менш ліквідними, ніж короткострокові. 
Найліквіднішими вважають високонадійні державні цінні папери, 
що забезпечують інвесторам мінімальний для певного ринку рівень 
доходу. 

Залежно від рівня ліквідності акції поділяються на групи: 
• високоліквідні – «блакитні фішки» першого і другого рівня А1, 

А2; 
• низьколіквідні – акції «другого ешелону».
Загальноприйнятих критеріїв віднесення акцій тієї чи іншої ком-

панії до групи «блакитних фішок» або до «другого ешелону» не існує. 
В Україні список «блакитних фішок» визначається торгами на ПФТС 
(Фондова біржа «Перша фондова торговельна система») та Україн-
ській біржі.

Як правило, «блакитні фішки» мають стійку тенденцію до зростан-
ня, особливо на зростаючому ринку. Компанії – емітенти «блакитних 
фішок» є переважно компаніями найбільшої капіталізації.

«Блакитним фішкам» протиставляють так звані акції «другого еше-
лону». Основна відмінність акцій «другого ешелону» від «блакитних 
фішок» – це їхня нестабільність, низька ліквідність. Такі характерис-
тики акцій «другого ешелону» свідчать, що вони можуть приносити 
власникам як надприбутки, так і надзбитки. У зв’язку з цим акції «дру-
гого ешелону» вважаються чи не найперспективнішим інструментом 
інвестування на зростаючому ринку, хоча мають і значні недоліки.
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1.2. ЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
ПРИ СКЛАДАННІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКІВ

З часу впровадження в банківському секторі України Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ) минуло понад п’ятнадцять ро-
ків. Однак формування фінансової звітності банківською спільнотою у 
повній відповідності до МСФЗ відбулося тільки починаючи зі звітнос-
ті за 2012 рік, завдяки прийняттю Законом про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні норми, яка зобов’язує банки складати 
фінансову звітність за міжнародними стандартами.

П’ятнадцятирічний досвід складання фінансової звітності за між-
народними стандартами свідчить про розуміння банківською спіль-
нотою важливості застосування міжнародних стандартів – з одного 
боку, i про певні труднощі їх застосування і потреби вдосконалення – з 
другого. З оприлюдненням фінансової звітності за МСФЗ банки поча-
ли спілкуватися зі світом доступною, зрозумілою фінансовою мовою, а 
це, у свою чергу, сприяло налагодженню тісних стосунків з іноземними 
інвесторами та залученню в Україну іноземного капіталу. З установ-
ленням обов’язкових вимог щодо складання банками (стаття 12 Закону 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)9 фінан-
сової звітності за міжнародними стандартами банківська система стає 
прозорою, керованою та зрозумілою широкому колу користувачів. 

З упровадженням МСФЗ зріс рівень професійної мови банківських 
фахівців. Механічне застосування нормативних актів Національного 
банку України переросло у глибоке розуміння фахівцями економічних 
процесів і виважене, враховуючи економічну доцільність, відображен-
ня операцій у реєстрах бухгалтерського обліку і фінансовій звітності.

МСФЗ не регламентують чітких правил відображення операцій за 
відповідними рахунками бухгалтерського обліку, вимог до первинної 
документації та облікових реєстрів. Вони є досить гнучкими і мобіль-
ними: окреслюють тільки загальні принципи і орієнтири, базуючись на 
яких, система бухгалтерського обліку повинна генерувати формуван-
ня достовірної інформації, зокрема фінансової звітності. Стандарти 
встановлюють тільки загальні вимоги (а не конкретні рецепти) щодо 

9 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
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визнання об’єктів обліку, їх оцінювання, обсягів розкриття інформації 
у фінансовій звітності. 

Питання визнання та оцінки активів і зобов’язань, доходів і витрат 
потребують глибоких досліджень і можуть стати вагомим джерелом 
інформації для забезпечення повноцінного застосування МСФЗ. 

Надзвичайно актуальним для суб’єктів господарювання Украї-
ни, зокрема і для банків, є питання оцінки фінансових інструментів. 
В Україні поки що не активізувався та не став відкритим фондовий 
ринок, не налагоджено діяльності бірж, на яких здійснюється котиру-
вання різнопланових фінансових інструментів, що ускладнює для бан-
ків, як і для всього фінансового сектору, процедуру визначення їхньої 
справедливої вартості. 

При оцінці фінансових інструментів обов’язково має бути врахова-
но два фактори:

• мета придбання фінансового інструменту (для торгівлі, на про-
даж, утримання до погашення тощо);

• період (дата), на яку оцінюється фінансовий інструмент (на 
дату первісного визнання фінансового інструменту чи на відпо-
відну звітну дату розкриття цього інструменту у фінансовій чи 
іншій звітності.

У разі придбання фінансового інструменту приймається рішення 
(визначається мета) щодо його використання. Залежно від поставленої 
мети фінансовий інструмент можна визнавати у фінансовій звітності 
за справедливою вартістю (собівартістю – у разі неможливості визна-
чення справедливої вартості) чи амортизованою собівартістю. Однак 
незалежно від того, за якою вартістю буде обліковуватися фінансовий 
інструмент у процесі його використання (управління ним), початко-
во він завжди визнається на основі справедливої вартості. Тобто на 
дату первісного визнання фінансовий інструмент визнаватиметься 
не в сумі, визначеній за домовленістю сторін (угодою), а за справед-
ливою вартістю (вартістю, яку визначає ринок, а за відсутності тако-
го – методика, яка дає можливість найбільш реально визначити вар-
тість такого інструменту). Різниця між ціною, передбаченою в угоді, і 
справедливою вартістю фінансового інструменту відображатиметься 
у складі доходів / витрат або капіталу на дату придбання інструмен-
ту. Саме міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності визначають, у яких випадках ця різниця визнається у складі 
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доходів / витрат чи капіталу. Однак конкретних норм щодо визначення 
справедливої вартості фінансових інструментів міжнародні стандарти 
не встановлюють, проте окреслюють ті принципи та орієнтири, якими 
слід керуватися при її визначенні.

Фінансовий інструмент – це будь-який контракт, який веде до ви-
никнення фінансового активу в одного контрагента і фінансового 
зобов’язання або інструменту капіталу – у другого (рис. 1.3). 

Контрагент 2

Фінансове зобов’язання

Інструмент капіталу

Пасив

Контрагент 1

Фінансовий актив

Актив

Контракт

Рис. 1.3. Визнання фінансових інструментів у фінансовій звітності10

Фінансовий актив або фінансове зобов’язання визнається у фінан-
совій звітності у той період, коли стає предметом контрактних відно-
син на інструмент, тобто коли є юридичне право отримувати грошові 
кошти чи інший фінансовий актив, або юридичне зобов’язання спла-
тити грошові кошти чи передати інший фінансовий актив.

Користувач може оцінити фінансовий стан та результати діяльнос-
ті банку належним чином за умови чіткого розкриття банком інфор-
мації у фінансовій звітності11. Це стосується, зокрема, методу, за яким 
оцінюють фінансові інструменти, а відтак впливу оцінки цих інстру-
ментів на фінансові результати та капітал.

Справедлива вартість не тотожна із собівартістю та амортизованою 
собівартістю, відповідно, фінансовий результат суб’єкта господарю-
вання буде різний залежно від обраного виду оцінювання (визначення 
вартості) фінансового інструменту. Фінансовий інструмент може бути 
віднесений до будь-якого портфеля залежно від наміру ним управляти, 
а тому може мати різну вартість. Наприклад, цінні папери одного і того 
ж емітента, одного і того ж випуску, придбані за однаковою ціною, мо-

10 Снігурська Л. П. Облік у банках (у схемах і таблицях) : навч. посібник / Л. П. Снігурська ; за 
заг. ред. д. е. н., проф. Л. М. Кіндрацької. – К. : КНЕУ, 2009. – 519 с.

11 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та 
оцінка».
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жуть бути відображені в обліку за різною вартістю, якщо вони куплені 
для різних цілей (цінні папери, придбані для торгівлі, – за справедливою 
вартістю, а цінні папери, які утримуватимуть до погашення, – за аморти-
зованою собівартістю). Тобто на дату придбання всі цінні папери будуть 
визнані за справедливою вартістю, а на інші звітні дати їхня вартість 
буде різна: цінні папери, придбані з метою торгівлі, – за справедливою 
вартістю, а цінні папери до погашення – за амортизованою собівартістю.

Фінансова інформація банку повною мірою залежить від методики, 
яку він обере для визнання та оцінювання фінансових інструментів. 
Показники діяльності банку можуть мати різне значення залежно від 
того, для яких цілей придбано фінансовий інструмент і яку методику 
(модель) застосує банк для розкриття інформації про фінансовий ін-
струмент у фінансовій звітності. Однак банк не може будь-коли зміню-
вати мету придбання інструменту чи методику його оцінювання задля 
поліпшення (коригування) фінансових результатів. Обрану методику 
банк має застосовувати постійно і включати до складу облікової по-
літики банку, яка не може змінюватись коли завгодно. Зміна облікової 
політики може мати місце за умови поліпшення розкриття інформації 
у фінансовій звітності. 

У світовій практиці використовуються різні моделі оцінки фінан-
сових інструментів. Обираючи модель оцінки фінансових інструмен-
тів, необхідно розуміти, що активи і зобов’язання слід оцінювати та 
відображати в обліку з позиції обережності, тобто з достатньою мірою 
обачності. Мета – не переносити фінансових ризиків, що потенційно 
загрожують фінансовому станові банку, на наступні звітні періоди. 
Обачність передбачає обрання установою банку такого методу оцінки, 
який дозволяє уникнути заниження витрат і зобов’язань і, відповідно, 
завищення доходів і активів. Принцип обачності орієнтує на визнання 
всіх можливих збитків, незважаючи на можливе погіршення в цьому 
разі фінансових результатів.

При встановленні облікової політики банку важливо визначитись, 
за якою вартістю будуть обліковані фінансові інструменти, якщо ви-
моги щодо їх визнання допускають альтернативу. Перевагу слід відда-
ти методові обліку фінансових інструментів за справедливою вартіс-
тю. Це дозволяє краще розкрити фінансовий та майновий стан банку, 
уникнути розподілу ресурсів банку, які в майбутньому можуть при-
звести до збитків.
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Процедуру оцінки фінансових інструментів, а відповідно їх пере-
оцінку, викликають коливання цін на ринку. Значне коливання (зрос-
тання / зниження) цін має відбиватись на фінансових результатах, а 
отже, капіталі банку. Ігнорування процедури переоцінки за значних 
коливань цін на фінансові інструменти може мати негативні наслідки у 
процесі управління банком, оскільки банк прийматиме рішення на під-
ставі недостовірних даних про прибутковість / збитковість фінансо вих 
інструментів, розподілятиме нереальний прибуток, тобто не володіти-
ме інформацією про потенційні збитки, на які він наражається. 

Варто розуміти, що справедлива вартість – це оцінка на основі да-
них ринку, а не оцінка, характерна для конкретного банку. Для деяких 
активів і зобов’язань може бути ринкова інформація, для інших – така 
інформація може бути відсутня. Проте мета визначення справедливої 
вартості в обох випадках залишається однаковою – визначити ціну, 
за якою відбувалася б звичайна операція продажу активу чи передачі 
зобов’язання між учасниками ринку на дату оцінки за нинішніх ринко-
вих умов (тобто вихідну ціну на дату оцінки з погляду учасника ринку, 
який утримує актив або має зобов’язання). Якщо ціна на ідентичний 
актив або зобов’язання не є відкритою, то банк визначає справедливу 
вартість, користуючись іншою методикою оцінювання, за якої макси-
мально використовуються відповідні відкриті вхідні дані та мінімаль-
но – закриті. 

Оскільки справедлива вартість – це оцінка на основі даних ринку, 
то її визначають, виходячи iз припущень, які використовували б учас-
ники ринку, визначаючи ціну активу або зобов’язання, в тому числі 
припущення про ризик. Учасники ринку не обов’язково продають ак-
тиви за цінами, сплаченими під час при їх придбання. Проте в багатьох 
ситуаціях ціна операції дорівнюватиме справедливій вартості (напри-
клад, це може бути в разі, коли операція з придбання активу відбува-
ється на ринку, на якому такий актив був би проданий). 

Визначаючи, чи дорівнює справедлива вартість при первісному ви-
знанні фінансового інструменту ціні операції, банк має врахувати всі 
чинники, характерні для даної операції. 

Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів 
банк може застосовувати ринковий або дохідний підхід12. Методика 

12 Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 «Оцінка справедливої вартості».
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оцінювання, яку обирає банк, може відповідати одному або обом за-
значеним підходам. 

Іноді достатньо однієї методики оцінювання (наприклад, при оціню-
ванні активу або зобов’язання з використанням цін котирування на ак-
тивному ринку для ідентичних активів або зобов’язань). В інших ситуа-
ціях виникатиме потреба застосування кількох методик (наприклад, це 
може бути в разі, коли оцінюється одиниця, що генерує грошові кошти). 
При застосуванні кількох методик оцінювання результат (показник 
справедливої вартості) визначається з урахуванням прийнятного діапа-
зону значень. Оцінка справедливої вартості – це точка в діапазоні, яка 
найкраще представляє справедливу вартість за конкретних обставин. 

Методики оцінювання, що їх використовують для визначення 
справедливої вартості, слід застосовувати послідовно. Проте зміна в 
методиці оцінювання або її застосуванні є доречною, якщо наслідком 
такої зміни є оцінка, яка так само або краще визначає справедливу вар-
тість за даних обставин. Це може бути в разі формування нових рин-
ків; наявності доступної нової інформації; відсутності (недоступності) 
інформації, що використовувалась раніше; удосконалення методики 
оцінювання; зміни ринкових умов тощо. 

Ціна котирування на активному ринку є найнадійнішим свідчен-
ням справедливої вартості і за наявності має бути використана без 
коригування для визначення справедливої вартості. За відсутності 
найсприятливішого ринку для активу чи зобов’язання суб’єкт госпо-
дарювання може визначати справедливу вартість за допомогою аль-
тернативного методу ціноутворення, який не базується виключно на 
цінах котирування, наприклад, матричне ціноутворення. Матричне ці-
ноутворення – це математичний метод, який використовують в основ-
ному для оцінки деяких типів фінансових інструментів, як-от боргові 
цінні папери, не спираючись виключно на ціни котирування на кон-
кретні цінні папери, а радше спираючись на взаємозв’язок цінних па-
перів з іншими цінними паперами, що котируються. Проте викорис-
тання альтернативного методу ціноутворення призводить до того, що 
визначення справедливої вартості за допомогою такого методу нале-
жить до категорії нижчого рівня в ієрархії застосування інших методів 
визначення справедливої вартості. 

Якщо відсутні дані для застосування альтернативного методу ціно-
утворення при визначенні справедливої вартості, то  використовують 
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закриті вхідні дані, тобто вхідні дані для активу чи зобов’язання, яких 
немає у відкритому доступі. Це буває в ситуаціях, коли діяльність ринку 
для активу або зобов’язання на дату оцінки незначна або її взагалі немає. 
Закриті вхідні дані мають відображати припущення, які використову-
вали б учасники ринку, встановлюючи ціну на актив або зобов’язання, 
в тому числі припущення про ризик. Припущення про ризик включає 
ризик, властивий певній методиці оцінювання, що її використовують 
для оцінки справедливої вартості (як-от модель ціноутво рення), і ри-
зик, властивий вхідним даним цієї методики оцінювання. 

Банк має сформувати закриті вхідні дані, користуючись найкращою 
інформацією, наявною за даних обставин, яка може включати власні (іс-
торичні) дані. Проте він має скоригувати ці дані, якщо доступна у ро-
зумних межах інформація свідчить про те, що інші учасники ринку ви-
користали б інші дані або банк має щось особливе, чого немає в інших 
учасників ринку (наприклад, притаманну банкові синергію). Банк не му-
сить докладати вичерпних зусиль, щоб отримати інформацію про припу-
щення учасників ринку. Проте банк має взяти до уваги всю інформацію 
про припущення учасників ринку, які можна досить легко отримати. За-
криті вхідні дані, сформовані у такий спосіб, вважаються припущеннями 
учасників ринку і відповідають меті визначення справедливої вартості. 

Крім ринкового та дохідного підходів, існує ще витратний підхід. 
Витратний підхід відображає суму, яка потрібна була б зараз, щоб за-
мінити експлуатаційну потужність активу (яку часто називають по-
точною вартістю заміщення). З погляду продавця – учасника ринку, 
основою ціни, яка була б отримана за актив, є вартість для покупця 
– учасника ринку придбання або спорудження активу-замінника зі-
ставної корисності, скоригована з урахуванням старіння. Це тому, що 
покупець – учасник ринку не платитиме за актив більше від суми, за 
яку він може замінити експлуатаційну потужність такого активу. Ста-
ріння охоплює погіршення фізичного стану, функціональне (техно-
логічне) старіння та економічне (зовнішнє) старіння і є ширшим, ніж 
амортизація для цілей фінансової звітності (віднесення історичної со-
бівартості) чи для цілей оподаткування (з використанням визначених 
строків експлуатації). У багатьох випадках метод поточної вартості за-
міщення застосовується для визначення справедливої вартості матері-
альних активів, що використовуються у поєднанні з іншими активами 
чи з іншими активами і зобов’язаннями. 
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Дохідний підхід перетворює майбутні суми (наприклад, грошові 
потоки або доходи і витрати) на одну поточну (тобто дисконтовану) 
величину. Якщо використовується дохідний підхід, то оцінка справед-
ливої вартості відображає нинішні ринкові очікування стосовно та-
ких майбутніх величин. Це може бути методика оцінювання на основі 
теперішньої вартості, модель опціонного ціноутворення, метод над-
лишкових доходів протягом кількох періодів, який використовуєть-
ся для оцінки справедливої вартості деяких нематеріальних активів. 
Методика на основі теперішньої вартості, що використовується для 
оцінки справедливої вартості, залежатиме від фактів та обставин, ха-
рактерних для активу чи зобов’язання, що оцінюється (наприклад, чи 
можна спостерігати ціни на зіставні активи або зобов’язання на рин-
ку), та наявності достатніх даних. Теперішня вартість – це механізм, 
що використовується для того, щоб пов’язати майбутні величини (на-
приклад, грошові потоки або значення) з теперішньою величиною за 
допомогою ставки дисконту. Оцінка справедливої вартості активу або 
зобов’язання за методом на основі теперішньої вартості враховує еле-
менти з погляду учасників ринку на дату оцінки, зокрема: оцінку май-
бутніх грошових потоків для активу чи зобов’язання, що оцінюється; 
часову вартість грошей, представлену ставкою за безризиковими мо-
нетарними активами, дати термінів погашення або тривалість яких 
збігаються з періодом, що охоплений цими грошовими потоками, і які 
не становлять ані невизначеності часу, ані ризику дефолту утримува-
ча (тобто безризикова ставка відсотка); ціну за прийняття невизначе-
ності, властивої цим грошовим потокам (тобто премія за ризик); інші 
чинники, які учасники ринку взяли б до уваги за тих обставин. Для 
зобов’язання враховується ризик невиконання, пов’язаний з таким 
зобов’язанням, включаючи власний кредитний ризик банку (банку, 
який прийняв на себе зобов’язання).

На розмір (вартість) активів і зобов’язань впливають не тільки рин-
кові умови, а й валютно-курсова політика. Ринкові умови мають вплив 
на активи і зобов’язання в будь-якій валюті, а зміна валютних курсів 
впливає на активи і зобов’язання тільки в іноземній валюті і тільки ті, 
які є монетарними. Щоб визначити вартість активу / зобов’язання в 
іноземній валюті, що згідно з обліковою політикою визнається за спра-
ведливою вартістю, необхідно насамперед з’ясувати, чи належить ак-
тив / зобов’язання до монетарного (монетарний актив / зобов’язання 
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– це актив / зобов’язання, що буде отримано / погашено у фіксованій 
сумі грошей або їх еквівалентів). Якщо актив / зобов’язання є моне-
тарним, то спочатку визначають його справедливу вартість в інозем-
ній валюті (дооцінити / уцінити актив / зобов’язання), після цього до 
переоціненої вартості активу / зобов’язання в іноземній валюті слід 
застосувати відповідний валютний курс (офіційний валютний курс 
встановлює Національний банк України. Офіційний валютний курс 
відрізняється від ринкового курсу). Визначена таким чином вартість 
активу / зобов’язання буде відображатись у бухгалтерському обліку та 
фінансовій звітності.

У результаті валютної переоцінки створюється курсова різниця, 
тобто різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної ва-
люти за різних валютних курсів. Така переоцінка обов’язково має здій-
снюватися на кожну звітну дату (дату складання балансу). На практиці 
переоцінка монетарних активів / зобов’язань здійснюється при кожній 
зміні валютних курсів. Курсові різниці від перерахунку монетарних 
статей балансу в іноземній валюті у зв’язку зі зміною валютних курсів 
обліковуються у складі доходів і витрат банку13. 

Можна стверджувати, що переоцінка активів / зобов’язань у зв’язку 
зі зміною валютних курсів є доволі простою процедурою, оскільки 
валютний курс встановлюється Національним банком України і є за-
гальнодоступним. Для банку важливо тільки правильно визначити, чи 
є конкретна стаття монетарною, та забезпечити відповідні налашту-
вання систем автоматизації для перерахунку еквіваленту статті в іно-
земній валюті у разі зміни валютного курсу. Тобто для перерахунку 
залишків активів і зобов’язань в іноземній валюті у валюту звітності 
(гривню) необхідно вартість іноземної валюти помножити на офіцій-
ний валютний курс: за монетарними статтями – офіційний валютний 
курс на звітну дату, за немонетарними статтями – офіційний валют-
ний курс на дату первісного визнання активу / зобов’язання. Зміна 
офіційного валютного курсу за монетарними статтями створює курсо-
ву різницю, тобто різницю між оцінками однакової кількості одиниць 
іноземної валюти за різних валютних курсів. За немонетарними стат-
тями курсових різниць не виникає, вони відображаються у фінансовій 
звітності за офіційним валютним курсом на дату здійснення операції, 
тобто за історичною собівартістю.

13 Міжнародний  стандарт бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів».
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Ринкова переоцінка активів / зобов’язань (дооцінка / уцінка) може 
відображатися як у складі доходів / витрат банку, так і безпосередньо 
у складі статей капіталу. Тобто при здійсненні ринкової переоцінки 
активів / зобов’язань важливо не тільки правильно визначити спра-
ведливу вартість активу / зобов’язання, а й правильно відобразити її в 
реєстрах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності. 

Процедура переоцінки дає можливість реально визначити при-
бутковість звітного періоду і реальну вартість власного капіталу. За 
допомогою процедури ринкової переоцінки банк розкриває реальну 
вартість активів / зобов’язань, які обліковуються за справедливою 
 вартістю. 

Проте, крім активів і зобов’язань, які обліковуються за справед-
ливою вартістю, банк оперує також активами і зобов’язаннями, які 
обліковуються за собівартістю або за амортизованою собівартістю. У 
процесі управління такі активи можуть частково, а то й повною мі-
рою, втрачати свою вартість. Втрата вартості активів свідчить про 
наявність банківських ризиків. Як правило, це ризики неповернення 
наданих банком кредитів, розміщених депозитів, непогашення цінних 
паперів, неотримання оплачених цінностей та нарахованих доходів за 
наданими послугами, які також мають знаходити відображення в ре-
єстрах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності. 

Якщо за активами і зобов’язаннями, які обліковують за справедли-
вою вартістю, можливі ризики визнають через процедуру переоцінки, 
то за активами і зобов’язаннями, які обліковують за собівартістю або 
амортизованою собівартістю, визнання ризиків відбувається через ме-
ханізм формування резервів.

Задля уникнення одноразового (раптово) визнання кредитного ри-
зику банк має його визнавати поступово (у міру втрати економічної 
вигоди). Втрата вартості активів, які обліковуються за амортизованою 
собівартістю, розкривається через процедуру формування резервів 
(резерви під зменшення корисності). Механізм формування резервів 
передбачає регулювання вартості активів та фінансових результатів. 
Тобто при здійсненні процедури формування резервів під активи, з 
одного боку, зменшується вартість активів, під які ці резерви сформо-
вано, з другого – зменшується прибуток і вартість капіталу, оскільки 
формування резервів здійснюється за рахунок витрат. У разі поліп-
шення (зростання) вартості активів відбувається зворотний процес 
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(зменшення резервів), однак тільки у межах суми раніше сформованих 
резервів за відповідним активом.

Тобто за активами і зобов’язаннями, які обліковують за справедли-
вою вартістю, процедура переоцінки відбувається як у бік збільшення 
(дооцінка) вартості, так і в бік її зменшення (уцінка), а за активами, які 
обліковують за собівартістю або амортизованою собівартістю, збіль-
шення вартості активу (зменшення резервів) може відбуватись тільки 
у межах попереднього зменшення вартості активу (в сумі раніше сфор-
мованого резерву) за відповідним активом.

Процедура формування резервів виключає можливість розподілу 
прибутку банку, який має бути відкладений (зарезервований) для по-
криття збитків за відповідним активом у майбутньому. Процес фор-
мування резервів під знецінення активів не призводить до створення 
об’єктів обліку – зобов’язань, а технічно зменшує вартість активу та, 
відповідно, зменшує суму прибутку звітного періоду за звітом про су-
купні доходи.

Процедура переоцінки та формування резервів стосується обліко-
вої політики банку – юридичної особи. Тобто банк – юридична особа, 
до складу якого входять філії, а також який має дочірні підприємства, 
має встановити (застосувати) єдину облікову політику для складання 
консолідованої фінансової звітності.

За сучасних умов ведення бізнесу доречно щороку переглядати об-
лікову політику, щоб не допустити ситуації, коли обраний раніше ме-
тод оцінки об’єктів обліку не відповідає фактичному стану речей. До 
початку звітного року, по-перше, аналізується зміст чинної облікової 
політики, по-друге, перевіряються всі здійснені операції на їх відповід-
ність законодавчим та нормативним вимогам і, за потреби, вносяться 
зміни. По-третє, розглядається необхідність та можливість зміни облі-
кової політики за тими операціями, які призводять до викривлення ре-
альної вартості активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат банку. 
Облікова політика доповнюється описом методів оцінки та обліку по-
дій (операцій), яких не було в попередніх звітних періодах. Це означає, 
що події (операції), які не відбувалися раніше або які відрізняються за 
економічним змістом від попередніх подій (операцій), не вважаються 
зміною облікової політики. 

Банки, як і будь-які інші суб’єкти господарювання України, є плат-
никами податку на прибуток. Варто зазначити, що об’єкти бухгалтер-
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ського обліку та фінансової звітності банків не завжди є податкоутво-
рювальними об’єктами. Як правило, це стосується, насамперед, витрат 
банку як об’єктів бухгалтерського обліку. Деякі витрати згідно з по-
датковим законодавством ніколи не будуть включені до податкоутво-
рювальної бази (податкової декларації), а деякі – включатимуться до 
неї, але в інші звітні (податкові) періоди, ніж у фінансовій звітності. 
Тобто має місце неузгодженість (стосовно періоду і вартості) критері-
їв визнання витрат у фінансовій та податковій звітності. Витрати, які 
обов’язково включають до фінансової та податкової звітності, але в різ-
ні звітні періоди, призводять до створення тимчасових різниць, а у фі-
нансовій звітності – додаткових об’єктів обліку (відстрочених податко-
вих активів / відстрочених податкових зобов’язань), які, з одного боку, 
впливають на стан активів і зобов’язань, а з другого – на фінансові ре-
зультати. Це означає, що, відображаючи у фінансовій звітності звітно-
го періоду певні витрати, які до витрат з метою оподаткування будуть 
віднесені в іншому звітному періоді, необхідно у фінансовій звітності 
показати вплив податку на прибуток у частині таких витрат (застосо-
вується ставка податку на прибуток того періоду, коли будуть врахову-
ватись витрати у податковій звітності, іншими словами, коли будуть 
реалізовані такі витрати). Якщо витрати у фінансовій звітності визна-
ються раніше, ніж у податковій звітності, то визнання відстроченого 
податку (відстроченого податкового активу) поліпшуватиме фінансо-
вий результат звітного періоду, і навпаки, якщо витрати у фінансовій 
звітності визнаються пізніше, ніж у податковій звітності, то визнан-
ня відстроченого податку (відстроченого податкового зобов’язання) 
зменшуватиме фінансовий результат звітного періоду. За допомогою 
процедури визнання відстрочених податків банк, зменшуючи фінансо-
вий результат (визнаючи відстрочене податкове зобов’язання), відкла-
дає частину прибутку поточного періоду для сплати податку на при-
буток до бюджету в наступних звітних періодах або, навпаки, сплачує 
до бюджету податок на прибуток, визнаючи відстрочений податковий 
актив, який зменшить фінансовий результат наступних звітних періо-
дів. Тобто у фінансовій звітності витрати з податку на прибуток, як і 
інші витрати, відображаються згідно з принципом нарахування, а саме 
в момент виникнення зобов’язання зі сплати податку на прибуток, або 
вимоги щодо його зменшення. Отже, відстрочені податкові активи та 
відстрочені податкові зобов’язання є об’єктами обліку і, відповідно, 
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елементами (статтями) звіту про фінансовий стан платника податку, 
які безпосередньо впливають на визначення його фінансового стану. 
Елементами звіту про сукупні доходи є визнані доходи і витрати, які 
виникли у процесі створення відстрочених податків.

Визнаючи у фінансовій звітності відстрочені податки, банк поліп-
шує її достовірність і прозорість. Достовірність і прозорість інформа-
ції зміцнює довіру громадськості до банківської системи. 

У міру розвитку економіки зростає прагнення кожної держави за-
йняти належне місце на світових ринках, а особливості національної 
системи звітності привертають увагу все більшого кола користувачів. 
Фінансова звітність банків є доступною будь-якому користувачеві, 
вона публікується в засобах масової інформації, з її змістом можуть 
ознайомитись будь-які зацікавлені в ній особи. 

Користувачеві фінансової звітності важливо розумітись на загаль-
ному майновому та фінансовому стані банку, з яким він вступає в еко-
номічні відносини. Йдеться про отримання інформації щодо здатності 
банку виплачувати борги перед контрагентом, перспективи його по-
дальшої діяльності, рентабельності, а також ризиків, на які він наража-
ється у процесі ведення банківського бізнесу. Зовнішні контрагенти за-
цікавлені в інформації про його ділові операції та фінансові показники 
для того, щоб: приймати рішення про встановлення ділових стосунків; 
оцінювати, наскільки ефективно керівництво банку розпоряджається 
дорученими йому ресурсами; оцінювати теперішню і потенційну здат-
ність банку генерувати прибуток і грошові потоки; оцінювати дотри-
мання банком законів і договірних відносин у частині їхнього впливу 
на досягнення поставленої мети.

Достовірна фінансова звітність дає змогу з’ясувати реальний фі-
нансовий стан банків та простежити тенденції розвитку вітчизняної 
банківської системи. 

Важливою інформацією, яка розкривається у фінансовій звітності, є 
не тільки інформація про справедливу вартість фінансових інструментів, 
а й інформація про резерви. Інформація про резерви забезпечує розумін-
ня користувачами причини підтримки банком резервів на відповідному 
рівні. Ця інформація супроводжується описом характеру і призначення 
різних типів резервів, серед яких: резерви під зменшення корисності ак-
тивів (такі резерви розглядають як складову активів); резерви – забезпе-
чення (такі резерви розглядають як зобов’язання); загальні резерви (такі 
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резерви розглядають як зміну структури капіталу). Формування резервів 
також впливає на фінансові результати і структуру капіталу.

Резерви під зменшення корисності активів формуються для покрит-
тя можливих втрат за активами. Вони створюються за рахунок витрат 
банку і зменшують вартість активів, під які вони сформовані. Ство-
рення таких резервів пов’язано з неповерненням виданих кредитів та 
розміщених депозитів, непогашенням цінних паперів тощо. У процесі 
використання активи можуть втрачати свою корисність. Зменшення 
корисності активів може відбуватися внаслідок однієї або кількох подій, 
які мали місце після їх первісного визнання і такі події впливають на 
попередньо оцінені майбутні грошові потоки активу, які можна досто-
вірно оцінити. Зменшення корисності активів може спричинити одна 
або поєднання кількох подій, які будуть різні для різних груп активів.

Для фінансових активів такими подіями можуть бути: значні фі-
нансові труднощі емітента або боржника; порушення контракту (неви-
конання чи несвоєчасне виконання зобов’язань; імовірність банкрут-
ства чи реорганізації позичальника.

До ознак зменшення корисності інших активів можна віднести: мо-
ральне зношення або фізичне пошкодження активу; свідчення, що еко-
номічна ефективність активу є або буде гіршою, ніж очікувана; змен-
шення ринкової вартості активу значно більше, ніж очікувалось.

За наявності об’єктивного свідчення зменшення корисності активу 
таке зменшення слід визнати у фінансовій звітності, тобто зменшити 
його балансову вартість. Визнання зменшення корисності активу свід-
читиме про певні ризики, з якими зіткнувся банк у процесі своєї діяль-
ності. Як приклад – кредитний ризик (несплата чи несвоєчасна сплата 
заборгованості чи відсотків за кредитом). За наявності ознак, які свід-
чать про неповернення інвестованих коштів (фінансовий актив), банк 
має визнавати збитки (зменшення корисності) у фінансовій звітності. 
Це означає, що балансова вартість активу (сума заборгованості) пере-
вищує суму його очікуваного відшкодування (сума, яку може відшко-
дувати боржник). 

Яким чином визнається зменшення корисності активу?
Міжнародні стандарти передбачають два методи відображення 

зменшення корисності активу14:
14 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та 

оцінка».
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1) пряме списання (зменшення) вартості активу на суму зменшен-
ня його корисності;

2) відображення суми зменшення корисності через технічний 
регулювальний рахунок. Цей рахунок («Резерви під зменшен-
ня корисності активів») виступає контррахунком до відповід-
ного активу та зменшує у фінансовій звітності його балансову 
вартість. Тобто за рахунком наданого кредиту (активний) облі-
ковується загальна сума заборгованості, а сума зменшення ко-
рисності відображається за рахунком «Резерви під зменшення 
корисності активів» (пасивний), який технічно виступає контр-
активним рахунком до активного і таким чином регулює (змен-
шує) у фінансовій звітності вартість кредитної заборгованості. 

У банках України використовується другий метод. Його можна назва-
ти ще «розгорнутий». У процесі бухгалтерського запису сума фактичних 
(потенційних) втрат відображається за рахунком витрат («Витрати на 
відрахування в резерви під активи») у кореспонденції з рахунком резер-
вів («Резерви під зменшення корисності активів»), а не з відповідними 
рахунками активів. Таким чином, сума за балансовим рахунком з облі-
ку заборгованості, яку має сплатити боржник (право вимоги банку до 
боржника), не змінюється. На суму зменшення корисності коригується 
актив (заборгованість) тільки у фінансовій звітності. Результатом про-
цедури формування резерву під зменшення корисності активу є змен-
шення результату діяльності банку (збільшення витрат банку) і змен-
шення вартості активів (сума сформованого резерву зменшує балансову 
вартість активу). Зазначений метод дозволяє регулювати вартість акти-
ву та забезпечує інформацію про реальну заборгованість боржника. 

Резерви під зменшення корисності активів створюються під кон-
кретні активи банку на основі всебічної оцінки можливих збитків від 
неповернення інвестованих банком коштів. Суму таких імовірних збит-
ків банк визнає витратами того звітного періоду, в якому відбулася збит-
кова подія (погіршення фінансового стану боржника, зміни у загальних 
економічних, політичних та бізнесових умовах, несприятливі тенденції 
у кредитних концентраціях тощо). Такі витрати здійснюються поступо-
во у процесі визнання активу (управління активом), у результаті чого 
зменшується прибуток банку і, відповідно, – балансова вартість активу.

Перегляд активів на зменшення їхньої корисності здійснюється 
на звітну дату. Якщо у процесі такого перегляду з’ясується, що сума 
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ймовірного збитку від зменшення корисності зменшилася і це змен-
шення може бути об’єктивно пов’язаним із подією, яка відбулася після 
визнання зменшення корисності активу, то сформована сума резерву 
під зменшення корисності активу коригується на суму цього зменшен-
ня. У результаті такого коригування збільшується результат діяльності 
банку (зменшується сума резерву) і вартість відповідного активу.

У разі визнання активів безнадійними їх припиняють визнавати 
(списують) за рахунок резервів, сформованих під відповідні активи. 
Тобто фактичним джерелом покриття безнадійної заборгованості є 
витрати банку. Однак це витрати не одного (період визнання забор-
гованості безнадійною), а кількох звітних періодів, у яких актив мав 
ознаки зменшення корисності. 

На відміну від доходів і витрат, які в кінці року закриваються з 
одночасним визнанням прибутку / збитку, активи далі обліковують у 
балансі. Виникає потреба накопичення інформації про стан активів, 
зокрема непогашеної (номінальної) вартості та суми зменшення його 
корисності (резерву). Тому кредити, цінні папери та інші активи об-
ліковуються в розгорнутому вигляді (номінал, резерв), але у фінансо-
вій звітності вони розкриваються на нетто-основі, тобто з вирахуван-
ням резервів. Зазвичай рахунки, за якими обліковуються резерви, є 
коригувальними (контрактивними) до відповідних активів, що надає 
можливість у звітній інформації відображати їхню «чисту» балансову 
 вартість.

За кожною категорією чи окремими активами з використанням від-
повідних методик розраховується реальна вартість активу. У разі роз-
біжностей між балансовою і розрахованою вартістю активів форму-
ється / розформовується резерв. 

Отже, слід зазначити, що грошові кошти, які банк інвестував, ви-
знаються активами (вимогами банку до боржника) у номінальній сумі. 
Кошти, яких позичальник не зможе повернути з будь-яких причин, ви-
знаються витратами банку через сформований резерв, який зменшує 
номінальну вартість активу у фінансовій звітності. Вимоги банку до 
позичальника визнаються доти, доки не буде заборгованість погашена 
або визнана безнадійною та списана за рахунок сформованого під неї 
резерву. 

У процесі формування резервів під зменшення корисності ак-
тивів зобов’язання не створюються. Рахунок резервів виконує роль 
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 технічного, інформаційного, тобто технічно зменшує у фінансовій 
звітності вартість активу, під який він був створений. 

Величина кредитного ризику вимірюється шляхом оцінки та пев-
них розрахунків. 

Таким чином, грошові кошти, які інвестував банк, визнаються ак-
тивами (вимогами банку до боржника) у номінальній сумі. Якщо ці 
кошти позичальник не зможе повернути з будь-яких причин, вони ви-
знаються витратами банку, адже є тільки два шляхи закриття активу 
в бухгалтерському обліку – його повернення (заміна іншим активом), 
або списання через витрати. Саме через спеціальний резерв своєчасно 
враховуються ці витрати та пом’якшують вплив дефолту на фінансові 
результати банку. У разі неповернення боржником коштів, заборгова-
ність (актив) списується за рахунок сформованого резерву, тобто під 
час списання витрати не виникають, оскільки вони були визнані рані-
ше (в періодах поступового формування резерву).

Резерви під зменшення корисності активів не опосередковані гро-
шовими потоками, не створюють зобов’язань, тому у фінансовій звіт-
ності не розкриваються як окрема стаття. Вони ілюструють втрату 
раніше наданих у користування коштів, тому є складовою цієї забор-
гованості і не можуть бути від неї відокремлені.

Таким чином, на суму можливих збитків від неповернення активу 
за рахунок витрат формується резерв, який показує зменшення на цю 
суму активу у звіті про фінансовий стан та збільшення витрат у зві-
ті про сукупні доходи. У результаті формування резерву зменшується 
прибуток банку, а відтак – його власний і регулятивний капітал. У разі 
поліпшення фінансового стану боржника відбувається коригування 
резерву, що призводить до збільшення прибутку, а отже – власного і 
регулятивного капіталу. 

Процедура формування резервів під зменшення корисності активів 
забезпечує: вимірювання кредитного ризику; поступове, а не разове, 
визнання кредитного ризику; коригування (зменшення) вартості ка-
піталу; регулювання (зниження) показників економічних нормативів; 
регулювання розподілу прибутку; коригування (зменшення) вартості 
активів; інформацію про реальну заборгованість боржника.

Резерви (забезпечення) створюються для відшкодування май-
бутніх витрат, пов’язаних із виконанням зобов’язань. Як правило, це 
зобов’язання з оплати відпускних працівникам, додаткового пенсій-
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ного забезпечення, виконання гарантійних зобов’язань (у тому числі 
– фінансових гарантій) тощо. 

Для забезпечення виконання майбутніх зобов’язань з невизначе-
ними термінами чи сумами банк створює резерви (забезпечення)15.

Під зобов’язаннями, за якими створюються забезпечення, слід 
розуміти теперішню заборгованість банку, яка виникла в результаті 
минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до вибуття в 
майбутньому з банку ресурсів, які втілюють економічні вигоди.

Тобто забезпечення виникають тільки тоді, коли банк має теперіш-
ню заборгованість, яка виникла внаслідок минулих подій і для пога-
шення якої будуть потрібні кошти. Такою заборгованістю може бути, 
зокрема, відшкодування майбутніх відпусток. Відпустки працівникам 
упродовж року надаються, як правило, нерівномірно (не за фактично 
відпрацьований час). У разі ненадання з різних причин працівникові 
відпустки в повному обсязі у банку виникають зобов’язання компен-
сувати зароблені працівником дні відпустки. Така компенсація є нако-
пичуваною та використовується в майбутніх періодах. Оскільки права 
поточного періоду на отримання відпустки не використані і вони є 
гарантованими, то для рівномірного визнання витрат з оплати праці 
створюються забезпечення на оплату майбутніх відпусток. Тобто при 
накопичуваних відпустках очікувані затрати на їх виплату визнаються 
в обліку та фінансовій звітності в момент надання працівниками по-
слуг, які збільшують їхні права на оплачувану відпустку в майбутньому. 
Відповідно у банку виникають зобов’язання перед працівниками, які 
відповідають критеріям забезпечення. Нараховані забезпечення вклю-
чаються у витрати звітного періоду незалежно від суми відпускних, які 
фактично нараховуються до виплати. Тобто має місце теперішня за-
боргованість, яка виникла за попередні періоди, відпрацьовані праців-
никами, і для здійснення виплат відпускних у майбутньому (в період 
використання працівниками своїх прав на отримання відпустки) бу-
дуть потрібні грошові кошти. В результаті створення забезпечення для 
виплати відпусток визнають витрати на їх оплату, а при використанні 
відпустки кошти виплачують за рахунок створеного забезпечення.

Забезпечення формують і під інші майбутні зобов’язання, зокрема: 
додаткове пенсійне забезпечення, виконання гарантій, сплату  податку 

15 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, непередбачені зобо-
в’язання та непередбачені активи».
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на прибуток, виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами 
тощо.

Основна умова для створення кожного із зазначених резервів (за-
безпечень) – наявність майбутніх зобов’язань, що: базуються на мину-
лих подіях; можуть бути достовірно оцінені розрахунковим шляхом;  
для виконання вимагатимуть відпливу грошових ресурсів.

Минулими подіями можуть бути укладені договори або однобічні 
зобов’язання (затверджені плани з конкретними заходами, строками 
їх проведення). Тобто зобов’язання (забезпечення) визнаються тоді, 
коли всі критерії визнання зобов’язань дотримуються, проте вони роз-
глядаються як умовні зобов’язання.

Зобов’язання (забезпечення) створюються за рахунок витрат банку. 
У результаті формування забезпечень створюються зобов’язання, тер-
мін виконання яких не визначений. Тобто банк у звітному періоді на-
раховує майбутні платежі, розмір яких на дату визнання визначається 
тільки шляхом прогнозних оцінок. У результаті процедури формування 
забезпечень зменшується фінансовий результат банку та створюються 
нові об’єкти обліку – зобов’язання. Таким чином, при формуванні ре-
зервів збільшується сума забезпечень майбутніх платежів у пасиві звіту 
про фінансовий стан (зобов’язання) з одночасним збільшенням витрат 
у звіті про сукупні доходи. На відміну від інших зобов’язань, забезпе-
чення передбачають існування невизначеності щодо терміну або суми 
майбутніх витрат, необхідних для погашення зобов’язань. 

Розмір забезпечень переглядається на кожну дату балансу і за потре-
би коригується. Якщо сума прогнозного розрахунку забезпечень більша, 
ніж фактично сформована, то банк здійснює донарахування резервів. 
За відсутності ймовірності вибуття ресурсів (активів) для погашення 
майбутнього зобов’язання сума відповідного йому забезпечення підля-
гає зменшенню. Тобто, як і резерви під зменшення корисності активів, 
резерви-забезпечення формуються за рахунок витрат банку. Однак, на 
відміну від резервів під зменшення корисності активів, при формуванні 
резервів-забезпечень створюються нові об’єкти обліку – зобов’язання. 
Резерви-забезпечення, як і резерви під зменшення корисності акти-
вів, не опосередковані грошовими потоками, проте вони створюють 
зобов’язання, тому, на відміну від резервів під зменшення корисності 
активів, у бухгалтерському обліку вони створюють нові об’єкти обліку, а 
у фінансовій звітності розкриваються у складі зобов’язань. 
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Основою для здійснення діяльності банку є його власний капітал. 
Власний капітал створюється шляхом внесення власниками грошових 
коштів (інвестований капітал) та накопичення у процесі діяльності 
(накопичений капітал). Накопичений капітал включає дві складові: 
переоцінку активів і результат діяльності (прибуток / збиток). Пере-
оцінка активів використовується для коригування їхньої вартості у 
процесі управління активами. Прибуток, відповідно до законодавства 
та установчих документів, можна використовувати для виплати диві-
дендів акціонерам та формування загальних резервів банку. Загальні 
резерви (резервний капітал) використовуються для покриття можли-
вих збитків та інших непередбачених витрат. 

Отже, формування загальних резервів здійснюється по закінченні 
фінансового року і є результатом розподілу річного фінансового при-
бутку. В результаті формування загальних резервів активи і зобо в’я-
зання не створюються, відбувається тільки перерозподіл статей капіта-
лу банку: зменшується стаття нерозподіленого прибутку і збільшується 
стаття загальних резервів. 

Тобто загальні резерви не формуються під конкретні активи, не 
створюють зобов’язань, а тому й не використовуються безпосередньо 
для покриття заборгованості за активами чи для виконання зобов’я-
зань. Загальні резерви використовуються для покриття будь-яких збит-
ків, які можуть виникнути у діяльності банку, зокрема – для покриття 
від’ємного фінансового результату (збитку) поточного звітного року.

Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що метод 
оцінки відіграє значну роль у забезпеченні розкриття достовірності, 
прозорості звітної інформації (фінансової звітності).

1.3. ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ 
ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Динамічний розвиток міжнародних фінансових ринків привів до вико-
ристання різноманітних фінансових інструментів, починаючи від тра-
диційних, як-от боргові зобов’язання, і закінчуючи похідними інстру-
ментами. Розширення ринків капіталу, можливостей  інвестування не 
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тільки зумовило розвиток індустрії фінансових інструментів, а й поро-
дило низку проблем, що пов’язані з впливом різних ризиків на резуль-
тати поточних операцій банків.

Активне зародження і розповсюдження у XX столітті транснаціо-
нальних корпорацій, коли з’явилася необхідність складати звітність 
(об’єднуючи показники бухгалтерських балансів компаній із різних 
країн світу), зрозумілу всім іноземним інвесторам, стало передумовою 
виникнення МСФЗ. Тому основна ідея МСФЗ має слугувати уніфікації 
звітності таких компаній.

У 1973 році громадські бухгалтерські й аудиторські організації 
провідних країн світу (зокрема Австралії, Великобританії, Німеччини, 
Канади, США, Франції) створили міжнародну професійну, неурядову 
організацію – Комітет з Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(КМСФЗ) (International Accounting Standards Committee, IASC), який 
почав розробляти і пропагувати принципово нову систему документів, 
що регламентують бухгалтерську звітність.

І вже із середини 1990-х років МСФЗ почали відігравати дедалі важ-
ливішу роль на найбільших світових ринках. Так, Міжнародна організа-
ція комісій з цінних паперів (IOSCO) рекомендувала використовувати 
МСФЗ для міжнародного лістингу. Активно підтримав упровадження 
цих стандартів Базельський комітет з банківського нагляду. До грудня 
1998-го було завершено створення «основного комплекту» стандартів.

В основу МСФЗ покладено теорію англо-американської школи об-
ліку, ідея якої полягає у віддзеркалюванні, насамперед, економічного 
змісту фактів господарського життя і стану підприємства загалом. 
Саме це визначає підходи МСФЗ до кваліфікації основних облікових 
категорій: активів, зобов’язань, доходів, витрат, прибутку, капіталу, а 
також до оцінки елементів звітності.

Основними МСФЗ, що регулюють облік та обіг фінансових інстру-
ментів, є МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: розкриття і подання» і 
МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» (рис. 1.4). 

Облік низки фінансових інструментів регулюється іншими стан-
дартами, наприклад:

• внески в дочірні компанії – МСБО 27 «Окрема фінансова звіт-
ність», МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність»;

• внески в асоційовані компанії – МСБО 28 «Інвестиції в асоці-
йовані компанії»;
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• дебіторська / кредиторська заборгованість за орендою – МСБО 
17 «Оренда»;

• заборгованість працедавців за програмами пенсійного забезпе-
чення – МСБО 19 «Виплати працівникам»;

• вимоги і зобов’язання за контрактом страхування автомобіля – 
МСФЗ 4 «Страхові контракти».

Визначення

Критерії визнання
Оцінка 

Розкриття інформації 
у фінансовій звітності

МСФЗ 9 «Оцінка за справедливою вартістю»

МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»

МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»

МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання 
та умовні активи»

МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття»

Рис. 1.4. Міжнародні стандарти фінансової звітності, 
що регламентують оцінку фінансових інструментів

Широке використання різноманітних фінансових інструментів у ді-
яльності банків визначило нагальну необхідність розроблення і затвер-
дження спеціального бухгалтерського стандарту. Такий стандарт був 
розроблений у 1990-х роках і введений у дію для складання фінансових 
звітів, починаючи з 1 січня 1996 року, це – Міжнародний стандарт бух-
галтерського обліку 32 «Фінансові інструменти: подання» (МСБО 32).

Основною метою цього стандарту є визначення потенційно необ-
хідної інформації для розкриття та привернення уваги користувачів 
фінансової звітності до важливості балансових і позабалансових фі-
нансових інструментів для оцінки фінансового стану підприємства, 
результатів його діяльності і планованих грошових потоків.

Стандарт описує основні вимоги до відображення у звітності фі-
нансових інструментів і визначає необхідний мінімальний набір ін-
формації, що має бути розкрита як для балансових, так і для позаба-
лансових фінансових інструментів.

Положення стандарту визначає класифікацію фінансових інстру-
ментів між зобов’язаннями і капіталом, класифікацію зі зв’язаним про-
центом, дивідендами, збитками і доходами, а також обставини, за яких 
фінансові активи і фінансові зобов’язання мають бути  відображені в 
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балансі у згорнутому вигляді (тобто зараховані або сальдовані). Бага-
то уваги приділяється розкриттю інформації про фактори, які впли-
вають на розмір, розподіл за часом і достовірність майбутніх грошо-
вих потоків підприємства, пов’язаних із фінансовими інструментами 
та обліковою політикою, застосовуваною до цих інструментів. Крім 
того, важливе місце приділяється розкриттю інформації про природу 
фінансових інструментів, що належать підприємству, про цілі, яким 
вони служать, про пов’язані з ними ризики і управлінську політику для 
контролю цих ризиків16.

Відповідно до Стандарту бухгалтерського обліку 13 «Фінансові 
інструменти», фінансовий інструмент (financial instrument) – це будь-
який контракт, результатом якого є створення фінансового активу од-
ного суб’єкта господарювання і фінансового зобов’язання або інстру-
менту власного капіталу іншого суб’єкта господарювання. Фінансовий 
інструмент – фінансові активи чи пасиви, які можна купувати та про-
давати на ринку та за допомогою яких здійснюється розподіл і пере-
розподіл створеного капіталу. Фінансовий інструмент – юридичний 
документ, що відображує певні договірні взаємовідносини, або який 
надає певні права. Фінансові інструменти поділяють на валютні (обмін 
однієї грошової одиниці на іншу); відсоткові (активи, які приносять 
прибуток за твердими, плаваючими чи змінними ставками); цінові 
(акції, дорогоцінні метали, сировина, товари). У бухгалтерському об-
ліку фінансові інструменти поділяють на фінансові активи, фінансові 
зобов’язання, інструменти власного капіталу та похідні фінансові ін-
струменти17.

Відповідно до МСБО 32 фінансовий інструмент (financial instrument) 
– це будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового 
активу в одного суб’єкта господарювання та фінансового зобов’язання 
або інструменту капіталу в іншого суб’єкта господарювання.

При цьому варто зауважити, що йдеться про договірні відносини і, 
що важливо, про активи та зобов’язання саме фінансові. Адже договір-
ні відносини встановлюються за будь-якої угоди, але далеко не кожна 
передбачає зобов’язання фінансового характеру, – вони можуть бути і 

16 Журавлев А. П. Бухгалтерский учет производных финансовых инструментов : дис. … 
канд. экон. наук : 08.00.12 / А. П. Журавлев. – М. : РГБ, 2007.

17 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» : Наказ Мініс-
терства фінансів України від 30.11.2001 № 559.
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нефінансовими. А якщо немає фінансових зобов’язань в однієї сторони 
угоди, то немає і фінансових активів у другої. Отже, предмет операції 
– актив в однієї сторони і зобов’язання на балансі другої – фінансовим 
інструментом не є. Договірні відносини і фінансова складова в розра-
хунках – це ознаки, за якими розпізнається фінансовий інструмент.

Наприклад, акція є фінансовим активом на балансі інвестора і вод-
ночас – пайовим інструментом (фінансовим зобов’язанням) на балансі 
емітента. Облігація – це фінансовий актив на балансі утримувача і фі-
нансове зобов’язання – на балансі емітента. Вексель – фінансовий ак-
тив на балансі його утримувача і фінансове зобов’язання – на балансі 
особи, яка його підписала. У всіх цих випадках є договірні відносини, 
на яких ґрунтується фінансове право однієї сторони і фінансове зобо-
в’язання або капітал – другої сторони, тому в усіх цих випадках ідеться 
про фінансові інструменти. Дебіторська заборгованість, як право на 
отримання грошових коштів, є фінансовим активом, адже на балан-
сі дебітора в результаті операції виникло відповідне фінансове зобо-
в’язання. У цьому разі дебіторська заборгованість на балансі креди-
тора і кредиторська заборгованість (зобов’язання) на балансі дебітора 
– це також фінансові інструменти. 

Не є фінансовим інструментом золоті, платинові й інші зливки з 
дорогоцінних металів, незважаючи на їхню високу ліквідність, бо вони 
не несуть договірного права, принаймні поки значаться на балансі 
як такі. 

Матеріальні активи (основні засоби, запаси тощо) і нематеріаль-
ні активи, попри те, що ті й інші потенційно несуть у собі економічні 
вигоди (і навіть цілком імовірно – фінансові), не можуть визнаватися 
фінансовими інструментами з тієї самої причини: відсутність на цей 
конкретний момент договірних відносин. Тобто компанія, що контро-
лює ці активи, не має права на отримання грошових коштів чи інших 
фінансових активів, доки права на володіння ними не будуть передані 
будь-якій іншій стороні, в якої внаслідок цього виникне відповідне фі-
нансове зобов’язання. 

Ті самі обставини (відсутність договірних відносин) не дають змо-
ги зарахувати до фінансових інструментів податкові зобов’язання та 
податкові активи, бо вони виникають з чинного законодавства, а не з 
договору суб’єктів, які діють у цьому законодавчому полі. Проте по-
датки, що повинна сплатити компанія через свого постачальника або 
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іншого контрагента, з яким її пов’язують договірні відносини, цілком 
відповідають визначенню фінансового інструменту.

До фінансових активів відносять будь-який актив (рис. 1.5), що є:
1) грошовими коштами (гривня та іноземна валюта в касі або на 

коррахунку);
2) інструментом власного капіталу іншого суб’єкта господарюван-

ня (придбані акції інших емітентів, паї; придбані опціони на ак-
ції іншого емітента);

3) контрактним правом:
• отримувані грошові кошти або інший фінансовий актив від 

іншого суб’єкта господарювання (отримані векселі, креди-
ти надані, розміщені депозити у гривні, валюті, двовалютні; 
придбані купонні, дисконтні боргові цінні папери; отримані 
фінансові гарантії, передоплата за договором з придбання 
ОВДП), або

• обмінювані фінансові інструменти з іншим суб’єктом госпо-
дарювання за умов, які є потенційно сприятливими (контр-
акт на придбання облігацій у майбутньому за фіксованою ці-
ною, якщо їхня ринкова вартість зростає; контракт на продаж 
акцій іншого емітента у майбутньому за фіксованою ціною, 
якщо їхня ринкова вартість падає; контракт на придбання зо-
лота у майбутньому за фіксованою ціною, якщо його ринкова 
вартість зростає, з можливістю розрахунків на нетто-основі; 
контракт, що передбачає періодично на майбутні дати отри-
мання суми процентів за ставкою LIBOR в обмін на платежі 
за фіксованою ставкою (в розрахунку до однакової фіксова-
ної умовної суми), якщо ставка LIBOR зростає; контракт, що 
передбачає право продати цінні папери у майбутньому за 
фіксованою ціною, якщо ринкова вартість падає);

4) контракт, розрахунки за яким здійснюватимуться (можуть 
здійснюватися) власними інструментами капіталу суб’єкта, 
крім обміну фіксованої суми грошових коштів (іншого ФА) на 
 фіксовану кількість власних інструментів капіталу суб’єкта і 
який є:

• непохідним інструментом, за який суб’єкт господарювання 
зобов’язаний або може бути зобов’язаний отримати змінну 
кількість власних інструментів капіталу, або
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• похідним інструментом, розрахунки за яким здійснювати-
муться або можуть здійснюватися іншим чином, ніж обмі-
ном фіксованої суми грошових коштів або іншого фінан-
сового активу на фіксовану кількість власних інструментів 
капіталу.

ПАСИВ

Фінансові інструменти

Фінансовий актив 
(ФА)

АКТИВ

Фінансове 
зобов’язання 

(ФЗ)

Інструмент власного 
капіталу 

(ІК)

Складний (комбінований) 
інструмент

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

КАПІТАЛ

Рис. 1.5. Класифікація фінансових інструментів 
відповідно до відображення у звітності18

Класифікація фінансових активів може залежати від наміру інвес-
тора щодо вкладень (рис. 1.6). 

Якщо інвестор має намір отримання прибутку від короткотермі-
нових коливань ціни або управління на основі справедливої вартості, 
то ці активи обліковують за справедливою вартістю і майбутні вигоди 
відображають через прибутки / збитки. 

Фінансове зобов’язання являє собою будь-яке зобов’язання, що є:
1) контрактним зобов’язанням:

• зобов’язання надавати грошові кошти або інший фінансовий 
актив іншому суб’єктові господарювання (кредити отримані, 
залучені депозити у гривнях та валюті; облігації, депозитні 
сертифікати власної емісії, кредиторська заборгованість за 
оплатою праці працівникам, надані фінансові гарантії, перед-
оплата за договором з продажу цінних паперів з відстрочкою 
поставки), або

• право обмінюватися фінансовими активами або фінансо-
вими зобов’язаннями з іншим суб’єктом господарювання за 

18 Снігурська Л. П. Облік у банках (у схемах і таблицях) : навч. посібник / Л. П. Снігурська ; за 
заг. ред. д. е. н., проф. Л. М. Кіндрацької. – К. : КНЕУ, 2009. – 519 с. – С. 162.
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умов, які є потенційно несприятливими для суб’єкта госпо-
дарювання (контракт на придбання облігацій у майбутньо-
му за фіксованою ціною, якщо їхня ринкова вартість падає; 
контракт на продаж акцій іншого емітента у майбутньому 
за фіксованою ціною, якщо їхня ринкова вартість зростає; 
контракт на придбання золота у майбутньому за фіксова-
ною ціною, якщо його ринкова вартість падає, з можливістю 
розрахунків на нетто-основі; контракт, що передбачає періо-
дично на майбутні дати отримання суми процентів за фіксо-
ваною ставкою в обмін на платежі за ставкою LIBOR (у роз-
рахунку до однакової фіксованої умовної суми), якщо ставка 
LIBOR зростає; контракт, що передбачає право продати цінні 
папери у майбутньому за фіксованою ціною, якщо ринкова 
вартість зростає), або

2) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або мо-
жуть здійснюватися власними інструментами капіталу суб’єкта 
господарювання та який є

• непохідним інструментом, за яким суб’єкт господарювання 
зобов’язаний або може бути зобов’язаний надавати змінну 
кількість власних інструментів капіталу суб’єкта господарю-
вання, або

• похідним інструментом, розрахунки за яким здійснювати-
муться або можуть здійснюватися іншим чином, ніж обмін 
фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового 
активу на фіксовану кількість власних інструментів капіталу 
суб’єкта господарювання. З цією метою права, опціони або 
варанти на придбання фіксованої кількості власних інстру-
ментів капіталу суб’єкта господарювання за фіксовану суму 
будь-якої валюти є інструментами власного капіталу, якщо 
суб’єкт господарювання пропонує такі права, опціони або 
варанти пропорційно для всіх його власників того самого 
класу, що і його власні непохідні інструменти власного ка-
піталу.

Інструмент капіталу – це будь-який контракт, який засвідчує за-
лишкову частку в активах суб’єкта господарювання після вирахування 
всіх його зобов’язань19.

19 МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання».



47

Ц
ін

ні
 п

ап
ер

и 
за

 с
пр

ав
ед

ли
во

ю
 

ва
рт

іс
тю

 
че

ре
з п

ри
бу

тк
и 

/ з
би

тк
и

М
ай

бу
т

ня
 в

иг
од

а:
ві

д 
пр

од
аж

у 
на

 р
ин

ку

Н
ам

ір
:

ку
пі

вл
я 

/ п
ро

да
ж

•
ко

ли
ва

нн
я 

ці
н

•
уп

ра
вл

ін
ня

 н
а 

ос
но

ві
 

сп
ра

ве
дл

ив
ої

 в
ар

то
ст

і

М
ай

бу
т

ня
 в

иг
од

а:
•

пл
ат

еж
і 

ві
д 

бо
рж

ни
ка

 / 
ем

іт
ен

та
;

•
ві

д 
пр

од
аж

у 
на

 р
ин

ку

Н
ам

ір
:

не
ма

є 
чі

тк
ог

о 
на

мі
ру

, 
за

ле
ж

ит
ь 

ві
д 

си
ту

ац
ії

Д
о 

по
га

ш
ен

ня

М
ай

бу
т

ня
 в

иг
од

а:
пл

ат
еж

і
ві

д 
бо

рж
ни

ка
 / 

ем
іт

ен
та

П
оз

ик
и 

і д
еб

іт
ор

сь
ка

 
за

бо
рг

ов
ан

іс
ть

М
ай

бу
т

ня
 в

иг
од

а:
пл

ат
eж

і в
ід

 б
ор

ж
ни

ка

Н
ем

ає
 р

ин
ку

+
Н

ам
ір

:
О

тр
им

ан
ня

 п
ро

це
нт

ів

К
ла

си
ф

ік
ац

ія
 ф

ін
ан

со
ви

х 
ак

ти
ві

в 
за

ле
ж

ит
ь 

ві
д 

на
м

ір
у 

ін
ве

ст
ор

а

Іс
ну

є 
ри

но
к,

 
ал

е
Н

ам
ір

:
ут

ри
му

ва
ти

 д
о 

по
га

ш
ен

ня
, 

от
ри

ма
нн

я 
пр

оц
ен

ті
в

Н
а 

пр
од

аж

Ри
с. 

1.
6.

 К
ла

си
ф

ік
ац

ія
 ф

ін
ан

со
ви

х 
ак

ти
ві

в 
за

ле
ж

но
 в

ід
 н

ам
ір

у 
ін

ве
ст

ор
а



48

Інструментами капіталу є звичайні акції, деякі типи привілейова-
них акцій, варанти, що дають право на купівлю звичайних акцій при їх 
емісії. Існує й інша назва капітальних інструментів – часткові ланцю-
гові папери, якими є будь-які цінні папери, що підтверджують права 
володіння, придбання або продажу частки власності20.

Інструмент є ІК, якщо і тільки якщо виконано обидві умови:
1) інструмент не містить контрактного зобов’язання (прості акції, 

паї, привілейовані акції, що дають право на частку в активах, 
вимога щодо оплати фіксованої суми за передані власні випу-
щені акції, внески, отримані за незареєстрованим власним ка-
піталом до реєстрації випуску акцій);

• надавати грошові кошти (інший ФА) іншому суб’єктові; 
• обмінюватися ФА або ФЗ з іншим суб’єктом за умов, які є 

потенційно несприятливими для суб’єкта;
2) інструмент погашатиметься (може бути погашеним) власними 

ІК суб’єкта та який є (продані варанти або опціони на акції, що 
містять зобов’язання випустити або передати фіксовану кіль-
кість власних акцій за фіксованою ціною в майбутньому; при-
дбаний опціон, що дає право викупити фіксовану кількість 
власних акцій за фіксованою ціною в майбутньому; контракт на 
викуп фіксованої кількості власних акцій за фіксованою ціною 
в майбутньому):

• непохідним інструментом, який не містить контрактного 
зобов’язання емітента надавати змінну кількість власних ІК;

• похідним інструментом, який погашатиметься емітентом 
шляхом обміну фіксованої суми грошових коштів (іншого 
ФА) на фіксовану кількість його власних ІК.

Основна відмінність фінансового зобов’язання від інструменту ка-
піталу – наявність зобов’язання з боку емітента сплатити певну суму 
грошових коштів (поставити фінансовий актив іншій стороні – утри-
мувачеві фінансового інструменту) або обміняти на інший фінансовий 
інструмент з утримувачем на умовах, які потенційно не вигідні для емі-
тента. За наявності подібних умов між сторонами угоди такий інстру-
мент відповідає визначенню фінансового зобов’язання, незалежно від 
способу його погашення. При цьому обмеження можливості емітента 

20 Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности : теория, практика и интерпретация : пер. 
с англ. / Л. А. Бернстайн. – М. : Финансы и статистика, 1996. – С. 109.
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погасити зобов’язання, наприклад, у результаті недостатнього доступу 
до іноземної валюти або необхідності отримати дозвіл на платіж від 
регуляторної організації, не знімає з емітента зобов’язання, а з утри-
мувача – права на інструмент.

Складний (комбінований) фінансовий інструмент – фінансовий ін-
струмент, який містить два компоненти (рис. 1.7):

1) компонент зобов’язання;
2) компонент капіталу.

Конвертована облігація

Облігація

Зобов’язання здійснювати виплати 
за графіком:
• основної суми 
• процентів

У балансі інформація подається окремо

Опціон «Кол» на акції

Інструмент капіталуФінансове зобов’язання

Право на обмін зобов’язання 
на фіксовану кількість 

звичайних акцій емітента

Рис. 1.7. Порядок відображення складного (комбінованого) 
фінансового інструменту у фінансовій звітності21

Згідно з п. 28 МСБО 32: «Емітентові непохідного ФІ слід оцінювати 
строки ФІ, щоб визначити, чи містить він компонент зобов’язання і 
компонент капіталу.

Такі компоненти слід класифікувати окремо як 
• фінансові зобов’язання, 
• фінансові активи або 
• інструменти власного капіталу».
Розрахунок залежить від результату невизначених майбутніх подій 

або від обставин, не контрольованих емітентом.
Якщо розрахунок здійснюється обов’язково грошовими кошта-

ми й емітент не може за власним бажанням повністю уникати цих 
21 Снігурська Л. П. Облік у банках (у схемах і таблицях) : навч. посібник / Л. П. Снігурська ; за 

заг. ред. д. е. н., проф. Л. М. Кіндрацької. – К. : КНЕУ, 2009. – 519 с. – С. 168.
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 розрахунків, то фінансовий інструмент може класифікуватися фінан-
совим зобов’язанням.

У тих випадках, коли фінансовий інструмент не пов’язаний з потен-
ційно невигідним договірним зобов’язанням з боку емітента сплатити 
визначену суму грошових коштів – поставити фінансовий актив іншій 
стороні (утримувачеві) або обміняти на інший фінансовий інструмент 
з утримувачем, – це інструмент капіталу. 

Варто зазначити, що якщо похідний фінансовий інструмент надає 
одній стороні вибір щодо того, як його погашати (наприклад, емітент 
або утримувач може обирати погашення грошовими коштами на нет-
то-основі або обміном акцій на грошові кошти), тоді він є фінансовим 
активом або фінансовим зобов’язання, якщо всі інші альтернативи 
погашення не приведуть до того, що він стане інструментом власного 
капіталу22.

Приклад похідного фінансового інструменту з вибором способу по-
гашення, який є фінансовим зобов’язанням, є опціон на акції, що його 
емітент може вирішити погасити на нетто-основі грошовими кош тами 
або шляхом обміну своїх власних акцій на грошові кошти.

Виходячи з вищевикладеного, до фінансових інструментів можуть 
бути віднесені:

1. Банківські депозити (за договором банківського вкладу вклад-
ник має право отримати грошові кошти, банк же зобов’язується по-
вернути суму вкладу на умовах і в порядку, передбаченому договором 
банківського вкладу).

2. Суми дебіторської і кредиторської заборгованості, за винятком 
авансів, сплачених у рахунок майбутніх постачань товарів (чи надання 
послуг). Подібні аванси не можуть бути фінансовими інструментами, 
оскільки гроші сплачені (і відповідно отримані), і залишається тільки 
здійснити постачання нефінансового активу (товару або послуги).

3. Векселі отримані і векселі видані (аналогічно).
4. Корпоративні цінні папери. Емітент цих цінних паперів має фі-

нансове зобов’язання щодо виплати певного доходу (дивіденду), утри-
мувач цих цінних паперів має право на отримання грошових коштів.

5. Державні і муніципальні цінні папери. Емітент має фінансове 
зобов’язання з виплати певного доходу (дивіденду), тримач цих цінних 
паперів має право на отримання грошових коштів.

22 МСБО 32.
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6. Деякі види фінансових гарантій. Умовне право і зобов’язання 
відповідають визначенню фінансового активу і фінансового зобов’я-
зання. При цьому під умовним розуміється договірне право або дого-
вірне зобов’язання, залежне від імовірності настання деякої майбутньої 
події. Наприклад, фінансова гарантія – це договірне право позикодав-
ця отримати грошові кошти від поручителя і відповідне контрактне 
зобов’язання поручителя сплатити позикодавцеві, якщо позичальник 
не виконав зобов’язання. Договірне право і зобов’язання виникають за-
вдяки попередній операції або події (видача гарантії) навіть у разі, якщо 
можливість позикодавця здійснити своє право і вимогу до поручителя 
виконати своє зобов’язання перебувають у випадковій залежності від 
невиконання своїх зобов’язань позичальником.

7. Кредити отримані і видані (позичальник має зобов’язання по-
вернути грошові кошти банкові, а банк має договірне право на отри-
мання грошових коштів).

8. Деривати, базисним активом яких не є товари (наприклад, че-
рез деякий час після укладення ф’ючерсного контракту на постачання 
якого-небудь фінансового активу одна сторона угоди матиме договір-
не право обміну фінансових інструментів з іншим підприємством на 
потенційно вигідних умовах, а друга сторона угоди матиме договірне 
право обміну фінансових інструментів з іншим підприємством на по-
тенційно невигідних умовах)23.

Аналогічне визначення фінансового інструменту ми знаходимо в 
Загальновизнаних стандартах бухгалтерського обліку США (GААР 
Y5А)24: «Фінансовим інструментом визнаються грошові кошти, свідчен-
ня участі в пайовій власності компанії або контракт, який одночасно:

1) накладає на одну організацію контрактне зобов’язання надати 
грошові кошти або інший фінансовий інструмент контрагенту 
згідно з угодою або зробити обмін фінансовими інструмен-
тами на потенційно невигідних умовах для розглянутої орга-
нізації;

2) надає другій стороні встановлене контрактом право отримати 
грошові кошти або інший фінансовий інструмент від зазначеної 

23 Журавлев А. П. Бухгалтерский учет производных финансовых инструментов : дис. … 
канд. экон. наук : 08.00.12 / Александр Павлович Журавлев. – М. : РГБ, 2007. – С. 110.

24 Dеlаnеу Р. R. GААР 97 : Interpretation and Аррlication оf Generally accepted accounting 
principles 1997 / Раtгіск R. Dеlаnеу, Ваrrу J. Ерstеіn, Jаnеs R. Аdlеr, Місhаеl Р. Fоrаn. – John WiІІеу 
& Sоns Іnс., 1997. – Р. 121.
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вище компанії або обміняти фінансові інструменти на потен-
ційно вигідних для неї умовах».

Пункт 08 МСФЗ 32 визначає договір як юридичну угоду між дво-
ма і більше сторонами, яка має певні економічні наслідки для сторін. 
Там же вказується на можливість відсутності договору в разі вчинен-
ня однотипних операцій з фінансовими інструментами. Зокрема, при 
вчиненні разових угод із купівлі / продажу іноземної валюти (спот, 
своп-угоди) документальне оформлення угоди здійснюється на підста-
ві генеральної угоди, що укладається між учасниками перед початком 
проведення операцій на валютному ринку. Тепер багато інвестиційних 
компаній і банків, що працюють на валютних ринках, подають заці-
кавленим особам умови укладення угод на купівлю / продаж валюти 
у формі готової оферти. Наведене в МСФЗ 32 визначення фінансового 
інструменту базується на визнанні складових фінансового інструмен-
ту в рамках договору сторін, що містить такі реквізити:

• предмет договору – об’єкт майна, що як базисний актив відо-
бражений у договорі;

• ціна договору – вказує кількісні характеристики предмета до-
говору та зобов’язання (фінансового зобов’язання, емісійного 
інструменту), викладені сторонами в договорі (ціна виконання 
договору, інші кількісні вимірювачі активу, що є предметом дого-
вору, як-от: кількість одиниць переданого активу, вага або об’єм);

• строк дії – визначає час появи і період існування фінансового 
інструменту;

• місце укладення договору;
• порядок зміни і розірвання договору.
Сьогодні є багато визначень фінансового інструменту, що фак-

тично відображають його окремі різновиди. Зокрема, останнім часом 
з’явилось таке визначення реальних фінансових інструментів – це ін-
струменти, що самокоригуються на темп інфляції; вимірюються в ре-
альних валютах, до яких застосовуються реальні процентні ставки для 
подальшої конвертації в номінальні валюти при здійсненні розрахун-
ків між учасниками угоди. 

Все розмаїття фінансових інструментів можна поділити на дві 
основні групи: 

1) монетарні інструменти; 
2) немонетарні інструменти.
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Монетарні інструменти є фінансовими інструментами, які володі-
ють незмінною величиною прав і зобов’язань протягом усього терміну 
свого існування. Це визначення монетарних інструментів синтезовано 
на основі визначення номінальних фінансових інструментів, запропо-
нованого компанією «Реал Мортгейдж Корпорейшн» (Real Моrtgagе 
Соrроrаtіоn): «Номінальні інструменти не коригуються при зміні еко-
номічних параметрів. Цей вид інструментів показує історичну основу 
існуючого розмаїття фінансових інструментів».

Визначення реальних фінансових інструментів за економічною сут-
ністю ідентичне визначенню немонетарних інструментів: немонетарні 
інструменти являють собою фінансові інструменти, що володіють ве-
личиною прав і зобов’язань, що можуть коригуватися залежно від змі-
ни певного фактора. Прикладом немонетарного інструменту є реальні 
(індексовані) боргові зобов’язання, що випущені урядом Великобрита-
нії 1983 року з часткою 15% від ринку державних урядових облігацій25.

Фактори, що впливають на вартісне наповнення компонентів не-
монетарного фінансового інструменту, можна поділити на такі групи:

1) фактори, що визначаються у договорі сторонами фінансового 
інструменту (ринкова ставка відсотка, відсоток інфляції, зна-
чення ринкового індексу тощо);

2) фактори, що визначаються на основі звичаїв ділового обороту 
(котирування валют, що лежать в основі строкової угоди).

Класифікацію фінансових інструментів можна проводити залежно 
від видів та сегментів фінансових ринків, на яких вони обертаються. 
Виділяють такі фінансові інструменти: 

• інструменти ринку позичкових капіталів – гроші, розрахункові 
документи, що перебувають в обігу на грошовому ринку;

• інструменти ринку цінних паперів – цінні папери, що оберта-
ються на цьому ринку (їх склад за видами, особливостями емісії 
та обігу затверджується нормативно-правовими актами);

• інструменти валютного ринку – іноземна валюта, розрахункові 
валютні документи, окремі види цінних паперів, що обслугову-
ють зазначений ринковий сегмент;

• інструменти страхового ринку – страхові послуги, які пропо-
нуються на продаж, тобто страхові продукти, розрахункові 

25 Рэдхэд К. Управление финансовыми рисками / К. Рэдхэд, С. Хьюс. – М. : ИНФРА-М, 1996. 
– 288 с. – С. 11.



54

 документи та окремі види цінних паперів, що обслуговують цей 
сегмент фінансового ринку; 

• інструменти ринку дорогоцінних металів та коштовного камін-
ня – цінні метали (золото, срібло, платина) та камені, які купу-
ють з метою формування фінансових резервів, а також розра-
хункові документи і цінні папери, що обслуговують цей ринок; 

• інструменти ринку нерухомості – цінні папери та документи, 
що засвідчують право власності на нерухомість. 

Існують й інші критерії для класифікації категорії «фінансовий ін-
струмент». Так, залежно від пріоритетної значущості розрізняють: 

• первинні фінансові інструменти – переважно цінні папери, які 
характеризуються тим, що їх випустили в обіг власне первинні 
емітенти. Вони підтверджують прямі майнові права або відно-
сини кредиту. До них входять акції, облігації, чеки, векселі і т. ін.;

• вторинні фінансові інструменти, або деривативи – цінні па-
пери, що підтверджують право або зобов’язання їх власника 
купити або продати первинні цінні папери, які обертаються, 
валюту, товари або нематеріальні активи на попередньо визна-
чених умовах у майбутньому. Вони використовуються для про-
ведення спекулятивних фінансових операцій та страхування 
цінового ризику («хеджування»). Деривативи класифікуються 
залежно від складу первинних фінансових інструментів, напри-
клад: фондові, валютні, страхові, товарні і т. ін. До них входять 
опціони, свопи, ф’ючерсні і форвардні контракти.

За термінами обігу виділяють короткострокові (з періодом обігу до 
одного року) і довгострокові (з періодом обігу понад один рік) фінан-
сові інструменти. 

За гарантованістю рівня дохідності фінансові інструменти поділя-
ють на такі:

• фінансові інструменти з фіксованим доходом. Вони характери-
зують фінансові інструменти з гарантованим рівнем дохідності 
при їх погашенні (або протягом періоду їх обігу) незалежно від 
кон’юнктурних коливань ставки позикового відсотка (норми 
прибутку на капітал) на фінансовому ринку; 

• фінансові інструменти з невизначеним доходом. Вони характе-
ризують фінансові інструменти, рівень дохідності яких може 
змінюватися залежно від фінансового стану емітента (прості 
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акції, інвестиційні сертифікати) або у зв’язку зі зміною кон’юнк-
тури фінансового ринку (боргові фінансові інструменти з пла-
ваючою відсотковою ставкою, «прив’язаною» до встановленої 
облікової ставки, курсу певної «твердої» облікової ставки, кур-
су певної «твердої» іноземної валюти тощо).

За характером фінансових зобов’язань фінансові інструменти кла-
сифікуються як: 

• інструменти, наступні фінансові зобов’язання за якими не ви-
никають (інструменти без наступних фінансових зобов’язань). 
Вони є, як правило, предметом власне фінансової операції, і 
при передачі їх покупцю не зумовлюють додаткових фінансо-
вих зобов’язань з боку продавця (наприклад, валютні цінності, 
золото тощо); 

• боргові фінансові інструменти. Ці інструменти, характе-
ризуючи кредитні відносини між їх покупцем і продавцем, 
зобов’язують боржника погасити в передбачені терміни їхню 
номінальну вартість і заплатити додаткову винагороду у формі 
відсотка (якщо вона не входить до складу номінальної вартості 
боргового фінансового інструменту, який погашається). При-
кладом боргових фінансових інструментів є облігації, векселі, 
чеки тощо; 

• пайові фінансові інструменти. Вони підтверджують право їх 
власника на частку (пай у статутному фонді їх емітента) і на 
отримання відповідного доходу (у формі дивіденду, відсотка 
тощо). Пайовими фінансовими інструментами є зазвичай цінні 
папери відповідних видів (акції, інвестиційні сертифікати тощо). 

За рівнем ризику виокремлюють такі види фінансових інструментів:
• безризикові фінансові інструменти. До них належать держав-

ні короткострокові цінні папери, короткострокові депозитні 
сертифікати найнадійніших банків, «тверда» іноземна валюта, 
золото та інші цінні метали й каміння, придбані на короткий 
період; 

• фінансові інструменти з низьким рівнем ризику. До них нале-
жать, як правило, короткострокові боргові фінансові інстру-
менти, що обслуговують ринок грошей, виконання зобов’язань 
за якими гарантовано стійким фінансовим станом і надійною 
репутацією позичальника; 
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• фінансові інструменти з помірним рівнем ризику. Вони харак-
теризують групу фінансових інструментів, рівень ризику за 
якими приблизно рівний середньоринковому; 

• фінансові інструменти з високим рівнем ризику. До них нале-
жать фінансові інструменти, рівень ризику за якими суттєво 
перевищує середньоринковий; 

• фінансові інструменти з дуже високим рівнем ризику («спеку-
лятивні»). Вони характеризуються найвищим рівнем ризику і 
використовуються для здійснення найризикованіших спекуля-
тивних операцій на фінансовому ринку. Прикладом таких ви-
сокоризикованих фінансових інструментів є акції «венчурних» 
(ризикових) підприємств; облігації з високим рівнем відсотка, 
емітовані підприємством з кризовим фінансовим станом; опці-
онні та ф’ючерсні контракти тощо26. 

Достовірне розкриття інформації за операціями з фінансовими ін-
струментами можливе з поданням до бухгалтерської звітності цілісної 
картини поточного і прогнозованого фінансового стану економічного 
суб’єкта шляхом повного або часткового відображення в бухгалтер-
ському балансі вказаних інструментів. Тому важливим є балансове 
представлення не тільки інструментів, що мають фіксовану вартісну 
оцінку (ціну), а й тих, що володіють змінними ринковими оцінками 
(немонетарні інструменти) і позабалансових інструментів.

Очевидно, що для визначення фінансового інструменту необхідно 
розглянути, що являють собою фінансові активи, фінансові зобо в’я-
зання і пайові інструменти.

Не можна не погодитися з позицією В. А. Галанова, що поняття 
«фінансові інструменти» слід відрізняти по суті від поняття «еконо-
мічні інструменти (важелі)», до яких відносять: ціни на товари, по-
датки, процентні ставки, ставки амортизаційних відрахувань, ставки 
оплати праці, грошову масу, валютні резерви, інвестиції та інші еко-
номічні показники, управління якими з боку держави дозволяє впли-
вати на економіку в заданому напрямку. Різниця між фінансовими і 
економічними інструментами полягає не стільки в їх видах, скільки в 
їх використанні як інструментів ринку, або важелів управління рин-
ком. Якщо інструмент зазнає впливу ринкових факторів, які виклика-

26 Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг : навч. посібник / В. П. Ходаківська, О. Д. Дані-
лов. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – 501 с.
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ють його постійні стихійні коливання, і це використовують учасники 
ринку для отримання тієї чи іншої вигоди, – це фінансовий інстру-
мент. Якщо ж інструмент перебуває під регулятивним впливом дер-
жави, тобто змінюється свідомо, цілеспрямовано, а не стихійно, – то 
це економічний інструмент, або важіль. Економічні важелі також не 
можуть бути об’єк тами ринкової торгівлі, на відміну від фінансових 
інструментів27.

Фінансові інструменти поділяються на первинні, або непохідні 
(більшість цінних паперів, грошових коштів, кредиторська і дебітор-
ська заборгованість за поточними операціями), і вторинні, або похідні 
(фінансові опціони, ф’ючерси, форвардні контракти, процентні свопи, 
валютні свопи). Розглянемо деякі визначення первинних фінансових 
інструментів.

Пайовими цінними паперами є акції акціонерних товариств, тому 
що вони засвідчують право їхнього власника на частку у власних кош-
тах товариства та отримання доходу від його діяльності. Акції – цінні 
папери, що свідчать про участь їхнього власника у власному капіталі 
компанії, це емісійний цінний папір, що закріплює право його власни-
ка на отримання частини прибутку акціонерного товариства у формі  
дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством і на час-
тину майна, що залишається після його ліквідації.

Найбільш поширеною формою боргових зобов’язань є облігація. 
Облігація – строковий цінний папір, що засвідчує відношення позики 
між її емітентом і власником. Важлива відмінність облігації від акції 
полягає в тому, що облігація – боргове зобов’язання емітента, тобто 
наданий йому кредит, що оформлений як цінний папір. Вексель – це 
боргове зобов’язання, яке дає його власникові безумовне право вима-
гати сплати вказаної в ньому суми грошей від особи, що зобов’язана 
за векселем.

Перш за все, вексель – це інструмент кредиту, його також можна 
використовувати як розрахунковий засіб. За допомогою цього доку-
мента можна оплачувати поставки товарів, надання послуг (комерцій-
ний кредит), оформляти грошові зобов’язання. Найбільш ліквідними є 
векселі, що забезпечені гарантією великих банків, про що свідчить спе-
ціальний напис на векселі – аваль. Аваль розміщують або на  лицьовому 

27 Галанов В. А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы 
/ В. А. Галанов. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 463 с. – С. 28.



58

боці векселя, або на додатковому аркуші, або в окремому документі. 
Особа, яка вчинила аваль, несе разом із боржником солідарну відпо-
відальність за оплату векселя.

Ринкові договори, або інструменти, що мають своїм предметом 
інші угоди (фінансові інструменти), називають похідними фінансови-
ми інструментами (деривативами). Поява нових фінансових інстру-
ментів є результатом активної інноваційної діяльності на ринку цін-
них паперів. 

Безпосередніми причинами, що сприяють такій діяльності та сти-
мулюють створення нових фінансових інструментів, є постійні коли-
вання курсів валют, курсів цінних паперів і процентних ставок за по-
зиковими засобами. Внаслідок цього з’явилася необхідність у пошуку 
засобів для захисту від нових ризиків операцій з валютою, позиками, 
цінними паперами.

Класичними прикладами похідних фінансових інструментів є ф’ю-
черсні, форвардні, опціонні контракти, свопи і т. ін. 

Але це лише невелика частина величезного розмаїття їх типів. По-
хідний фінансовий інструмент може бути або фінансовим активом, 
або фінансовим зобо в’язанням.

При виборі певного фінансового інструменту організація від-
штовхується від інформації, отриманої з ринку, наприклад, зовніш-
ньоторговельна компанія цікавиться динамікою валютного курсу 
країни-експортера для вироблення дієвих заходів щодо обмеження 
валютного ризику. 

На основі одержуваної інформації організація може прийняти рі-
шення про використання одного з таких інструментів (договорів):

1) догові р поставки з умовою повної (акредитив) або часткової пе-
редоплати;

2) договір з умовою поетапної оплати в міру відвантаження про-
дукції;

3) договір поставки з умовою товарного кредитування;
4) оформлення ф’ючерсу купівлю валюти країни експортера;
5) оформлення опціону на купівлю валюти країни експортера.
Отже, можна зробити висновок, що фінансові інструменти – це 

певною мірою права на ресурси (активи), які мають відповідати таким 
вимогам: 
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• вільний обіг (здатність бути купованими і продаваними на рин-
ку, виступати як самостійний платіжний інструмент, що полег-
шує обіг інших товарів); 

• доступність (можливість бути об’єктом усіх видів угод (позики, 
дарування, зберігання тощо); 

• стандартність (випуск однорідними серіями, класами тощо); 
• документальність (повинні містити передбачені законодав-

ством реквізити, відсутність будь-якого з них вказує на недійс-
ність інструменту); 

• регулювання і визнання державою (мають бути регульовані та 
визнані державою як передумова довіри до них); 

• ліквідність (здатність бути швидко реалізованими без істотних 
втрат для тримача); 

• ризик (можливість втрат, що пов’язані з інвестиціями у фінан-
сові інструменти). 

Фінансові інструменти виконують низку функцій у системі сус-
пільного виробництва. Вони є регулятором, що відображає дію закону 
вартості і динаміки норми прибутку в різних галузях виробництва. Фі-
нансові інструменти забезпечують приплив капіталу з одних галузей 
в інші, а також мобілізують грошові кошти інвесторів. У розвинених 
промислових країнах в умовах рівноважної економіки значна частина 
вільного капіталу вкладається безпосередньо в купівлю фінансових ін-
струментів. 

Фінансові інструменти здійснюють інформативну функцію, відо-
бражаючи економічний стан. Наприклад, стабільне зниження біржо-
вих курсів тих чи інших цінних паперів, а також масове падіння курсів 
є ознакою погіршення економічної кон’юнктури. І навпаки, стабільні 
курси або їх підвищення зазвичай засвідчують нормальний економіч-
ний стан країни. 

Через фінансові інструменти загалом реалізується можливість кон-
тролю за економікою й економічними процесами як у рамках макро-, 
так і мікроекономіки. 

І на завершення, фінансові інструменти є ланкою, що сполучає 
суспільні, політичні, державні інститути (надбудову), з одного боку, і 
сукупність економічних відносин та зв’язків у суспільстві (базис) – з 
другого.



60

1.4. КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Основним завданням цієї частини роботи є визначення класифіка-
ційних ознак, що дозволяють проводити групування фінансових ін-
струментів для виконання завдань бухгалтерського обліку та оподат-
кування відповідних операцій. Ще одним завданням дослідження слід 
вважати забезпечення пріоритетів економічного аналізу фінансових 
інструментів, маючи на увазі методи їх розкриття у звітності. Виходя-
чи з цих завдань розглянемо класифікацію фінансових інструментів за 
економічним змістом, що викладений у Міжнародному стандарті фі-
нансової звітності 32 «Фінансові інструменти: подання». 

Основна форма фінансового інструменту є юридично оформлена 
вимога однієї сторони (дебітора) і зобов’язання другої сторони (кре-
дитора), що свідчить про появу фінансового інструменту задовго до 
створення фінансових ринків. Таким чином, у своєму первісному 
вигляді фінансовий інструмент являє собою розрахунки між еко-
номічними суб’єктами. Завданням зазначеного визначення служить 
перехід від окремих визначень комерційних відносин між учасни-
ками угоди (договору) до загального поняття економічного явища, 
що лежить в основі існуючого в даний час і що може виникнути в 
майбутньому при проведенні господарських операцій. Більшість гос-
подарських операцій є частковими проявами категорії фінансового 
інструменту. 

Отже, форма фінансового інструменту залежить від умов договору 
(угоди), а також від особливостей ринкового середовища. Умови до-
говору включають економічні інтереси сторін, які багато в чому по-
яснюються умовами комерційної діяльності, факторами зовнішнього 
впливу, внутрішніми факторами. Основні фактори, що впливають на 
форму фінансового інструменту, – це:

1) зовнішні фактори (зміна процентних ставок, відсоток інфляції, 
динаміка валют, ліквідність фінансових ринків, законодавчо 
встановлені обмеження за операціями певного виду);

2) внутрішні фактори (залучення капіталу на вигідних умовах, 
підтримання ліквідності та платоспроможності, підтриман-
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ня ефективної структури оборотного капіталу, підтримання 
структури власного і позикового капіталу).

Зовнішні фатори безпосередньо пов’язані з інформацією про стан 
фінансових ринків, що надається різними джерелами. Наявність різ-
них за рівнем організації та об’єктами торгівлі фінансових ринків 
спричинило використання розмаїтих фінансових інструментів. Рушій-
ними силами розвитку фінансових ринків слід вважати:

1) розвиток новітніх виробничих технологій, що привело до ви-
никнення капіталомістких виробництв і необхідності залучен-
ня додаткових коштів у третіх осіб (інвесторів) – сфера рин-
ків капіталу в частині реальних інвестицій. Реальні інвестиції 
включають інвестиції в який-небудь тип активів, що можна ма-
теріально оцінити, як-от земля, обладнання, заводи;

2) розвиток підприємницького сектору;
3) поширення діяльності найбільших національних компаній за 

межі країни походження бізнесу, що історично привело до по-
силення зв’язків між національними фінансовими ринками.

Крім вищезазначених факторів, важливо відзначити деякі особли-
вості ділового обороту, що зумовили різноманітність фінансових інстру-
ментів. Міжнародна інтеграція фінансових і товарних ринків загострила 
проблему обмеженої ліквідності традиційних фінансових інструментів 
(розрахунки з дебiторами і кредиторами, участь в акціонерному капі-
талі) і привела до необхідності розробки і впровадження нових гнучкі-
ших фінансових інструментів, що дозволяють оперативно вирішувати 
питання поточної платоспроможності економічних суб’єктів. Таким 
чином, поширилися інструменти, що визначаються умовами договорів 
обміну боргу на борг, уступлення вимоги та ін. З моменту відмови від 
Бреттон-Вудської системи 1975 року28, яка підтримувала паритети купі-
вельної спроможності валют, основним інтересом компаній, що ведуть 
зовнішньоторговельну діяльність, є підтримка стабільності курсів для 
нормального проведення розрахунків із зарубіжними контрагентами та 
дочірніми структурами і відсутністю девальвації фінансових результа-
тів, отриманих від операцій за кордоном. Вихід із ситуації, що склалася, 
полягав у появі різноманітних інструментів (свопи, форвардні контрак-
ти, ф’ючерси), що дозволяють обмежувати валютні ризики.

28 Рэдхэд К. Управление финансовыми рисками / К. Рэдхэд, С. Хьюс. – М. : ИНФРА-М, 1996. 
– 288 с. – С. 12.
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На практиці виявляється також проблема взаємовідносин між 
акціонерами і керуючими компанії, що свідчить про тісний зв’язок 
контролю в організації із корпоративними фінансами. Розв’язання 
цієї проблеми вбачається у створенні глобальної системи контролю 
операцій iз фінансовими інструментами, покликаної обмежити нега-
тивний вплив фінансових ризиків, яка повинна реалізовуватися через 
обліковий контроль операцій із фінансовими інструментами. Першим 
кроком у розв’язанні проблеми є створення класифікації фінансових 
інструментів, яка б стала основою створення баз даних за операціями 
з фінансовими інструментами за ринковими сегментами і окремими 
видами інструментів.

Обліковий контроль неможливий без підтримки системи профе-
сійного контролю за операціями з фінансовими інструментами на на-
ціональному рівні. Тут потрібно спиратися на інформаційне забезпе-
чення учасників ринку, яке допомагає вирішити такі завдання:

1) сформувати базу вартісного виміру фінансових активів;
2) прогнозувати фінансовий стан на мікро- і макроекономічному 

рівнях для прийняття виробничих та інвестиційних рішень:
3) сприяти вибору найвигіднішого виду фінансового інструменту 

для здійснення конкретної комерційної операції.
Якість інформаційного забезпечення визначається можливістю 

будь-якого зацікавленого учасника безперешкодно отримувати дані 
про кількість та обсяги торгів у кількісному і вартісному вираженні, 
котирувань на купівлю (продаж) активів. Вказаному критерію най-
більш близькі біржові і позабіржові ринки, де об’єктом торгівлі є цін-
ні папери. Важливою складовою процесу формування інформації для 
учасників ринку є контроль якості інформації про операції із фінан-
совими інструментами, яку надають учасники. Професійний контроль 
операцій, пов’язаних із фінансовими інструментами, слід розглядати 
в розрізі періодичності проведення, ініціаторів контролю та об’єктів 
документального контролю. Види професійного контролю операцій 
із фінансовими інструментами відрізняються за періодичністю про-
ведення та ініціаторами контрольних процедур. За періодичністю 
проведення розрізняють: попередній контроль, контроль на проміж-
ній стадії та наступний контроль. Попередній контроль здійснюється 
безпосередньо перед появою фінансового інструменту. Його основним 
завданням слід вважати виявлення невідповідності суті і форми юри-
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дичного договору або угоди між учасниками фінансового інструменту 
прийнятим юридичним нормам і стандартам укладення (проведення) 
аналогічних договорів (угод). Контроль на проміжній основі прово-
диться протягом періоду існування фінансового інструменту.

Завдання цього виду контролю полягають: у спостереженні за 
можливістю однієї зі сторін своєчасно і в повному обсязі виконати 
зобов’я зання, що випливають із фінансового інструменту; коригу-
ванні статей розрахунків із дебіторами, позичальниками і фінансових 
вкладень. Подальший контроль покликаний виявити порушення при 
укладенні чинних фінансових інструментів і визначенні фінансово-
го результату за інструментами, дія яких завершилася. Ініціаторами 
контролю можуть бути учасники фінансового інструменту, професій-
ні організації, законотворчі і виконавчі органи. Об’єктами контролю 
є документи, що підтверджують висновок, завершення чи намір про 
укладення фінансового інструменту. Слід зазначити безумовну важли-
вість проміжного контролю та інформаційних джерел, що дозволяють 
його проводити. Водночас необхідно враховувати негативний вплив, 
який потенційно може мати інформаційне забезпечення на оцінку 
статей бухгалтерської звітності, результати наступного контро лю та 
різного роду аналітичних матеріалів, побудованих для контролю. По-
дальший контроль пов’язаний з інформаційними потребами різних 
контрольних і аналітичних органів. Ця стадія контролю задіює меха-
нізм зворотного зв’язку, що полягає в подальшому здійсненні інфор-
маційного забезпечення учасників різних ринків, зокрема прогноза-
ми макторокономічних параметрів (індексу інфляції, ринкової ставки 
відсотка і ін.). Не менш важливим напрямом діяльності контрольних 
органів є відстеження нових видів фінансових інструментів і розроб-
лення методики відображення операцій, що пов’язані з фінансови-
ми інструментами, у поточному бухгалтерському обліку і звітності. 
Цього завдання можна досягти за умови чіткої систематизації чинних 
фінансових інструментів та створення універсальної бази для їх кла-
сифікації.

Усі облікові елементи, що кваліфікуються як фінансові інструмен-
ти і підпадають під дію МСФЗ 32 та МСФЗ 39, поділяються згідно з 
МСФЗ 32 на три класи: 

• фінансові активи (financial assets); 
• фінансові зобов’язання (financial liabilities); 
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• інструменти власного капіталу, або у термінах МСФЗ – пайові 
інструменти (equity instruments).

До фінансових активів входять: 
• грошові кошти, не обмежені для використання, та їх еквіваленти; 
• дебіторська заборгованість, не призначена для перепродажу; 
• фінансові інвестиції, що утримуються до погашення; 
• фінансові активи, призначені для перепродажу; 
• інші фінансові активи. 
Згідно з П(С)БО 13 до фінансових активів, призначених для пере-

продажу, належать фінансові активи, придбані з метою подальшого 
продажу для отримання прибутку від короткотермінових змін їхньої 
ціни та / або винагороди посередника. 

Фінансові зобов’язання включають фінансові зобов’язання, при-
значені для перепродажу, та інші фінансові зобов’язання. Згідно з 
П(С)БО 13 фінансове зобов’язання – це контрактне зобов’язання: 
1) передати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому під-
приємству; 2) обмінятися фінансовими інструментами з іншим під-
приємством на потенційно невигідних умовах. 

Фінансове зобов’язання, призначене для перепродажу, – фінансове 
зобов’язання, що виникає внаслідок випуску фінансового інструменту 
з метою подальшого продажу для отримання прибутку від коротко-
термінових коливань його ціни та / або винагороди посередника. 

До інструментів власного капіталу належать прості акції, частки та 
інші види власного капіталу. Похідний фінансовий інструмент – це фі-
нансовий інструмент, розрахунки за яким провадитимуться у майбут-
ньому; його вартість змінюється внаслідок змін відсоткової ставки, кур-
су цінних паперів, валютного курсу, індексу цін, кредитного рейтингу 
(індексу) або інших змінних, що є базисними; який не потребує почат-
кових інвестицій. Похідні фінансові інструменти включають ф’ючерсні 
контракти, форвардні контракти, інші похідні фінансові інструменти.

У наведеній класифікації (табл. 1.2) врахована також функціональ-
на спрямованість існуючих фінансових інструментів. Так, «Основні ін-
струменти» включають поширені в діловому обігу інструменти, у той 
час як стовпець «Супровідні інструменти» містить фінансові інстру-
менти, які супроводжують процес обігу основних інструментів. Напри-
клад, у разі виникнення проблеми запитання з боржника коштів за до-
говором поставки сума дебіторської заборгованості (група розрахунків 
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щодо поточної діяльності) може бути звернена у грошові кошти шляхом 
укладення договору уступлення права вимоги за боргом (цесія). Тра-
диційні інструменти представляють більш ранні за часом появи види 
фінансових інструментів. Вони виражають відносини кредитування 
між учасниками, породжуючи вимоги з одного боку і зобов’язання ін-
шої сторони на базисний актив. Таким чином, ці інструменти знаходять 
 відображення як активи і зобов’язання організації.

Таблиця 1.2
Класифікація фінансових інструментів

Ознака класифікації Групи 
інструментів

Порядок облікової 
ознаки у класифікації

Залежно від порядку включення 
в бухгалтерський баланс

Балансові 
і позабалансові Перший

Залежно від схильності зміни вартісного 
наповнення

Монетарні 
і немонетарні Перший

Залежно від управлінських цілей 
організації

Які хеджуються; 
не хеджуються Перший

Залежно від складності побудови 
фінансового інструменту

Комплексні 
і прості Другий

Залежно від можливості зміни умов обігу 
компонентів фінансового інструменту

Змінні 
і постійні Другий

Залежно від наявності відсоткової ставки Процентні 
і безпроцентні Третій

Залежно від настання певного факту 
господарської діяльності

Безумовні 
і умовні Третій

Емісійні інструменти, наведені на рис. 1.8, представлені активами, 
що виступають основою відносин співволодіння (пайові папери) або 
опосередковані кредитні відносини (облігації).

Найцікавішими з розглянутого списку інструментів, на наш погляд, 
є фінансові інструменти мішаного типу і похідні інструменти. Особли-
вість мішаних інструментів полягає в тому, що вони становлять симбіоз 
відносин кредитування і співволодіння: конвертовані облігації являють 
собою борг емітента перед інвестором, який при настанні обумовленого 
у проспекті емісії терміну може за згодою інвестора бути конвертова-
ний у прості акції. В іншому разі конвертовані облігації будуть внесені в 
частку в капіталі. Оскільки конвертація є умовним фактом, то виокрем-
лення цього інструменту в окрему категорію видається виправданим.

Розмежування цінних паперів, що належать до емісійних і мі-
шаних інструментів, необхідно проводити для цілей подання їх у 
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 бухгалтерській звітності. Зокрема, можливе подання цих інструмен-
тів у складі нової класифікаційної групи і нового розділу балансу, 
що розташований між розділами «Власний капітал» і «Кредиторська 
заборгованість»29. 

Види фінансових інструментів 

• Традиційні фінансові інструменти
˗ Розрахунки за поточною діяльністю 
˗ Кредити і запозичення, банківські 

рахунки і депозити
• Емісійні інструменти

- Прості акції, привілейовані акції
- Цінні папери 

довгострокового користування 
(боргові зобов’язання)

• Фінансові інструменти мішаного типу 
конвертовані облігації, конвертовані 
привілейовані акції

• Похідні фінансові інструменти
˗ Договір реструктуризації боргу
˗ Договір цесії
˗ Договір факторингу
˗ Варанти / опціони на купівлю 

простих акцій емітента
˗ Депозитарні розписки 
˗ Депозитарні акції 

• Похідні інструменти 
загального призначення
˗ Опціони з обміну 

фінансових інструментів 
˗ Ф’ючерси
˗ Форвардні контракти
˗ Процентні та валютні свопи

Основні інструменти Супровідні інструменти

Рис. 1.8. Класифікація фінансових інструментів згідно з МСФЗ 32

Це стосується виключно конвертованих облігацій. Що ж до конвер-
тованих привілейованих акцій, то їх виокремлення доцільне з позицій 
розкриття у звітності доходу на акцію. Зокрема, Міжнародний стан-
дарт фінансової звітності 33 враховує ефект від «розведення» доходу 
на акцію шляхом розрахунку зниженого прибутку на акцію30. Прибу-
ток вважається зниженим, оскільки чисельник показника доходу на 
акцію зменшується на величину прибутку до розподілу між власника-
ми інших прав участі, крім простих акцій (привілейовані акції, конвер-
товані привілейовані акції). Розрахунок показників прибутку на акцію 
і зниження прибутку на акцію дозволяє забезпечити порівняння по-
казників діяльності різних підприємств за однаковий обліковий період 
і одного підприємства за різні облікові періоди.

29 Хендриксен З. С. Теория бухгалтерского учета / З. С. Хендриксен, М. Ф. Ван Бреда. – М. 
: Финансы и статистика, 1997. – 576 с.

30 Іntеrnаtional Ассоunting Standard ІАS 33 «Еаrnings рег share», раrа. 24, 25.
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Похідні інструменти становлять найбільшу частку фінансових інстру-
ментів. Їх основним завданням слід вважати забезпечення страхування 
від фінансових ризиків і надання ліквідності іншим видам фінансових 
інструментів, а також супровід інвестування в цінні папери емітента. У 
наведеній вище класифікації додатково відображена прив’язка похідних 
інструментів до інструментів, що входять у групу основних інструмен-
тів, шляхом їх розташування навпроти окремих інструментів традицій-
ного і емісійного характеру. Водночас відокремлені похідні інструменти 
загального призначення, як і окремі складові виділеної групи, можуть 
бути використані для супроводу будь-якого інструменту, що входить у 
будь-яку з трьох груп: традиційних, емісійних, мішаного типу. Слід за-
уважити, що зазначені інструменти можуть бути також використані у 
спекулятивних цілях. Наведений поділ похідних інструментів дозволяє 
побачити маршрут розвитку фінансових інструментів – від простих до 
більш складних форм. Похідні інструменти, що синтезовані на основі 
традиційних і емісійних інструментів, стали першою сходинкою розвит-
ку індустрії фінансових інструментів. Їх основним завданням є додання 
ліквідності основним інструментам та страхування від ризиків у разі не-
можливості однієї зі сторін виконати зобов’язання за угодою. Недоліком 
застосування таких інструментів є їх існування в межах окремо взято-
го виду фінансових ринків і, відповідно, обмеження їхніх можливостей 
рамками певного ринкового середовища.

Розглянемо основні проблеми бухгалтерського відображення різ-
них груп фінансових інструментів. До них можна віднести:

1) можливість включення інформації за операціями з фінансови-
ми інструментами в дані бухгалтерського балансу;

2) можливість зміни величини прав і зобов’язань за фінансовим 
інструментом.

Згідно з першим критерієм слід виділити балансові і позабалансові 
фінансові інструменти. Згідно з другим – монетарні і немонетарні ін-
струменти. Розглянемо групування інструментів за ознакою включен-
ня до складу бухгалтерського балансу. У класифікації, що наведена в 
табл. 1.2, необхідно виокремити поділ фінансових інструментів на ба-
лансові і позабалансові. На наш погляд, необхідно включити до складу 
класифікації позабалансові інструменти в силу таких причин:

1) позабалансові інструменти показують у складі пояснювальної 
записки до річного звіту у формі коментарів;
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2) позабалансових інструментів сьогодні не розглядають у при-
чинно-наслідковому зв’язку з рухом грошових коштів, а саме: 
за позабалансовими статтями можуть виникнути грошові по-
токи, не зіставні зі зміною статей бухгалтерського балансу та 
звіту про прибутки і збитки.

Відсутність зв’язку між статтями форм бухгалтерської звітності 
веде до зниження контролю руху грошових коштів і недостатньої ін-
формованості користувачів облікової інформації. Такий підхід може 
призвести до зниження облікового контролю за операціями з фінан-
совими інструментами і, як наслідок, до появи можливих проблем із 
ліквідністю. Цей підхід також призводить до спотворення низки аналі-
тичних показників, зокрема показників ліквідності. Слід згадати роз-
гляд операційного ризику в російських нормативних документах бух-
галтерського обліку.

Значна свобода у визначенні порядку облікового відображення 
умовних фактів створює можливості відмови організацій від надання 
інформації за операціями з використанням позабалансових інструмен-
тів і призводить до необхідності нового підходу до порядку відобра-
ження в обліку позабалансових статей. Першим кроком до розв’язання 
відображення умовних фактів могло б стати включення позабалансо-
вих інструментів на паритетних засадах у чинну класифікацію фінан-
сових інструментів.

З розвитком фінансових ринків виникла потреба відображення ін-
формації з урахуванням ризиків. У зв’язку з цим виникає питання, на-
скільки необхідна класифікація фінансових інструментів залежно від 
їхньої схильності до фінансових ризиків. Для відповіді слід розглянути 
категорію фінансових інструментів залежно від монетарного і немоне-
тарного виміру. 

Для виконання цього завдання наведемо приклад, що дозволяє 
зрозуміти необхідність поділу інструментів на монетарні, немонетарні 
і такі, що хеджуються. 

Слід виділити такі підстави для поділу в бухгалтерському обліку 
фінансових інструментів за групами:

1) важливість розмежування інструментів, що мають різну за-
лежність вартісного виміру від зовнішніх чинників (постійна 
оцінка – монетарні інструменти, змінна оцінка – немонетарні 
інструменти);
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2) необхідність розмежування інструментів, що наділені різними 
функціями у процесі управління інвестиційним портфелем (ви-
ділення хеджувальних інструментів).

Щодо першого пункту слід додати, що брак поділу інструментів 
залежно від чутливості вартості до змін ринкових факторів призведе 
до неможливості отримання структурованих даних, призначених для 
прийняття управлінських рішень. Видається також складним визначен-
ня проблемних зон в інвестиційному портфелі при «груповому» обліку 
фінансових інструментів та розгляд фінансових активів стосовно до 
діючих ризиків. Оскільки фінансові інструменти організація викорис-
товує з різними цілями, то необхідним є виділення групи інструментів, 
що призначені для розв’язання проблеми страхування від ризиків, які 
негативно впливають на вартість немонетарних інструментів. Відсут-
ність виділення хеджувальних інструментів в окрему групу призведе 
до неможливості визначення якості управління інвестиційним порт-
фелем. Важливим моментом також вважається розділення фінансових 
інструментів на зазначені групи в цілях оподаткування, адже режим 
їх оподаткування відрізняється і, тим самим, по-різному впливає на 
грошові потоки організації. Наведемо основні моменти, що підтвер-
джують важливість цієї проблеми:

1) монетарні інструменти, подані традиційними (розрахунки, 
кредити і позики) і похідними від них інструментами (кредит-
на лінія, цесія, факторинг), мають порівняно складний поря-
док оподаткування на відміну від немонетарних інструментів, 
які традиційно являють собою цінні папери, що котируються 
на біржі;

2) виділення групи хеджувальних інструментів потрібне для ви-
користання різних варіантів оподаткування операцій зі страху-
вання від фінансових ризиків.

На доповнення до хеджувальних інструментів важливо ідентифі-
кувати вкладення, що підлягають страхуванню (хеджовані). Проблема 
поділу немонетарних інструментів на хеджувальні і хеджовані поля-
гає у визначенні різних факторів, що впливають на вартість окремих 
ринкових активів в інвестиційному портфелі організації. Це завдання 
може бути вирішено за допомогою методів фундаментального і техніч-
ного аналізу фінансових ринків, а саме: кореляційно-регресійного ана-
лізу, кластерного аналізу та інших методів.
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При розробленні класифікації фінансових інструментів необхідно 
вказати на групувальні ознаки та їхню роль для виконання завдань бух-
галтерського обліку й аналізу операцій з фінансовими інструментами. 
При цьому важливим є поділ на критерії першого, другого і третього 
порядку, який потрібен для отримання можливості точнішого визна-
чення економічної природи інструментів для подальшої інтерпретації, 
аналізу облікової інформації за операціями з фінансовими інструмен-
тами і вироблення управлінських рішень (див. табл. 1.2). Такий поділ 
вимагає детального пояснення, оскільки раніше були розглянуті тіль-
ки групувальні критерії першого порядку, які дають загальне поняття 
про структуру всього розмаїття фінансових інструментів. 

Проаналізуємо групувальні ознаки другого і третього порядку. До 
групувальної ознаки, що визначає складність побудови фінансового 
інструменту, віднесені комплексні і прості інструменти. Комплексні 
інструменти характеризуються наявністю кількох компонентів у рам-
ках одного інструменту. Під компонентом розуміється: а) економічно 
самостійний вид фінансового активу; б) супровідний процес обігу ін-
струменту (фінансовий актив, фінансове зобов’язання), який може або 
не може самостійно обертатися на ринку шляхом відділення від еконо-
мічно самостійного виду фінансового активу (зобов’язання, емісійно-
го інструменту).

Прикладом комплексного фінансового інструменту є проста акція 
з відривним варантом. Проста акція є економічно самостійним компо-
нентом фінансового інструменту, оскільки може обертатися на відкри-
тому ринку незалежно від варанта. Відривний варант дає право на ку-
півлю в майбутньому простих акцій того ж емітента і може обертатися 
на ринку самостійно. Тут варант можна вважати компонентом, що су-
проводжує процес обігу простої акції. Слід зауважити, що наведений 
приклад ілюструє тактику емітентів, які хочуть підвищити інвестицій-
ну привабливість прав участі у своїх організаціях, надаючи інвесторам 
додаткову можливість придбати нові випуски акцій у майбутньому. 
Прості фінансові інструменти включають не більше одного фінансо-
вого активу (емісійного інструменту, фінансового зобов’язання). При-
кладом такого виду інструментів є проста акція.

Залежно від можливості зміни умов обігу фінансового інстру-
менту або його окремих компонентів слід виділити змінні і постійні 
інструменти. Змінні інструменти характеризуються можливістю ор-
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ганізації змінювати величину фінансових активів (зобов’язань), тер-
міни їх погашення. У цьому разі зміна величини фінансових активів 
(зобов’язань) не пов’язана з їх зміною під впливом факторів ринко-
вого середовища, про яке були обізнані сторони перед укладенням 
договору. Зміна номіналу фінансового інструменту під впливом фак-
торів ринкового середовища має стосунок до визначення немонетар-
них інструментів. Умови обігу постійних інструментів не можуть бути 
змінені жодним з учасників операції з фінансовим інструментом до 
моменту угоди сторін, що встановлює внесення змін до порядку дії 
інструменту. Прикладом такого інструменту є розрахунки з поста-
чальниками та підрядниками (кредиторами) за продукцію (роботи, 
послуги). При зміні умов розрахунків останні потрібно буде рекласи-
фікувати в групу змінних інструментів. Прикладом переходу від прос-
того до змінного інструменту є укладення на основі договору постав-
ки угоди про реструктуризацію боргу, переуступлення права вимоги 
за боргом (договір цесії, факторингу).

Третій рівень групувальних ознак подано такими парами ознак: 
процентні – безпроцентні, безумовні – умовні.

Поділ на процентні і безпроцентні інструменти вимагає згрупувати 
дані щодо фінансових інструментів, беручи до уваги особливості до-
говору, що укладається між сторонами, а саме залежно від наявності 
умови про сплату однією стороною другій стороні винагороди як від-
сотків за надання в тимчасове користування коштів (наприклад, до-
говір позики, кредитний договір). Поділ на безумовні і умовні фінан-
сові інструменти за змістом досить близький до поділу інструментів на 
балансові і позабалансові, що пояснюється подібністю категорії умов-
них інструментів і позабалансовних інструментів. Умовні інструмен-
ти є визначенням для фінансових активів (фінансових зобов’язань), 
пов’язаних з умовними фактами господарської діяльності. Умовним 
фактом господарської діяльності визнається такий факт, що має місце 
станом на звітну дату щодо наслідків якого і ймовірності їх виникнен-
ня в майбутньому існує невизначеність, тобто виникнення наслідків 
залежить від того, відбудеться чи не відбудеться в майбутньому одна 
чи кілька невизначених подій. При цьому наслідки умовного факту 
суттєво впливають на оцінку користувачами бухгалтерської звітності 
фінансового стану, руху грошових коштів або результатів діяльності 
організації за станом на звітну дату.
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Розглянуті ознаки класифікації можуть бути використані при фор-
муванні аналітичних рахунків обліку операцій із фінансовими інстру-
ментами за таким алгоритмом:

а) ідентифікація фінансового інструменту відповідно до наведе-
них ознак;

б) побудова аналітичного коду фінансового інструменту на основі 
класифікаційних ознак;

в) застосування аналітичного коду при побудові аналітичних ра-
хунків робочого плану рахунків за операціями з фінансовими 
інструментами.

Таким чином, можна зробити висновок, що міжнародна бухгалтер-
ська практика виділяє в окрему облікову категорію договірні відно-
сини, пов’язані з рухом (отриманням або сплатою) грошових коштів. 
На наш погляд, таке виділення цілком виправдане з багатьох причин, 
основними з яких є:

• виникнення специфічних ризиків, які багато в чому відмінні від 
тих, які мають місце у відносинах з товарними зобов’язаннями;

• отримання вичерпної інформації для короткострокового і дов-
гострокового планування та аналізу фінансового стану підпри-
ємства. Інформація, що дозволяє оцінити обсяг, спрямованість, 
структуру і ймовірність майбутніх грошових потоків украй не-
обхідна як для внутрішнього управління підприємством, так і 
для сторонніх користувачів звітності;

• виникнення цілого спектра фінансових інструментів, що вико-
ристовуються спеціально для управління грошовими потоками в 
останні десятиліття. Ці фінансові інструменти (головним чином 
деривативи) мають свою специфіку та особливий порядок обігу.

Національний банк України регламентує правила обліку фінансо-
вих інструментів нормативними документами (рис. 1.9).

Слід виділити такі підстави для поділу в бухгалтерському обліку 
фінансових інструментів за групами:

1) важливість розмежування інструментів, що мають різну за-
лежність вартісного виміру від зовнішніх чинників (постійна 
оцінка – монетарні інструменти, змінна оцінка – немонетарні 
інструменти);

2) необхідність розмежування інструментів, яким притаманні різ-
ні функції у процесі управління інвестиційним портфелем.
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З ухваленням змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» дедалі більша кількість суб’єктів госпо-
дарювання повинна складати фінансові звіти за Міжнародними стан-
дартами фінансової звітності (МСФЗ). Першими серед них є банки і 
підприємства-емітенти, цінні папери яких перебувають у лістингу орга-
нізаторів торгівлі на фондовому ринку. Підготовка і подання фінансової 
інформації в оприлюднюваній звітності згідно з МСФЗ, що прийняті та 
застосовуються в багатьох країнах світу і вимагаються на багатьох світо-
вих ринках, сприятиме виходу українських компаній на світові ринки, 
підвищенню довіри інвесторів і кредиторів, залученню іноземних інвес-
тицій та інтеграції в міжнародний економічний простір.

З огляду на це усе більшої актуальності набуває вивчення МСФЗ. 
Позаяк МСФЗ мають характер принципів, а не суворих правил, то під 
час їх застосування особливо важливим є глибоке розуміння філософії 
методик, що містяться в МСФЗ, і вміння формувати обґрунтовані про-
фесійні судження. 

Потреба в застосуванні українськими суб’єктами господарюван-
ня міжнародних принципів і стандартів під час складання фінансової 
звітності викликана необхідністю підготовки для користувачів міжна-
родного рівня зрозумілої інформації з використанням засад, які дають 
можливість порівняти такі звіти зі звітністю інших суб’єктів, а також 
виконати вимоги доступу на міжнародні ринки. Актуальність такого 
підходу посилюється активним рухом України до інтеграції в європей-
ське співтовариство та щораз більшою кількістю підприємств і банків, 
які здійснюють свою діяльність на міжнародних ринках і котирують 
свої цінні папери на міжнародних біржах.

Міжнародні стандарти фінансової звітності дають змогу підготу-
вати інформацію в такому форматі та із застосуванням таких методів 
оцінки, щоб ця інформація, з погляду міжнародної професійної спіль-
ноти, була корисною для користувачів, якими, перш за все, є наявні і 
потенційні інвестори.



РОЗДІЛ 2

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ 
ТА ВИЗНАННЯ 
ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
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2.1. ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ 
ТА ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ  

Cьогодні однією з найгостріших проблем у бухгалтерському обліку є 
визначення вартості активів і оцінка зобов’язань для цілей відобра-
ження їх у звітності. Це зумовлює необхідність розглянути засадничі 
підходи до визначення їхньої вартості.

Застосування певного варіанта бухгалтерської оцінки впливає на 
величину статей форм бухгалтерської звітності, тим самим визнача-
ючи дані для наступного аналізу та інформаційного забезпечення за-
цікавлених осіб. Водночас використання різних оцінок до одних і тих 
же фінансових інструментів у різних національних системах бухгал-
терського обліку призводить до спотворення порівняльних результа-
тів аналізу даних звітності. Наприклад, застосування до ринкових ак-
тивів оцінки за найменшою вартістю з усіх ринкових і облікових дає 
результат, відмінний від того, який одержують за використання оцінки 
за ринковою вартістю. 

Найважливішим джерелом інформації про оцінки, які застосову-
ються, є дані бухгалтерського обліку та звітності в частині розкриття 
положень облікової політики банку. Методи оцінки фінансових ін-
струментів, які використовуються, повинні допомагати користува-
чам облікової інформації орієнтуватися в різноманітті економічної 
інформації, надаючи основу для порівняння характеристик операцій 
із різними фінансовими інструментами (прибутковості вкладень, 
ліквідності та  ін.). Порівнянності інформації можна досягти за ви-
користання уніфікованих процедур відображення в бухгалтерському 
обліку операцій із фінансовими інструментами. Останні можуть бути 
закріплені у стандартах бухгалтерського обліку та звітності. Практич-
ним виразом прийнятих видів оцінки є положення облікової політики 
банку. 

Сьогодні багато говориться про якісні характеристики облікової 
інформації. Зокрема така інформація повинна бути доречною (тобто 
мати якості прогнозування та зворотний зв’язок), релевантною (дава-
ти адекватне уявлення про здійснені операції), послідовною і т. ін. Од-
нак треба зауважити, що вибір облікової оцінки щодо фінансових ін-
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струментів (особливо похідних) не є таким простим завданням, як це 
може здатися на перший погляд. Проблема вибору найбільш придатної 
оцінки пов’язана з багатьма факторами, основними з яких є:

а) розширення сфери застосування фінансових інструментів з 
установленням усе тісніших зв’язків між різними фінансовими 
ринками світу;

б) зміна в часі реальної економічної вартості складових фінансо-
вого інструменту залежно від дії великої кількості об’єктивних 
і суб’єктивних факторів, що приводить до проблеми адекватної 
оцінки ризику, зміни первісної облікової оцінки;

в) суб’єктивність при прийнятті користувачами рішень на основі 
облікової інформації.

Незважаючи на труднощі доведення прийнятності певної облікової 
оцінки фінансових інструментів для цілей інформаційного забезпе-
чення користувачів, сьогодні є два погляди на проблему вибору оцінки 
для фінансових інструментів:

а) для монетарних інструментів використовується історична 
оцінка, заснована на обліку активів за сумою витрат на їх при-
дбання;

б) використання для немонетарних інструментів певної облікової 
оцінки є об’єктом суперечок. Пропозиції полягають у викорис-
танні таких видів оцінки: за найменшою вартістю придбання, за 
вартістю придбання, за ринковою ціною.

Відповідно до МСБО 39 фінансові активи з метою відображення у 
фінансовій звітності можна поділити на категорії:

1) фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку;

2) інвестиції, утримувані до погашення; 
3) позики та дебіторська заборгованість;
4) фінансові активи, доступні для продажу.
Фінансові активи першої групи оцінюють за справедливою вартіс-

тю без будь-яких вирахувань щодо витрат на операції. Фінансові ак-
тиви решти груп оцінюють за справедливою вартістю, включаючи ви-
трати на операції.

Під час первісного визнання якогось фінансового активу суб’єкт гос-
подарювання має оцінювати їх за їхньою справедливою вартістю плюс 
(у тому разі, якщо фінансовий актив не оцінюються за  справедливою 
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вартістю через прибутки або збитки) витрати на операції, які безпосе-
редньо стосуються придбання такого фінансового активу32.

Якщо суб’єкт господарювання визначить, що справедлива вартість 
при первісному визнанні відрізняється від ціни операції, то суб’єкт 
господарювання обліковує фінансовий інструмент на ту дату таким 
чином: 

а) за оцінкою, що вимагається параграфом 43, якщо така справед-
лива вартість підтверджується порівнянням з іншими відкри-
тими ринковими операціями, здійсненими останнім часом, за 
таким самим інструментом (тобто без модифікацій та перепа-
кування) ціною котирування на активному ринку на ідентич-
ний актив (тобто вхідними даними 1-го рівня) або базується на 
методиці оцінювання, що використовує лише дані з відкритих 
ринків. Суб’єкт господарювання визнає різницю між справед-
ливою вартістю при первісному визнанні і ціною операції як 
прибуток або збиток; 

б) в усіх інших випадках за оцінкою, що вимагається п. 43, скори-
гованою з метою відстрочити різницю між справедливою вар-
тістю при первісному визнанні і ціною операції. Після первіс-
ного визнання суб’єкт господарювання визнає таку відстрочену 
різницю як прибуток або збиток лише в разі, якщо вона виникає 
внаслідок зміни чинника (включаючи час), яку учасники ринку 
взяли б до уваги, встановлюючи ціну активу або зобов’язання33.

Слід зазначити, що облікова оцінка фінансових інструментів у низ-
ці національних стандартів фінансової звітності встановлена в імпе-
ративній формі з відступами, пов’язаними з особливостями вибору 
облікової оцінки в умовах обмеженої інформації, наприклад, при недо-
ступності порівняльних даних за аналогічними фінансовими інстру-
ментами. Так, у міжнародних стандартах для фінансового інструменту 
може бути використана оцінка за вартістю придбання в разі неможли-
вості визначення його ринкової вартості.

Основними видами облікової оцінки є: оцінка за вартістю придбан-
ня (історична оцінка); оцінка за ринковою вартістю; оцінка за вартіс-
тю, яка амортизується; оцінка за найменшою з вартості придбання та 
ринкової вартості.

32 МСБО 39, параграф 43.
33 МСБО 39, параграф КЗ 76.
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Справедлива вартість фінансового інструменту під час первісного 
визнання, як правило, являє собою ціну операції (тобто справедливу 
вартість наданої або отриманої компенсації). Проте якщо частина на-
даної або отриманої компенсації призначена для чогось іншого, ніж 
цей фінансовий інструмент, то справедлива вартість цього фінансо-
вого інструменту оцінюється за допомогою якогось іншого методу 
оцінки. 

Наприклад, справедлива вартість довгострокової позики або дебі-
торської заборгованості, що не приносить відсотків, може оцінюватись 
як теперішня вартість усіх майбутніх надходжень грошових коштів, 
дисконтованих із застосуванням переважної ринкової ставки (пере-
важних ринкових ставок) відсотка на подібний інструмент (подібний 
за валютою, строком, типом ставки відсотка та іншими факторами) з 
подібним показником кредитного рейтингу34.

Якщо банк ініціює позику, що приносить дохід не за ринковою 
ставкою процента, і отримує авансову плату як компенсацію, то ви-
знає цю позику за її справедливою вартістю, тобто без урахування тієї 
плати, яку він отримує. Банк додає цю знижку до прибутку або збитку, 
застосовуючи метод ефективної ставки відсотка35. 

Міжнародні стандарти пропонують стосовно фінансових інстру-
ментів, що обертаються на відкритому ринку, використовувати оцінку 
за справедливою вартістю, розуміючи під нею ринкову вартість базис-
ного активу, ринкову ціну аналогічного за характеристиками активу, 
ринкові ціни активів, що входять в інвестиційний портфель. Треба 
визнати, що стандарт відносить до оцінки за справедливою вартістю 
тільки дві групи активів, а саме: торгові активи і можливі до продажу 
активи. При цьому решта груп – довгострокових активів до погашення, 
кредити, що видані, і розрахунки з дебіторами, – підлягають обліку за 
амортизаційною та історичною оцінками відповідно. Запропонований 
поділ відповідає розгляду боргових зобов’язань з відповідним термі-
ном погашення для використання амортизаційної оцінки, група креди-
тів і розрахунків – належить до традиційних фінансових інструментів.

Розглянемо більш детально можливості використання справедли-
вої вартості, позаяк ця оцінка найбільше цікавить різних користувачів 
інформації. МСФЗ 39 при розгляді питань використання справедливої 

34 МСБО 39, параграф КЗ 64.
35 МСБО 39, параграф КЗ 65.
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вартості наводить її окремі випадки: ринкова вартість аналогічного ак-
тиву; ринкові ціни складових частин базисного активу36.

Фінансовий актив (ФА) або фінансове зобов’язання (ФЗ) за спра-
ведливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збит-
ку є ФА або ФЗ, який (яке) задовольняє одну із зазначених нижче умов.

1. Актив або зобов’язання класифікується як фінансовий інстру-
мент, який утримується для операцій. 

2. Актив або зобов’язання під час первісного визнання визнається 
банком за справедливою вартістю, визначеною за допомогою прибут-
ків або збитків. 

Будь-який фінансовий актив або фінансове зобов’язання класифі-
кується як такі, що утримуються для операцій («торговий»), якщо:

1) такий актив було придбано або витрати на зобов’язання були 
зроблені з метою наступного продажу або перепродажу такого 
активу чи зобов’язання найближчим часом,

або
2) такий актив чи зобов’язання є часткою портфеля якихось іден-

тифікованих фінансових інструментів, які регулюються в пакеті 
та стосовно яких існують докази нещодавньої фактичної схеми 
отримання прибутків на короткострокових операціях,

або
3) такий актив чи зобов’язання є похідним інструментом (але не 

є тим похідним інструментом, який класифікується як інстру-
мент ефективного хеджування).

Відповідно до нормативних документів Національного банку Укра-
їни фінансові активи та фінансові зобов’язання оцінюються згідно з 
вимогами Міжнародних стандартів. Наприклад, банки оцінюють нада-
ні (отримані) кредити, розміщені (залучені) вклади (депозити) під час 
первісного визнання за справедливою вартістю, включаючи витрати 
на операцію, і відображають у бухгалтерському обліку відповідно як 
актив та зобов’язання, які не підлягають взаємозаліку.

До позик та дебіторської заборгованості відносять:
- непохідні фінансові активи 
• з фіксованими сумами виплат або з такими сумами виплат, що 

можуть бути визначені;
36 Іntеrnаtіоnаl Ассоunting Standard IАS 39 Financial Іnstruments : Recognition аnd Меаsurement, 

para. 101.
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• які не котируються на активному ринку, але які не є:
1) такими фінансовими активами, які банк планує продати не-

гайно або в найближчому майбутньому;
2) такими, що мають класифікуватися як ті, що утримуються 

для операцій;
3) такими, які банк на етапі первісного визнання визначає як 

такі, що визнаються за справедливою вартістю, визначеною 
через прибутки або збитки;

4) такими, які банк на етапі первісного визнання визначає як 
такі, що визнаються призначеними для продажу; 

5) такими, стосовно яких їхній держатель не має можливос-
ті стягнути практично всю суму своєї первісної інвестиції 
в якийсь спосіб, окрім такого, що призведе до погіршення 
кредиту, внаслідок чого вони мають класифікуватись як 
такі, що призначені для продажу. 

Банки включають витрати на операцію, що безпосередньо пов’язані 
з визнанням фінансового інструменту, до суми дисконту (премії) за 
цим фінансовим інструментом. Дисконт (премію) банки амортизують 
протягом строку дії фінансового інструменту із застосуванням ефек-
тивної ставки відсотка. Сума дисконту (премії) має бути повністю 
амортизована на дату погашення (повернення) кредиту (депозиту). 

Прибуток або збиток на суму різниці між справедливою вартістю 
фінансового активу або фінансового зобов’язання і вартістю договору 
в кореспонденції з рахунками дисконту (премії) банк визнає в бухгал-
терському обліку, якщо під час первісного визнання він визначає вар-
тість фінансового активу або фінансового зобов’язання за процентною 
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова. 

Банк визначає справедливу вартість фінансового активу або фінан-
сового зобов’язання шляхом дисконтування всіх очікуваних майбут-
ніх грошових потоків із застосуванням ринкової процентної ставки 
щодо подібного фінансового інструменту.

Після первісного визнання банк оцінює кредити, вклади (депозити) 
за амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки від-
сотка під час нарахування процентів та амортизації дисконту (премії)37.  

37 Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та фор-
мування і використання резервів під кредитні ризики в банках України : Постанова Правління 
Національного банку України від 27.12.2007 № 481, ст. 4–5.
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Амортизована собівартість – це вартість, за якою оцінюється фі-
нансовий актив та яка складається із собівартості придбання, зменше-
ної на суму погашення основної суми боргу, збільшеної (зменшеної) 
на суму накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною вар-
тістю і вартістю погашення, розрахованої з використанням ефектив-
ної ставки відсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслідок 
зменшення корисності . 

Цінні папери банку з метою їх оцінки та відображення в бухгалтер-
ському обліку класифікуються в банках України таким чином:

а) цінні папери, які обліковуються в торговому портфелі; 
б) цінні папери в портфелі банку на продаж;
в) цінні папери в портфелі банку до погашення;
г) інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.
Цінні папери в торговому портфелі первісно оцінюються за спра-

ведливою вартістю. Витрати на операції з придбання визнаються за 
рахунками витрат під час первісного визнання таких цінних паперів.

Придбані цінні папери (крім цінних паперів у торговому портфелі, 
інвестицій в асоційовані та дочірні компанії) первісно оцінюються та 
відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю, 
до якої додаються витрати на операції з придбання таких цінних па-
перів.

Витрати на операції з придбання боргових цінних паперів у порт-
фель на продаж або в портфель до погашення відображаються за ра-
хунками з обліку дисконту (премії) на дату їх придбання. 

Зміна справедливої вартості цінних паперів, які мають бути пере-
дані банку (крім цінних паперів, які обліковуються за собівартістю або 
амортизованою собівартістю), у період між датою операції і датою роз-
рахунку відображається в бухгалтерському обліку за рахунками дохо-
дів або витрат (для цінних паперів у торговому портфелі) та капіталу 
(для цінних паперів у портфелі на продаж). 

На кожну наступну після визнання дату балансу всі цінні папери, що 
придбані банком, оцінюються за їхньою справедливою вартістю, крім:

а) цінних паперів, що утримуються до погашення;
б) акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у порт-

фелі на продаж, справедливу вартість яких неможливо достовірно ви-
значити;

в) інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.
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Банкам рекомендується визначати справедливу вартість цінних па-
перів, що перебувають в обігу на організаційно оформлених ринках, за 
їхньою ринковою вартістю. Якщо котирування ринкових цін на цінні 
папери є недоступним, то банки мають застосовувати для визначення 
справедливої вартості такі методи:

• посилання на ринкову ціну іншого подібного інструменту;
• аналіз дисконтованих грошових потоків. Застосовуючи аналіз 

дисконтованих грошових потоків, банки використовують став-
ку дисконту, яка дорівнює чинній нормі прибутковості подібної 
фінансової інвестиції, що має в основному такі самі умови та 
характеристики (строк погашення, що залишився; структура 
потоків грошових коштів; валюта; кредитний рейтинг емітента, 
процентна ставка);

• інші методи, що забезпечують достовірне визначення справед-
ливої вартості цінних паперів. 

Якщо у портфелі банку на продаж є акції та інші цінні папери з не-
фіксованим прибутком, справедливу вартість яких достовірно визна-
чити неможливо, то вони відображаються на дату балансу за їхньою 
собівартістю з урахуванням зменшення їхньої корисності. Цінні папе-
ри, що утримуються банком до їх погашення, відображаються на дату 
балансу за амортизованою собівартістю з використанням ефективної 
ставки відсотка.

Усі цінні папери, крім цінних паперів, які обліковуються в торгово-
му портфелі, переглядаються банком на зменшення корисності. 

Зменшення корисності визнається на кожну дату балансу, якщо є 
об’єктивні докази однієї або кількох подій, які мають вплив на очікува-
ні майбутні грошові потоки за цінними паперами. Об’єктивними дока-
зами, що свідчать про зменшення корисності цінних паперів, можуть 
бути відомості:

• про фінансові труднощі емітента;
• фактичне розірвання контракту внаслідок невиконання умов 

договору або прострочення виплати процентів чи основної 
суми;

• високу ймовірність банкрутства;
• реорганізацію емітента;
• зникнення активного ринку для цих цінних паперів через фі-

нансові труднощі емітента;
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• значне або тривале зменшення справедливої вартості акцій та 
інших цінних паперів з нефіксованим прибутком порівняно з 
їхньою собівартістю. 

Зменшення балансової вартості цінних паперів унаслідок визнання 
зменшення їхньої корисності відображається в бухгалтерському облі-
ку лише на суму, що не призводить до від’ємного значення їхньої вар-
тості. Якщо балансова вартість таких цінних паперів досягає нуля, то в 
бухгалтерському обліку вони відображаються за нульовою вартістю до 
прийняття банком рішення про їх списання38.

Міжнародні стандарти поширюють дію оцінки за справедливою 
вартістю на всі організації, які здійснюють операції з фінансовими ін-
струментами.

У разі укладення договору з професійним учасником ринку і пере-
дачею в управління базисних активів (цінних паперів) під час звіряння 
розрахунків може виникнути проблема використання різних оцінок в 
інвестора й професійного учасника ринку. Найбільш характерним при-
кладом необхідності коригування в інвестора облікової вартості базис-
ного активу до рівня поточної ринкової ціни є передача інвестором в 
управління інвестиційного портфеля, що включає різні ринкові активи 
(акції, облігації, фінансові векселі). При укладенні договору про довірче 
управління для інвестора важливо не тільки відстежити суму коштів, 
переданих в управління (грошових коштів), а й здійснювати проміжний 
контроль за отриманням фактичного доходу керуючим. Додатково здій-
снюється коригування на можливе списання частини величини обліга-
ційної позики при неповерненні коштів на рахунок прибутків і збитків. 

Розглянемо більш детально правила відображення в обліку та оцін-
ки фінансових активів відповідно до портфелів вкладень. Наприклад, 
до фінансових інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю з 
визнанням переоцінки через прибутки / збитки, відносять:

1) цінні папери та інші фінансові інвестиції, що придбані:
• з метою продажу найближчим часом; 
• для отримання прибутку від короткострокових коливань ціни 

або дилерської маржі; 
• і які під час первісного визнання є частиною портфеля фінансо-

вих інструментів, управління якими здійснюється разом, і щодо 
38 Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України : По-

станова Правління Національного банку України від 03.10.2005 № 358, ст. 3–4.
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яких є свідчення фактичного отримання короткострокового 
прибутку;

2) цінні папери та інші фінансові інвестиції, що визначені банком 
як оцінені за справедливою вартістю з відображенням переоцінки че-
рез прибутки / збитки під час первісного визнання (рис. 2.1, 2.2).

Придбання,
що від емітента вимагатимуть
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грошовими коштами або іншим ФАП
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Рис. 2.1. Схема обліку та оцінки акцій 
у торговому портфелі банків39

До інвестицій, які утримуються до погашення, банки відносять не-
похідні фінансові інструменти:

• з фіксованими сумами виплат або з такими сумами виплат, що 
можуть бути визначені; 

• із фіксованим строком погашення; 
• стосовно яких банк має як чіткі наміри утримувати їх до дати 

погашення, так і можливості утримувати їх до того часу.
Суб’єкт господарювання не повинен класифікувати будь-які фінан-

сові активи як утримувані до погашення, якщо він протягом поточно-
го фінансового року (або двох попередніх фінансових років) продав 
або перекласифікував більше, ніж незначну кількість утримуваних до 

39 Снігурська Л. П. Облік у банках (у схемах і таблицях) : навч. посібник / Л. П. Снігурська ; за 
заг. ред. д. е. н., проф. Л. М. Кіндрацької. – К. : КНЕУ, 2009. – 519 с. – С. 295.
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погашення інвестицій до дати погашення (більша, ніж незначна від-
носно загальної кількості утримуваних до погашення інвестицій), за 
винятком продажів або перекласифікацій, які:

1) здійснюються настільки близько до дати погашення фінан-
сових активів або дати здійснення опціону «кол» (наприклад, 
менше ніж три місяці до погашення), що зміни ринкових ставок 
відсот ка не матимуть суттєвого впливу на справедливу вартість 
фінансових активів;

2) відбуваються після того, як суб’єкт господарювання по суті зі-
брав усю основну суму боргу за фінансовими активами шляхом 
платежів за графіком або попередніх платежів,

або
3) стосуються окремої події, що перебуває поза межами контролю 

суб’єкта господарювання, є разовою і не могла бути обґрунто-
вано передбачена суб’єктом господарювання40.
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Рис. 2.2. Схема обліку та оцінки боргових цінних паперів 
у торговому портфелі банку41

40 МСБО 39, п. 9.
41 Снігурська Л. П. Облік у банках (у схемах і таблицях) : навч. посібник / Л. П. Снігурська ; за 

заг. ред. д. е. н., проф. Л. М. Кіндрацької. – К. : КНЕУ, 2009. – 519 с. – С. 299.
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Суб’єкт господарювання не має безперечного наміру утримувати 
до погашення інвестиції у фінансові активи з фіксованою датою по-
гашення, якщо:

а) суб’єкт господарювання має намір утримувати фінансовий актив 
протягом невизначеного періоду;

б) суб’єкт господарювання готовий продати фінансовий актив (ін-
ший, ніж у разі виникнення ситуації, яка є разовою і яку суб’єкт гос-
подарювання не міг обґрунтовано передбачити) у відповідь на зміни 
ринкових ставок відсотка або ризиків, потреб ліквідності, наявності 
альтернативних інвестицій і доходу від них, зміни джерел і строків фі-
нансування, змін валютного ризику,

або
в) емітент має право погасити фінансовий актив за сумою, яка є 

значно нижчою від його амортизованої собівартості42.
Щоразу, коли продаж або перекласифікація суми, більшої ніж не-

значна сума утримуваних до погашення інвестицій, не відповідають 
будь-якій з попередніх умов, усі інвестиції, утримувані до погашення, 
що залишилися, слід перекласифікувати як доступні для продажу. 

Не є порушенням намірів утримувати портфель до погашення, 
якщо продаж цінних паперів з портфеля до погашення був здійснений 
у таких випадках: 

• незадовго (наприклад, не більше ніж за три місяці) до дати по-
гашення;

• після того, як отримано практично всю первісну основну суму 
інвестиції у формі планових платежів або передоплати;

• значного погіршення кредитоспроможності емітента;
• реорганізації емітента;
• змін законодавчих або регулятивних вимог;
• значного посилення регулятивних вимог до капіталу;
• у зв’язку з подією, яка перебуває поза межами контролю банку, 

яка не повторюється і стосовно якої є докази, що банк не мав 
змоги її спрогнозувати43.

Фінансові активи до погашення – це боргові цінні папери, щодо 
яких є намір і змога банку утримувати їх до строку погашення 
(рис. 2.3).

42 МСБО 39, п. 16.
43 МСБО 39, п. 52.
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Рис. 2.3. Відображення в обліку та оцінка боргових цінних паперів 
у портфелі банків до погашення44

На кожну дату подання балансового звіту банк має визначити, чи 
існують будь-які об’єктивні докази стосовно зниження корисності фі-
нансового активу або групи фінансових активів. Якщо такі докази іс-
нують, то банк має визначити суму будь-яких збитків від зменшення 
корисності активів. 

Корисність фінансового активу або групи фінансових активів змен-
шується, і збитки від зменшення корисності визнаються тоді і тільки 
тоді:

• коли існують об’єктивні докази зменшення корисності в ре-
зультаті однієї чи кількох подій, які відбулися після первісного 
визнання активу («збиткова подія»), 

• і така збиткова подія (події) впливає (впливають) на оцінені 
майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи фі-
нансових активів, які піддаються достовірній оцінці. 

44 Снігурська Л. П. Облік у банках (у схемах і таблицях) : навч. посібник / Л. П. Снігурська ; за 
заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. М. Кіндрацької. – К. : КНЕУ, 2009. – 519 с. – С. 312.
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До об’єктивних доказів зниження корисності належить наявна ін-
формація, яка привертає увагу держателя активу і стосується таких 
збиткових подій:

1) значні фінансові труднощі, що виникли в емітента чи боржника;
2) порушення контракту, наприклад, невиконання умов угоди або 

прострочена заборгованість щодо сплати відсотків чи основної 
суми;

3) надання позикодавцем позичальнику (з економічних чи юри-
дичних причин, пов’язаних із фінансовими труднощами пози-
чальника) пільгової позики, яку позикодавець не розглядав би 
за інших умов;

4) імовірність банкрутства або іншої фінансової реорганізації по-
зичальника;

5) зникнення активного ринку для цього фінансового активу вна-
слідок фінансових труднощів;

6) наявність інформації про значне скорочення оцінених майбут-
ніх грошових потоків від групи фінансових активів із моменту 
первісного визнання цих активів, хоча скорочення ще не мож-
на ідентифікувати в окремих фінансових активах групи, в тому 
числі:
• негативні зміни платоспроможності позичальників у групі 

(наприклад, збільшення кількості прострочених платежів 
або збільшення кількості позичальників за кредитними 
картками, які вже досягли своїх кредитних лімітів і сплачу-
ють мінімальні щомісячні внески); або

• загальнодержавні чи місцеві економічні умови, що співвід-
носяться з невиконанням зобов’язань стосовно активів у 
групі (наприклад, зростання рівня безробіття в тому гео-
графічному регіоні, де діють позичальники; падіння цін на 
власність, що є предметом застав; падіння цін на нафту для 
активів, що є позиками виробникам нафти; негативні зміни 
умов виробництва, які впливають на позичальників у групі). 

Якщо існують об’єктивні докази спричинення збитку внаслідок 
зменшення корисності позик, то сума такого збитку оцінюється як 
різниця між балансовою вартістю активу і поточною вартістю оціне-
них майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних 
збитків, які ще не виникли), дисконтованих за первісною ефективною 
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ставкою відсотка фінансового активу (тобто за ефективною ставкою 
відсотка, розрахованого при первісному визнанні). Сума збитків має 
визнаватися в прибутку чи збитку.

Балансову вартість активу слід зменшити або безпосередньо або за 
допомогою рахунку резервів.

Зменшення корисності фінансового активу, який обліковується за 
амортизованою собівартістю, оцінюється із застосуванням первісної 
чинної ставки відсотка для фінансового інструменту, оскільки дис-
контування за поточною ринковою ставкою відсотка могло б, дійсно, 
вплинути на оцінку справедливої вартості фінансових активів, які в 
інших випадках оцінювались би за амортизованою собівартістю. 

Якщо умови позики, дебіторської заборгованості або інвестиції, 
утримуваної до погашення, реструктуруються або змінюються іншим 
чином унаслідок фінансових труднощів позичальника або емітента, то 
зменшення корисності оцінюється із застосуванням первісної ставки 
відсотка, яка діяла до цієї зміни умов. 

Якщо позика, дебіторська заборгованість або інвестиція, утриму-
вана до погашення, має змінну ставку відсотка, то облікова ставка для 
оцінки будь-якого збитку, пов’язаного зі зменшенням корисності, є 
поточною чинною відсотковою ставкою (ставками), визначеною згід-
но з умовами контракту. Як практичний засіб, кредитор може оціни-
ти зменшення корисності фінансового активу, який обліковується за 
амортизованою собівартістю, на основі справедливої вартості інстру-
менту, використовуючи доступну ринкову ціну. 

Розрахунок дисконтованої вартості оцінюваних майбутніх грошо-
вих потоків фінансового активу із заставою відображає грошові пото-
ки, які можуть бути отримані від позбавлення боржника права викупу 
заставленого ним майна за вирахуванням витрат на утримання та про-
даж цієї застави, незалежно від імовірності такого позбавлення борж-
ника права викупу закладеного ним майна.

Як тільки фінансовий актив або група схожих фінансових активів 
була частково списана як результат збитків унаслідок зменшення ко-
рисності, процентний дохід визнається після цього із застосуванням 
ставки відсотка, використаної для дисконтування майбутніх грошових 
потоків з метою оцінки збитків унаслідок зменшення корисності.

Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності 
зменшується і якщо це зменшення можна об’єктивно пов’язати з по-



91

дією, що відбувається після визнання зменшення корисності (напри-
клад, підвищення кредитного рейтингу боржника), то попередньо 
визнане зменшення корисності слід змінити на зворотне або безпосе-
редньо, або шляхом коригування рахунку резервів. Така зміна не має 
призводити до становища, коли балансова вартість фінансового акти-
ву буде перевищувати ту собівартість, яку він мав би, якби зниження 
корисності не було визнане на дату зміни зменшення його корисності. 
Сума такої зміни має визнаватись у прибутку або збитку.

Як тільки фінансовий актив або група схожих фінансових активів 
була частково списана як результат збитків унаслідок зменшення ко-
рисності, то процентний дохід визнається після цього із застосуванням 
ставки відсотка, використаної для дисконтування майбутніх грошових 
потоків з метою оцінки збитків унаслідок зменшення корисності45.

Процентні доходи і витрати визнаються за рахунками процентних 
доходів і витрат за класами 6, 7 із застосуванням методу ефективної 
ставки відсотка46. 

Метод ефективної ставки відсотка – це метод:
• обчислення амортизованої собівартості фінансового активу 

або фінансового зобов’язання (або групи фінансових активів 
чи фінансових зобов’язань) 

та 
• розподілу доходів у формі процентів чи витрат на виплату про-

центів протягом відповідного періоду часу.
Ефективна ставка відсотка – ставка, яка точно дисконтує очікува-

ний потік майбутніх грошових платежів або надходжень упродовж очі-
куваного терміну дії фінансового активу або фінансового зобов’язання 
(або в деяких випадках упродовж коротшого періоду) до чистої балан-
сової вартості (амортизованої собівартості) цього фінансового активу 
або фінансового зобов’язання.

Нарахування процентів за фінансовими інструментами здійсню-
ється за номінальною процентною ставкою, яка передбачена умовами 
договору (випуску), і відображається за рахунками з обліку нарахова-
них доходів і нарахованих витрат за класами 1, 2, 3.

Амортизація дисконту (премії) за фінансовими інструментами 
здійснюється одночасно з нарахуванням процентів. 

45 МСБО 39, п. КЗ 93.
46 Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України (постанова № 255).
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Банк здійснює нарахування процентного доходу за фінансовими 
активами, за якими визнано зменшення корисності, на балансову вар-
тість такого активу з використанням ефективної ставки відсотка, що 
застосовує для дисконтування оцінених очікуваних грошових потоків 
під час визначення зменшення корисності фінансового активу47.

Будь-які різниці, що виникають між сумою визнаних за ефектив-
ною ставкою відсотка процентних доходів (витрат) і нарахованих за 
номінальною процентною ставкою доходів (витрат) за фінансовими 
інструментами, відображаються за рахунками з обліку неамортизова-
ного дисконту (премії) у кореспонденції з рахунками з обліку процент-
них доходів (витрат).

За знеціненими наданими кредитами / розміщеними вкладами чи 
депозитами (доки їхня амортизована собівартість не сягне нульово-
го значення) продовжується визнання доходу, який дорівнює добутку 
амортизованої собівартості та ефективної ставки відсотка, що була роз-
рахована під час первісного визнання цих кредитів / вкладів (депозитів).

У подальшому, – якщо амортизована собівартість наданих кредитів 
/ розміщених вкладів (депозитів) дорівнює нулю, – з метою накопи-
чення інформації про заборгованість за нарахованими та не отрима-
ними процентами за знеціненими кредитами банк може здійснювати 
нарахування процентів відповідно до прийнятої облікової політики 
за рахунками класів 8 «Управлінський облік» або 9 «Позабалансові ра-
хунки» Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках. 

До групи фінансових активів, доступних для продажу, банк може 
віднести непохідні фінансові активи, які: 

1) визначені як такі, що призначені для продажу, або 
2) які не класифікуються як 

• позики та дебіторська заборгованість, 
• інвестиції, які утримуються до погашення, 
або 
• фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток.
На кожну дату подання балансового звіту банк має визначити, чи 

існують будь-які об’єктивні докази стосовно зниження корисності 
47 Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та фор-

мування і використання резервів під кредитні ризики в банках України : Постанова Правління 
Національного банку України від 27.12.2007 № 481.
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фінансового активу або групи фінансових активів. Якщо такі докази 
існують, банку слід визначити суму будь-яких збитків від зменшення 
корисності активів, доступних для продажу.

Якщо зниження справедливої вартості фінансового інструменту, 
наявного для продажу, визнане безпосередньо в капіталі, і якщо існує 
доказ зменшення корисності цього фінансового інструменту, то куму-
лятивний збиток, визнаний безпосередньо в капіталі, має бути вилуче-
ний з капіталу і визнаний у прибутку або збитку, навіть якщо визнання 
цього фінансового інструменту не було припинено.

Сумою кумулятивного збитку, вилученого з капіталу й визнаного 
у прибутку або збитку, має бути різниця між собівартістю придбан-
ня (чиста сума будь-якої погашеної основної суми плюс амортизація) і 
поточною справедливою вартістю, за вирахуванням будь-якого збитку 
внаслідок зменшення корисності цього фінансового активу, поперед-
ньо визнаного у прибутку або збитку.

Збитки від зменшення корисності, визнані у прибутку чи збитку 
для інвестиції в інструмент власного капіталу, класифікований як до-
ступний для продажу, не слід сторнувати з відображенням переоцінки 
як прибутку або збитку.

Якщо в наступному періоді справедлива вартість боргового інстру-
менту, класифікованого як доступний для продажу, збільшується, і це 
збільшення може бути об’єктивно пов’язаним із подією, яка відбува-
ється після визнання збитку від зменшення корисності у прибутку чи 
збитку, тоді збиток від зменшення корисності слід сторнувати, причо-
му сума сторнування визнається у прибутку чи збитку.

Як тільки фінансовий актив або група схожих фінансових акти-
вів була частково списана як результат збитків унаслідок зменшення 
корисності, то процентний дохід визнається після цього із застосу-
ванням ставки відсотка, використаної для дисконтування майбутніх 
грошових потоків із метою оцінки збитків унаслідок зменшення ко-
рисності48.

Облік та оцінка інструментів власного капіталу мають також свої 
особливості. Як правило, суб’єкт господарювання несе різні витрати 
під час випуску чи придбання своїх власних інструментів капіталу. Такі 
витрати можуть включати плату за реєстрацію та інші збори за здій-
снення розпорядчих функцій, суми, сплачені юридичним  радникам, 

48 МСБО 39, п. КЗ 93.
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радникам з питань бухгалтерського обліку та іншим професійним кон-
сультантам, витрати на друк та гербові збори.

Витрати на операції з власним капіталом обліковуються як вира-
хування з власного капіталу (мінус будь-яка пов’язана з ним податко-
ва пільга) тією мірою, якою вони є додатковими витратами, що прямо 
віднесені до операцій з власним капіталом, і яких інакше можна було 
б уникнути. За операціями з капіталом, від яких відмовилися, витрати 
на операції визнаються як витрати. 

Сума витрат на операції, облікована як вирахування з власного ка-
піталу протягом періоду, розкривається окремо згідно з МСБО 1. Від-
повідна сума податків на прибуток, визнана прямо у власному капіталі, 
включається в агреговану суму поточного та відстроченого податку на 
прибуток, кредитованого чи дебетованого на власний капітал. Зміни 
справедливої вартості інструменту власного капіталу не визнаються у 
фінансових звітах. 

Відсотки, дивіденди, збитки і прибутки, пов’язані з фінансовим ін-
струментом або компонентом, який є фінансовим зобов’язанням, слід 
визнавати як дохід або витрати у прибутку чи збитку. Отже, виплати 
дивідендів на акції, повністю визнані як зобов’язання, визнаються як 
витрати подібно до відсотків за облігацією.

Припускається, що некумулятивна привілейована акція має бути 
обов’язково викуплена за грошові кошти через п’ять років, але дивіден-
ди підлягають сплаті на розсуд суб’єкта господарювання до дати викупу. 

Такий інструмент є складним фінансовим інструментом, причому 
компонент зобов’язання є теперішньою вартістю суми викупу: 

• витрати з амортизації дисконту за цим компонентом визнають-
ся у прибутку чи збитку та класифікуються як витрати на від-
сотки; 

• будь-які сплачені дивіденди пов’язані з компонентом власного 
капіталу і тому визнаються як розподіл прибутку чи збитку. 

Подібний підхід застосовувався би, якби викуп був не обов’язковим, 
а за вибором утримувача, або якби акції обов’язково можна було кон-
вертувати в змінну кількість звичайних акцій, обчислену так, що вона 
дорівнює фіксованій сумі чи сумі, основаній на змінах головної змін-
ної. Але якщо несплачені дивіденди додаються до суми викупу, весь 
інструмент є зобов’язанням. У такому випадку будь-які дивіденди кла-
сифікуються як витрати на відсотки.
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Викуп або рефінансування інструментів власного капіталу визна-
ються як зміни у власному капіталі.

Якщо суб’єкт господарювання викуповує свої власні інструменти 
капіталу, то ці інструменти («власні викуплені акції») слід вирахо-
вувати з власного капіталу. Ніякий прибуток чи збиток не визнава-
тиметься у прибутку чи збитку після придбання, випуску чи ану-
лювання власних інструментів капіталу суб’єкта господарювання. 
Такі власні викуплені акції можуть придбаватися та утримуватися 
суб’єктом господарювання або іншими членами консолідованої гру-
пи. Компенсація, сплачена чи отримана, визнаватиметься прямо у 
власному капіталі. 

Суму утримуваних власних викуплених акцій розкривають окре-
мо у звіті про фінансовий стан або у примітках відповідно до МСБО 1 
«Подання фінансових звітів».

2.2. ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Фінансові інструменти в іноземній валюті мають суттєві особливос-
ті з погляду їх відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій 
звітності.

Додаткова складність обліку таких фінансових інструментів поля-
гає в тому, що, крім усього спектра ризиків, які притаманні фінансовим 
інструментам узагалі (зокрема кредитні, процентні, ринкові ризики), 
таким інструментам притаманний ще один вид ризику – валютний 
ризик. Цей ризик, безумовно, впливає на те, яких економічних вигід 
(або відпливу яких економічних вигід) можна очікувати від операцій 
із фінансовим інструментом (активом чи зобов’язанням), а тому вплив 
валютного ризику також має бути врахований в оцінках та відображе-
ний в обліку і фінансовій звітності.

Для того, щоб фінансова звітність була корисною, інформативною 
та зручною для користувача, МСФЗ вимагають, щоб суб’єкт господа-
рювання, що звітує, складав свою звітність в одній валюті, навіть якщо 
операції, що в ній відображені, здійснювалися в різних валютах. Для 
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цього такий суб’єкт визначає свою функціональну валюту. Статті в 
іноземній валюті мають бути переведені у функціональну валюту, а 
вплив такого переведення відображений у звітності.

Функціональною валютою визначається валюта основного еконо-
мічного середовища, у якому суб’єкт господарювання здійснює свою 
діяльність49.

Зрозуміло, що для банків, які ведуть свій бізнес в основному в 
Україні, функціональною валютою є гривня. 

Більше того, в нашій країні Законом України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» встановлено, що бухгалтер-
ський облік слід вести та фінансову звітність складати у валюті України 
– гривні50. Отже, для українських банків, які функціонують на терито-
рії України, і функціональною валютою, і валютою подання (валютою, 
в якій складається фінансова звітність) є гривня.

Відповідно, іноземна валюта – це валюта, інша, ніж функціональна 
валюта.

А операцією в іноземній валюті вважається операція, яка визна-
чається (чи потребує розрахунків) в іноземній валюті, включаючи опе-
рації, що виникають, коли суб’єкт господарювання: 

1) купує або продає товари чи послуги, ціна на які визначена в іно-
земній валюті; 

2) позичає або надає у борг кошти, якщо суми, які підлягають 
сплаті або отриманню, визначені в іноземній валюті, або 

3) іншим чином купує або ліквідує активи або бере на себе зобо-
в’язання, визначені в іноземній валюті, чи погашає їх51.

З погляду МСФЗ питання врахування та розкриття інформації 
щодо валютних ризиків регулюються окремим стандартом – МСБО 
21 «Вплив змін валютних курсів». При цьому основні стандарти, які 
регулюють оцінку та відображення у звітності фінансових інструмен-
тів, також мають використовуватися. Тому з метою коректного відо-
браження в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації 
щодо фінансових інструментів в іноземній валюті слід користуватися 
одночасно кількома стандартами, а саме:

49 МСБО 21, п. 8 // http://www.minfi n.gov.ua/fi le/link/364256/fi le/ias-21.pdf.
50 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», стаття 5 

// http://www.minfi n.gov.ua/fi le/link/402733/fi le/zakon.pdf.
51 МСБО 21, п. 20 // http://www.minfi n.gov.ua/fi le/link/364256/fi le/ias-21.pdf.
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1) МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»52;
2) МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», МСБО 39 «Фі-

нансові інструмент: визнання і оцінка» (МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти») або іншими стандартами, що встановлюють ви-
моги щодо окремих видів фінансових інструментів (наприклад, 
інвестицій в асоційовані, дочірні компанії);

3) МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації».
Що стосується вимог НБУ стосовно бухгалтерського обліку в бан-

ках України, маємо аналогічний підхід. Так, основні інструкції, що ре-
гулюють бухгалтерський облік окремих видів / категорій фінансових 
інструментів (кредитів, депозитів, цінних паперів), містять окреме 
положення стосовно особливостей обліку відповідних фінансових ін-
струментів в інвалюті. Більш детально вимоги щодо обліку валютних 
активів, зобов’язань та доходів (витрат) за ними в частині впливу їх-
ньої «інвалютної» характеристики висвітлені в окремій інструкції НБУ. 

Таким чином, для того, щоб розробити комплексну бухгалтерську 
модель щодо обліку кредитів і депозитів в іноземній валюті, слід од-
ночасно користуватися такими нормативно-правовими актами НБУ:

1) Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (де-
позитних) операцій та формування і використання резервів під 
кредитні ризики в банках України, затверджена Постановою 
Правління НБУ від 27.12.2007 № 481 (зі змінами)53;

2) Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків Укра-
їни, затверджені Постановою Правління НБУ від 18.06.2003 
№ 255 (зі змінами)54;

3) Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валю-
ті та банківських металах у банках України, затверджена Поста-
новою Правління НБУ від 17.11.2004 № 555 (у редакції Постано-
ви Правління НБУ від 05.11.2013 № 437)55.

52 МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» // http://www.minfi n.gov.ua/fi le/link/364256/fi le/
ias-21.pdf.

53 Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та фор-
мування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затверджена Постановою 
Правління НБУ від 27.12.2007 № 481 (зі змінами).

54 Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені Постановою 
Правління НБУ від 18.06.2003 № 255 (зі змінами), п. 1.8 глави 1 розділу ІІІ // http://zakon.rada.gov.
ua/go/z0583-03.

55 Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах 
у банках України, затверджена Постановою Правління НБУ від 17.11.2004 № 555 (у редакції По-
станови Правління НБУ від 05.11.2013 № 437).
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З метою формування комплексної бухгалтерської моделі щодо цін-
них паперів в іноземній валюті слід одночасно користуватися такими 
нормативно-правовими актами НБУ:

1) Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними папе-
рами в банках України, затверджена Постановою Правління 
НБУ від 26.10.2005 № 35856;

2) Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків Укра-
їни, затверджені Постановою Правління НБУ від 18.06.2003 
№ 25557;

3) Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валю-
ті та банківських металах у банках України, затверджена Поста-
новою Правління НБУ від 17.11.2004 № 555 (у редакції Постано-
ви Правління НБУ від 05.11.2013 № 437)58.

З погляду наявності валютних ризиків, що можуть у майбутньо-
му вплинути на результати банку як суб’єкта, що звітує, усі операції 
в іноземній валюті з метою бухгалтерського обліку та відображення у 
фінансовій звітності поділяються на монетарні і немонетарні (рис. 2.4).

Монетарні статті – це утримувані одиниці валюти, а також активи 
і зобов’язання, що їх мають отримати або сплатити у фіксованій або 
визначеній кількості одиниць валюти59. Звернімо увагу на те, що всі 
види фінансових зобов’язань і практично всі види фінансових активів 
є монетарними статтями. Виняток становлять акції та інші інструменти 
капіталу, в які банк здійснив інвестиції, незалежно від того, в якій ка-
тегорії (в якому портфелі) їх обліковують. Це пов’язано з тим, що інстру-
мент капіталу не містить контрактного зобов’язання, а тому неможли-
во стверджувати, що згідно з умовами випуску можна розраховувати в 
майбутньому на приплив коштів у валюті від цих інвестицій. Звичайно, 
умови випуску акцій, як правило, передбачають виплату дивідендів, але 

56 Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, за-
тверджена Постановою Правління НБУ від 26.10.2005 № 358, п. 3.19 глави 3 розділу І // http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1265-05.

57 Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені Постановою 
Правління НБУ від 18.06.2003 № 255 (зі змінами), п. 1.8 глави 1 розділу ІІІ // http://zakon.rada.gov.
ua/go/z0583-03.

58 Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах 
у банках України, затверджена постановою Правління НБУ від 17.11.2004 № 555 (у редакції по-
станови Правління НБУ від 05.11.2013 № 437).

59 МСБО 21, п. 8; Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банків-
ських металах у банках України, затверджена Постановою Правління НБУ від 17.11.2004 № 555 
(у редакції Постанови Правління НБУ від 05.11.2013 № 437), п. 3 розділу І.



99

це не є твердим зобов’язанням: виплата дивідендів є лише можливістю, 
залежить від багатьох чинників, які заздалегідь не визначені і які далеко 
не завжди контролює емітент, – наявність прибутку до розподілу, рішен-
ня акціонерів щодо виплати дивідендів та щодо розміру виплат тощо. 
Отже, не виконується основний критерій класифікації інструментів ка-
піталу (до яких належать, насамперед, акції) як монетарних статей. 

Статті в іноземній валюті

монетарні немонетарні

статті балансу про грошові кошти, 
активи і зобов’язання, 

які отримуватимуться (сплачуватимуться) 
у фіксованій або визначеній сумі грошей 

або їх еквіваленті

статті інші, 
ніж монетарні статті балансу

˗ готівкова валюта;
˗ кошти на коррахунках;
˗ кредити надані та отримані;
˗ депозити залучені та розміщені;
˗ дебіторська заборгованість (грошова);
˗ боргові цінні папери у портфелях банку;
˗ боргові цінні папери власної емісії

˗ основні засоби та нематеріальні
активи;

˗ ТМЦ;
˗ акції у портфелі банку;
˗ інвестиції в асоційовані 

та дочірні компанії;
˗ власний капітал

Рис. 2.4. Класифікація статей в іноземній валюті

Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті банк здійснює в 
подвійній оцінці:

1) у номінальній сумі іноземної валюти, 
2) гривневому еквіваленті.
Такий підхід вимагається нормативно-правовими актами НБУ60 та 

є цілком виправданим: з одного боку, в обліку зберігається інформація 
щодо валюти, в якій очікуються економічні вигоди (їх відплив, якщо 
йдеться про зобов’язання), що є необхідним для проведення коректної 
оцінки; з другого боку – наявність гривневого еквіваленту забезпечує 
можливість складання фінансової звітності в одній валюті, як це ви-
магається стандартами.

60 Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у 
банках України (№ 555, п. 5 розділу І).
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Важливим і не таким уже однозначним є питання курсу, за яким 
визначається гривневий еквівалент активу чи зобов’язання з метою 
обліку.

Так, МСБО 21 оперує поняттям курсу «спот», який визначено як 
валютний курс у разі негайної купівлі-продажу валюти61. 

По суті, мова про поточний ринковий курс, що використовується 
з метою здійснення продажу чи придбання відповідної валюти у мо-
мент, на який здійснюється оцінка.

Однак, як відомо, курс придбання і курс продажу завжди відрізня-
ються. Крім того, курс залежить від того, на якому ринку здійснюється 
операція, в якому обсязі. Курс може активно змінюватися навіть про-
тягом дня. А серед біржових даних можна побачити курс при закритті, 
середньозважений курс. 

Виникає питання: то який курс «спот» слід використовувати?
МСБО 21 надає таке роз’яснення: якщо доступні кілька валютних 

курсів, то слід використовувати курс, за яким можна було б розрахува-
тися за майбутні грошові потоки, представлені операцією або сальдо, 
якби ці грошові потоки виникли на дату оцінки. Якщо тимчасово не-
має можливості обміну двох валют, то використати перший наступний 
курс, за яким можна було б здійснити обмін62.

З метою уникнення застосування банками різних підходів до визна-
чення курсу «спот» для цілей, зокрема, обліку та забезпечення зістав-
ності інформації за операціями в інвалюті всіх банків Національний 
банк України на рівні своєї нормативної бази встановив: у бухгалтер-
ському обліку та у фінансовій звітності банки визначають гривневий 
еквівалент валютних статей з використанням офіційного курсу гривні 
до іноземних валют, установленого НБУ.

Офіційний курс гривні до іноземних валют встановлюється на 
основі середньозваженого курсу продавців і покупців, що склався по-
точного робочого дня за даними Системи НБУ з підтвердження угод на 
міжбанківському валютному ринку України63. Отже, офіційний курс 
можна вважати варіантом ринкового курсу «спот». Слід зауважити, 
що така практика використання офіційного курсу як ринкового курсу 

61 МСБО 21, п. 8.
62 МСБО 21, п. 26.
63 Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу бан-

ківських металів, затверджене Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 496 (зі змінами), п. 3 
// http://zakon.rada.gov.ua/go/z1094-03.
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«спот» для цілей бухгалтерського обліку поширена в багатьох країнах, 
зокрема Європейського Союзу.

Отже, по суті, стосовно активів і зобов’язань в іноземній валюті банк 
має дві паралельні бази – так званий валютний баланс (сукупність ра-
хунків, що ведуться в номінальній сумі відповідної іноземної валюти) 
і гривневий баланс. Таких «валютних балансів» може бути кілька, якщо 
операції здійснюються з використанням кількох іноземних валют – на-
приклад, у доларах США, євро, рублях тощо. Причому базовим слід вва-
жати саме валютний баланс, оскільки економічні вигоди, що містяться в 
активі чи зобов’язанні, є валютними, а оцінка у гривневому еквіваленті 
є похідною і не може бути визначена, якщо не відома позиція в інвалюті.

Звертаємо увагу, що у валюті можуть бути номіновані лише активи 
і зобов’язання. Власний капітал банку, доходи і витрати завжди відо-
бражаються лише у гривні, оскільки це вже отримані вигоди, які самі 
по собі не мають характеристик, що свідчать про майбутній приплив 
чи відплив економічних вигід в інвалюті.

Ураховуючи таку особливість, виникають операції, які одночасно 
приводять до змін в активах / зобов’язаннях в іноземній валюті та змін 
в активах, зобов’язаннях, власному капіталі або доходах (витратах) у 
гривнях. Наприклад, придбання валюти за гривні, нарахування про-
центів за валютним кредитом у валюті з одночасним визнанням про-
центних доходів у гривнях.

Для забезпечення технічної можливості здійснення бухгалтерсько-
го проведення, в якому за одними рахунками слід відобразити суми 
в іноземній валюті, а за іншими – у гривнях, НБУ передбачив у Плані 
рахунків64 два спеціальні технічні рахунки:

• рахунок 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банків-
ських металів» – ведеться у валюті та гривнях; 

• рахунок 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти 
та банківських металів» – ведеться у гривнях.

Звертаємо увагу, що ці рахунки технічні, тобто допоміжні, а отже, 
вони не повинні впливати на звітні дані. Тому наприкінці кожного опе-
раційного дня суми залишків у гривневому еквіваленті за технічними 
рахунками 3800 та 3801 Плану рахунків мають бути тотожними, тобто 
мають однакові підсумки, але за одним із рахунків – дебетове сальдо, а 

64 План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджений Постановою Прав-
ління НБУ від 17.06.2004 № 280і (зі змінами) // http://zakon.rada.gov.ua/go/z0918-04.
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за іншим – кредитове, що в сумі дасть нульове значення, тож не впли-
ватиме на баланс.

Використання цих рахунків не є обов’язковим. Якщо технічні мож-
ливості інформаційної системи банку дозволяють здійснення прове-
день одночасно у двох різних валютах напряму, то цих рахунків можна 
не використовувати.

МСБО та, відповідно, нормативно-правові акти НБУ обумовлюють 
вимоги щодо двох основних аспектів відображення операцій в інозем-
ній валюті та пов’язаних з ними активів і зобов’язань в обліку:

1) під час первісного визнання;
2) у процесі подальшого визнання.
Ці вимоги доповнюють основні вимоги щодо оцінки та відобра-

ження у фінансовій звітності відповідних активів і зобов’язань.
Так, МСБО 21 та Інструкція НБУ № 555 установлюють, що на дату 

первісного визнання гривневий еквівалент активу чи зобов’язання в 
іноземній валюті визначається шляхом перерахунку суми в іноземній 
валюті із застосуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют 
на дату визнання такого активу чи зобов’язання. Разом з тим вимоги 
стосовно дати первісного визнання, визначення вартості під час пер-
вісного визнання фінансових інструментів (справедливої вартості, ви-
трат на операцію) встановлено в МСБО 39 (МСФЗ 9) та в інструкціях 
НБУ з обліку кредитів (депозитів) та цінних паперів.

Що стосується обліку після первісного визнання, то метод оцінки 
(справедлива вартість, амортизована собівартість, собівартість), правила 
визначення та визнання процентів / дивідендів, зменшення корисності, 
переоцінки тощо також визначають основні стандарти / інструкції НБУ. 

Стосовно валютного компонента встановлюються такі додаткові 
вимоги щодо відображення валютних ризиків в обліку протягом «жит-
тя» інструменту (рис. 2.5)65:

1) усі монетарні статті в іноземній валюті відображаються в бух-
галтерському обліку за офіційним курсом гривні до іноземних 
валют під час кожної зміни офіційного курсу;

2) немонетарні статті в іноземній валюті, що обліковуються за со-
бівартістю, відображаються в бухгалтерському обліку за офі-

65 МСБО 21, п. 23 ; Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та бан-
ківських металах у банках України, затверджена Постановою Правління НБУ від 17.11.2004 № 555 
(у редакції Постанови Правління НБУ від 05.11.2013 № 437), п. 9 розділу І.
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ційним курсом гривні до іноземних валют на дату здійснення 
операції;

3) немонетарні статті в іноземній валюті, що обліковуються за спра-
ведливою вартістю, відображаються в бухгалтерському обліку за 
офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату визначення 
їхньої справедливої вартості (тобто за історичним курсом).

Статті в іноземній валюті

монетарні немонетарні

статті балансу про грошові кошти, 
активи і зобов’язання, 

які отримуватимуться (сплачуватимуться) 
у фіксованій або визначеній сумі грошей 

або їх еквіваленті

статті інші, 
ніж монетарні статті балансу

переоцінюються 
під час зміни офіційного валютного 

курсу НБУ = ринкового курсу

оцінюються за історичним курсом; 
при зміні офіційного валютного курсу 

НЕ переоцінюються

визнаються доходи або витрати 
від змін валютних курсів

Рис. 2.5. Відображення у фінансовій звітності зміни вартості статей 
в іноземній валюті згідно з МСБО 21 та вимогами НБУ

Отже, за монетарними статтями, які несуть у собі потенційні ва-
лютні ризики, ці ризики мають бути відображені в обліку – у формі 
курсових різниць.

Курсова різниця – це різниця, яка є наслідком переведення певної 
кількості одиниць однієї валюти в іншу валюту за різними валютними 
курсами. 

Курсові різниці виникають:
• під час розрахунків за монетарними статтями, тобто під час 

первісного визнання (придбання, випуску) або припинення ви-
знання (продажу); 

• при переведенні монетарних статей за курсами, які відрізня-
ються від тих, за якими їх переводили при первісному визнанні, 
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протягом періоду або у попередній фінансовій звітності, тобто 
під час подальшого визнання.

По суті, курсові різниці є результатом переоцінки статті (активу 
або зобов’язання) у зв’язку зі зміною валютного курсу – так званої ва-
лютної переоцінки.

Згідно з вимогами МСБО 21 основним правилом є те, що курсові 
різниці, тобто результат валютної переоцінки, визнаються в прибут-
ку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають66, що відповідає 
принципу нарахування. 

При застосуванні цього правила результати валютної переоцінки 
відображають в обліку та звітності таким чином:

• якщо дата первісного визнання (або, у термінах МСБО 21, – дата 
розрахунку) і дата припинення визнання (у термінах МСБО 21 
– дата розрахунку за операцією) припадають на один звітний 
(обліковий) період, то вся сума валютної переоцінки відобра-
жається в результатах одного періоду;

• якщо дата первісного визнання і дата припинення визнання 
валютного інструменту припадають на різні звітні періоди, то 
курсові різниці визнаються в кожному періоді між цими двома 
датами. Це означає, що валютну переоцінку слід здійснювати ре-
гулярно протягом усього строку обліку активу чи зобов’язання 
на балансі. У такому разі курсові різниці, визнані в кожному 
періоді до дати розрахунку, визначаються на основі зміни у ва-
лютних курсах протягом кожного періоду.

МСБО 21 не визначає, як часто слід здійснювати валютну переоцінку, 
лише вимагає, щоб станом на дату складання фінансової звітності валют-
ний інструмент був перерахований у функціональну валюту за актуаль-
ним курсом і всі курсові різниці були визнані у звіті про сукупні доходи. 

Тобто частоту здійснення валютної переоцінки суб’єкт, що звітує, 
повинен визначити для себе самостійно. Для банків НБУ встановлює, 
що валютна переоцінка має відбуватися під час кожної зміни офіційно-
го курсу67. Це пояснюється, зокрема, тим, що банки активно здійсню-
ють операції в іноземній валюті і Національний банк України конт-
ролює їх, у тому числі через установлення лімітів відкритої валютної 
позиції та збір статистичної звітності.

66 МСБО 21, п. 28.
67 Інструкція № 555, п. 9 розділу І.
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Для підприємств, які не застосовують МСФЗ під час складання фі-
нансової звітності, НП(С)БО встановлюють необхідність здійснення 
валютної переоцінки обов’язково на дату балансу (тобто максимально 
– на щоквартальній основі)68.

Облік операцій з іноземною валютою
Класичним прикладом операцій в іноземній валюті є операція з ку-

півлі-продажу іноземної валюти за гривні.
Не слід також забувати, що іноземна валюта – це грошові кошти, 

готівкові чи безготівкові, і вона є фінансовим активом. А це означає, 
що під час розроблення методики обліку слід використовувати, крім 
МСБО 21, також МСБО 39 (МСФЗ 9), який установлює вимоги щодо 
моменту первісного визнання, оцінки, припинення визнання фінансо-
вих активів.

Так, з погляду МСБО 39, придбану іноземну валюту можна вважати 
активом, що обліковується за справедливою вартістю, якою в цьому 
разі є номінальна сума валюти. Таким чином, модель обліку передба-
чатиме періодичну переоцінку, яка буде складатися лише з валютної 
переоцінки (рис. 2.6).
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Облік – за офіційним валютним спот-курсом (= Спр/в)

Нереалізований результат =
= Спот-курс – Факт. курс → P/L → рах. 6204

Нереалізований результат =
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Продаж
Результат від припинення визнання = 
= Факт. курс – Спот-курс → P/L → рах. 6204 + 
+ визначення Реалізованого результату

Рис. 2.6. Модель бухгалтерського обліку іноземної валюти 
в банках

68 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвер-
джений наказом МФУ від 10.08.2000 № 193 (зі змінами), п. 7 // http://www.minfi n.gov.ua/minfi n/fi le/
link/402632/fi le/21.pdf.
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Розглянемо зазначену модель обліку на числовому прикладі. У при-
кладі наведено спрощені проведення. Далі буде розглянуто детальну 
модель обліку операції з купівлі-продажу іноземної валюти в банках.

Приклад 1: спрощений приклад обліку купівлі-продажу інвалюти 
(дол. США)

День 1 
Банк здійснює придбання 1 000 дол. США за 7 970 грн, договірний 

(фактичний) курс = 7,97 грн / дол). Офіційний курс = 7,99 грн /дол. Роз-
рахунки здійснюються в день укладення угоди.

В обліку буде відображено придбану валюту таким проведенням:
Дебет Грошові кошти (дол. США) = 1 000 дол. США // 7 990 грн – 

отримання валюти 
Кредит Грошові кошти (грн) = 7 970 грн – виплата гривні 
Кредит P/L Курсові різниці = 20 грн 
Курсова різниця: 1 000 дол. (7,99 – 7,97) = +20 грн.

Сальдо рахунків:
Bal: Кор/рах = 1 000 дол. / 7 990 грн
P/L: +20 грн, або 0,20 на 1 дол. 

День 2: переоцінка
Поточний офіційний курс = 8,0 грн / дол. 
Переоцінка = 1 000 дол. · (8,0 – 7,99) = +10 грн
Визнання результату від зміни курсу:
Дебет Грошові кошти (дол.) = 0 дол. // 10 грн
Кредит P/L Курсові різниці = 10 грн 

Сальдо рахунків:
Bal: Кор/рах = 1 000 дол. / 8 000 грн
P/L: = +20 + 10 = +30 грн, або 0,30 на 1 дол. 

День 3: продаж 
Банк здійснює продаж 500 дол. за 4 060 грн, договірний (фактич-

ний) курс = 8,12 грн / дол.). Офіційний курс = 8,0 грн / дол.
В обліку буде відображено: 
Дебет Грошові кошти (грн) = 4 060 грн – отримання гривні 
Кредит Грошові кошти (дол.) = 500 дол. // 4 000 грн = 500 · 8,0 – ви-

плата валюти. 
Кредит P/L Курсові різниці = 60 грн 
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Курсова різниця: 500 дол. · (8,12 – 8,0) = +60 грн
Сальдо рахунків:
Bal: Кор/рах = 1 000 – 500 = 
500 дол. // 8 000 – 4 000 = 4 000 грн 
P/L = +30 + 60 = +90 грн 

Розглянутий приклад дає спрощену, схематичну модель обліку опе-
рації з купівлі-продажу іноземної валюти. Тут представлено, так би 
мовити, прямі проведення, без використання рахунків валютної по-
зиції. Крім того, за умовами прикладу безпосередньо купівля і продаж 
здійснюється у день укладення угоди (угода на умовах «тод» – від ан-
глійського today – сьогодні).

Але, як правило, купівля-продаж інвалюти здійснюється на умовах 
«спот», тобто з розрахунками другого дня після укладення угоди (t + 2). 
Бувають також операції на умовах «том» (від англійського tomorrow – 
завтра), коли розрахунки відбуваються наступного дня після укладен-
ня угоди (t + 1). 

Усі ці умови вважаються звичайними умовами валютного спот-
ринку. У цьому зв’язку слід згадати, що іноземна валюта – це також 
фінансовий актив. А тому на операції з ним розповсюджуються вимо-
ги МСБО 39 (МСФЗ 9) щодо первісного визнання та припинення ви-
знання фінансових активів за датою операції або датою розрахунку та 
можливість вибору одного з методів.

Нагадаємо, що датою операції вважається дата, з якої банк бере на 
себе зобов’язання придбати або продати актив. Дата розрахунку – це 
дата, з якої актив передається банкові або банком.

МСБО 39 (МСФЗ 9) дає право обрати один із методів – або облік за 
датою операції, або облік за датою розрахунку69.

Стосовно операцій з купівлі-продажу іноземної валюти цей вибір 
за банки зробив Національний банк України: Інструкцією НБУ № 555 
вимагається, щоб операції з купівлі-продажу іноземної валюти за умо-
вами «тод», «том» і «спот» здійснювалися з використанням методу об-
ліку за датою розрахунку70.

Згідно з МСБО 39 (МСФЗ 9) облік за датою розрахунку стосу-
ється:

69 МСБО 39, п. 44; МСФЗ 9, п. 3.1.2.
70 Інструкція НБУ № 555, п. 10 розділу І.
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а) визнання активу на дату його отримання суб’єктом господарю-
вання; 

б) припинення визнання активу і визнання будь-якого прибутку 
чи збитку від продажу на дату, коли суб’єкт господарювання 
його передає71. 

Якщо застосовується облік за датою розрахунку, то будь-яка змі-
на справедливої вартості активу, який має бути одержаний, протягом 
періоду від дати операції до дати розрахунку має обліковуватися так 
само, як обліковується придбаний актив. Іншими словами, зміну вар-
тості визнають у прибутку чи збитку для активів, класифікованих як 
фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням пере-
оцінки як прибутку або збитку.

Крім того, у разі продажу активу зміна справедливої вартості фі-
нансового активу між датою операції з продажу і датою розрахунку не 
визнається, хоча згідно з обліком за датою розрахунку актив ще про-
довжує визнаватися в балансі. Це пояснюється тим, що права продав-
ця з економічного погляду закінчилися на дату операції, і актив лише 
технічно не переданий. Тобто продавець уже передав ризики зміни 
справедливої вартості (а у прикладі, який ми розглядаємо, – ризики 
зміни валютного курсу) покупцеві; він точно знає, яку суму коштів і 
який прибуток отримає, і подальша зміна справедливої вартості (кур-
су) на цей результат уже не вплине.

Цей підхід абсолютно узгоджується з основним принципом визнан-
ня об’єктів у фінансовій звітності, який установлено ще в Концепту-
альній основі: мають бути визнані всі ризики і вигоди, які має суб’єкт, 
що звітує. 

Саме тому під час придбання переоцінка фінансового активу відо-
бражається, навіть якщо у разі застосування обліку за датою розрахун-
ку самого активу ще немає в балансі. І навпаки, визнання переоцінки 
припиняється, починаючи з дати операції з продажу активу, хоча сам 
актив ще відображається на балансі.

Отже, облік купівлі-продажу інвалюти має передбачати відобра-
ження результатів валютної переоцінки з дати укладення угоди про 
придбання валюти, хоча самої валюти в балансі поки що немає. З ме-
тою відображення такої валютної переоцінки Інструкцією НБУ № 555 

71 МСБО 39, п. КЗ 56 ; МСФЗ 9, п. В 3.1.6.
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передбачено для обліку такої переоцінки між датою операції і датою 
розрахунку використовувати рахунки дебіторської / кредиторської за-
боргованості – рахунки 3540 і 3640 Плану рахунків банків.

З іншого боку, у разі застосування обліку за датою розрахунку під 
час продажу інвалюти слід припинити її переоцінку з дати укладення 
угоди про продаж такої валюти, хоча сама валюта має ще обліковува-
тися в балансі. Однак технічно реалізувати такий підхід, коли частину 
валюти, яка перебуває на рахунку банку, не потрібно переоцінювати 
під час зміни валютного курсу, тоді як усю іншу валюту на цьому ра-
хунку треба і далі переоцінювати, практично неможливо та може при-
звести до плутанини, помилок, зловживань тощо. Щоб розв’язати цю 
проблему (слід виконати вимоги МСФЗ, але вся валюта в балансі має 
бути відображена за поточним офіційним курсом), Інструкцією НБУ 
№ 555 передбачено такий підхід: 

• банк продовжує переоцінювати валюту, що перебуває в його 
балансі, до офіційного валютного курсу;

• одночасно банк на дату операції, а також між датою операції і 
датою розрахунку відображає за рахунками 3540 / 3640 різницю 
між вартістю валюти, що продається, за курсом продажу згідно 
з договором і її вартістю за офіційним валютним курсом.

Таким чином, у результаті валюта, яку продають, відображається в 
балансі за курсом продажу (за фактичним курсом продажу), тільки за-
гальний гривневий еквівалент відображається частинами за двома ра-
хунками. Тобто в операції з продажу, по суті, переоцінка безпосередньо 
валюти між датою операції і датою розрахунку нівелюється додатковою 
переоцінкою, відображеною за рахунками дебіторської / кредиторської 
заборгованості, що використовується для обліку валютної переоцінки.

Єдина відмінність вимог НБУ від вимог МСФЗ полягає в тому, що 
за таким підходом результат продажу (різниця між фактичним курсом 
продажу і офіційним курсом на дату укладення угоди про продаж) фак-
тично відображається на дату операції (шляхом переоцінки), а не на дату 
розрахунку, як цього вимагає МСБО 39 (МСФЗ 9). Однак цей підхід, на 
наш погляд, навіть краще узгоджується з принципом нарахування: ре-
зультат відображається на ту дату, коли він економічно зароблений. 

Загалом ідея переоцінки – відобразити всю суму ризику – наскіль-
ки є вигідним / невигідним фактичний курс купівлі порівняно з по-
точним офіційним.
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Для того, щоб уникнути помилкового відображення переоцінки, 
можна використати метод переоцінки, наведений у нормативно-пра-
вовій базі НБУ з обліку фінансових інструментів, зокрема в Інструкції 
з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках Укра-
їни72: під час наступної переоцінки здійснюється зворотне проведення 
на суму попередньої переоцінки (сторнується попередня переоцінка) 
та одночасно відображається нова переоцінка на всю суму різниці між 
поточним офіційним курсом і фактичним курсом придбання. У цьому 
разі розрахунок суми переоцінки буде повністю відповідати вимогам 
Інструкції НБУ № 555 – переоцінка має здійснюватися на суму різниці:

• між вартістю активу за офіційним курсом гривні до іноземних 
валют;

• і його вартістю за курсом купівлі згідно з договором73.
Види переоцінок, що застосовуються в бухгалтерському обліку, по-

казані на рис. 2.7.

Забезпечує 

відображення
активів

за їхньою
реальною
вартістю

Переоцінка Застосовується до

• цінних паперів
• валютних інструментів
• основних засобів

«ринкова» Переоцінка активів і зобов’язань,
які обліковуються за справедливою

вартістю, у разі зміни їхньої поточної
справедливої вартості

валютна Переобрахунок вартості монетарних
валютних інструментів (як номіновані

в іноземній валюті) в еквівалентні суми
у гривнях у разі зміни офіційного

поточного валютного курсу

Рис. 2.7. Види переоцінок, які відображаються в бухгалтерському обліку

При переоцінці облік курсових різниць містить дві складові:
1) нереалізований результат переоцінки;
2) реалізований результат переоцінки.
72 Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, за-

тверджена Постановою Правління НБУ від 26.10.2005 № 358, п. 3.4 глави 3 розділу ІІ // http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1265-05.

73 Інструкція НБУ № 555, п. 2 розділу ІІІ.
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Нереалізований результат – це гіпотетичний результат. Тобто це 
результат, який був би, якби в момент оцінки активи були продані 
(зобо в’язання передані) за справедливою вартістю. Однак вони поки 
що не є проданими, тому результат – нереалізований, але він повинен 
бути відображений у звітності, враховуючи принцип нарахування та 
вимоги МСФЗ, згідно з якими усі ризики і вигоди, які має суб’єкт, що 
звітує, мають бути відображені у звітності.

Відповідно до Закону України «Про Національний банк України» 
нереалізовані доходи / витрати – це доходи / витрати від переоцінки 
фінансових активів та зобов’язань, монетарного золота і банківських 
металів, а також доходи / витрати від купівлі іноземної валюти, моне-
тарного золота і банківських металів, якщо такі операції здійснюються 
не за офіційним валютним курсом74.

Отже, нереалізовані результати виникають:
1) під час первісного визнання статті – якщо офіційний курс від-

різняється від фактичного курсу купівлі;
2) під час подальшого визнання, до моменту продажу – у разі змін 

офіційного валютного курсу.
Результат стає реалізованим, коли об’єкт реально продається, тоб-

то, наприклад, від продажу активу надходять реальні гроші і їх суму 
можна порівняти із сумою грошових коштів, що були сплачені під час 
придбання активу. 

За визначенням реалізовані доходи / витрати – доходи / витра-
ти від переоцінки під час вибуття переоцінених фінансових активів і 
зобов’язань, монетарного золота і банківських металів75.

Розрахунок реалізованих і нереалізованих результатів важливий, 
оскільки згідно з вимогами НБУ у фінансовій звітності окремо розкри-
ваються дві статті:

1) результат від переоцінки іноземної валюти (нереалізований ре-
зультат);

2) результат від операцій з іноземною валютою (реалізований ре-
зультат).

У прикладі 2 реалізований результат визначити було досить прос-
то, оскільки вся валюта була придбана однією партією, за однаковим 

74 Закон України «Про Національний банк України», стаття 1 // http://zakon.rada.gov.ua/
go/679-14.

75 Там само.
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 курсом. Але в банку операції з придбання валюти здійснюються що-
дня, за різними курсами. Валюта, що продається, не є ідентифікованою, 
і сума цієї валюти може не збігатися з жодною із придбаних партій.

НБУ не регламентує для банків порядок визначення реалізованого 
результату переоцінки, тому банк має розробити таку методику само-
стійно.

Особливості відображення в обліку доходів і витрат за валютни-
ми фінансовими інструментами (крім іноземної валюти як такої). 
Дещо складнішою є ситуація з іншими фінансовими інструментами в 
іноземній валюті.

Передусім слід згадати, що будь-який фінансовий актив, як і вза-
галі будь-який актив, оцінюється для цілей бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності через оцінку майбутніх економічних вигід, які 
такий актив здатен генерувати для суб’єкта, що звітує. Як і будь-яке 
фінансове зобов’язання, і зобов’язання взагалі, оцінюється через еко-
номічні вигоди, які суб’єкт, що звітує, повинен віддати, щоб погасити 
зобов’язання. Щодо фінансових активів і зобов’язань такими майбут-
німи економічними вигодами є грошові кошти. 

Виходячи з цього, фінансові активи і фінансові зобов’язання оціню-
ються в тій валюті, в якій очікуються економічні вигоди (у разі активу) 
або відплив економічних вигід (у разі зобов’язання), незалежно від того, 
в якій валюті був оплачений актив (яка валюта була отримана під час 
виникнення зобов’язання). Валюта платежу за фінансовим активом або 
фінансовим зобов’язанням визначається умовами договору (випуску).

Отже, наприклад, якщо облігації зовнішньої державної позики, які 
за умовами випуску погашатимуться в доларах, придбавалися на внут-
рішньому ринку за гривні, їх слід обліковувати саме в доларах. Це буде 
монетарна стаття (в майбутньому очікуються грошові потоки в інвалю-
ті), відповідно, у разі зміни валютного курсу балансова вартість таких 
цінних паперів, виражена у гривнях (еквівалент), має переоцінюватися.

Як зазначалося вище, під час обліку будь-яких фінансових інстру-
ментів, номінованих в інвалюті, крім самої іноземної валюти, слід од-
ночасно застосовувати вимоги, як мінімум, двох документів (міжна-
родних стандартів чи інструкцій НБУ) – того, що регламентує облік 
безпосередньо відповідного інструменту, і того, що встановлює вимо-
ги щодо відображення курсових різниць.
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Зокрема, під час придбання цінних паперів первісну вартість слід 
розкласти на елементи й обліковувати за різними рахунками: номінал, 
накопичені проценти (купонний дохід), дисконт або премія.

При цьому дисконт / премія визначається як різниця між первіс-
ною вартістю і юридичними вимогами (номіналом та накопиченими 
процентами).

Однак у разі придбання валютних цінних паперів за гривні долуча-
ється ще один елемент – курсова різниця. 

Тобто різниця між гривневим еквівалентом суми номіналу і накопи-
ченого купона та гривневим еквівалентом первісної вартості (ціни при-
дбання плюс витрати, якщо потрібно), якщо еквіваленти пораховані з 
використанням офіційного валютного курсу, містить два елементи:

• суто «ринковий» дисконт / премію. Ця різниця вплине на роз-
рахунок ефективної ставки і надалі визнаватиметься процент-
ним доходом;

• валютний елемент – різницю, спричинену відмінністю офіцій-
ного курсу від того фактичного курсу, з використанням якого 
розраховувалася ціна цінного папера у гривнях. Ця різниця – 
курсова різниця, що визнаватиметься як валютна переоцінка.

Щоб мати змогу коректно розділити ці два елементи, важливо за-
значати в договорі валютний курс, на основі якого розраховано ціну 
придбання.

Надалі, якщо фінансовий актив оцінюватиметься за справедливою 
вартістю, може змінюватися як валютний курс, так і котирування фі-
нансового активу, тобто безпосередньо справедлива вартість.

Тобто за фінансовим активом може бути потреба визнавати два 
типи переоцінки (див. рис. 2.7):

1) так звану «ринкову» переоцінку – у разі зміни справедливої 
вартості. За таких умов зміниться вартість фінансового активу, 
виражена в іноземній валюті;

2) валютну переоцінку – у разі зміни валютного курсу. При цьо-
му гривневий еквівалент фінансового активу зміниться, навіть 
якщо справедлива вартість в інвалюті сама по собі залишилася 
незмінною (див. рис. 2.4).

Облік валютних фінансових інструментів, що обліковуються 
за амортизованою собівартістю. За амортизованою собівартістю 
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 обліковуються: фінансові активи у категорії (портфелі) «утримувані до 
погашення»; позики і дебіторська заборгованість; майже всі фінансо-
ві зобов’язання (так звані класичні боргові зобов’язання – депозити, 
боргові цінні папери власної емісії).

Облік цінних паперів до погашення передбачає первісне визнання 
за справедливою вартістю плюс витрати на операції та «процентні» ко-
місії (які є невід’ємною частиною доходу за фінансовим інструментом). 
Подальший облік здійснюється за амортизованою собівартістю, тобто 
передбачає визнання процентного доходу за методом ефективної став-
ки відсотка, визнання збитку від зменшення корисності за збиткових 
подій. 

«Ринкова» переоцінка таких інвестицій не здійснюється. Оскільки 
борговий цінний папір (а в категорії «до погашення» можуть утриму-
ватися тільки боргові фінансові активи) є монетарною статтею, слід 
також здійснювати валютну переоцінку в разі зміни офіційного валют-
ного курсу.

Аналогічний підхід використовується для обліку кредитів, розмі-
щених депозитів (категорія «позики і дебіторська заборгованість»).

Облік фінансових зобов’язань за амортизованою собівартістю пе-
редбачає ті самі дії, тільки за ними не визнається знецінення (основні 
види фінансових результатів: процентні витрати за методом ефектив-
ної ставки відсотка, валютна переоцінка у разі зміни офіційного ва-
лютного курсу).

Облік валютних фінансових інструментів, що обліковуються 
за справедливою вартістю. Особливість обліку таких фінансових 
активів у тому, що, крім доходів / витрат, які були розглянуті вище 
(визнання процентних, або дивідендних – за інструментами капіталу, 
доходів, збитків від зменшення корисності, валютної переоцінки), за 
такими фінансовими активами слід здійснювати періодичну «ринко-
ву» переоцінку.

Таким чином, загальна сума зміни справедливої вартості, вираже-
ної у гривнях (у функціональній валюті), по суті, містить два компо-
ненти:

1) валютну складову – за рахунок зміни валютного курсу;
2) ринкову складову – за рахунок зміни справедливої вартості (на-

приклад, котирувань), вираженої в іноземній валюті.
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Стосовно фінансових активів – інструментів капіталу (наприклад 
акцій), які є немонетарними статтями, МСБО 21 вимагає: коли при-
буток або збиток за немонетарною статтею визнається в іншому су-
купному прибутку (цінні папери на продаж), то будь-який валютний 
компонент цього прибутку чи збитку визнаватиметься прямо в іншо-
му сукупному прибутку. І навпаки, коли прибуток або збиток за не-
монетарною статтею визнається у прибутку або збитку, то будь-який 
валютний компонент цього прибутку чи збитку визнаватиметься у 
прибутку або збитку76. Це пояснюється тим, що немонетарний актив 
не містить валютних ризиків самих по собі. Однак визначати еквіва-
лент поточної справедливої вартості, не застосувавши поточного ва-
лютного курсу, є некоректним. Тому в сумі переоцінки таки присутня 
курсова різниця, але вона не виокремлюється в обліку як валютна, а 
«поглинається» загальною сумою «ринкової» переоцінки.

Дещо інший підхід застосовується до валютних боргових фінансо-
вих інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю, оскіль-
ки вони є класичними монетарними статтями. Згідно з МСБО 21 кур-
сові різниці (валютна переоцінка), що виникають при переведенні 
монетарних статей за курсами, котрі відрізняються від тих, за якими 
вони переводилися при первісному визнанні, протягом періоду або у 
попередній фінансовій звітності, визнаються у прибутку / збитку77. При 
цьому «ринкова» переоцінка може бути відображена, згідно з МСБО 39 
(МСФЗ 9), також у прибутку / збитку (за фінансовими інструментами 
за справедливою вартістю через прибутки / збитки), а може – в іншому 
сукупному доході (за фінансовими активами на продаж).

Таким чином, за борговими інструментами буде потреба розподі-
лити загальну суму переоцінки на дві складові – ринкову і валютну. 
Відповідь на питання, як це зробити, надає МСБО 39.

Так, з метою визнання прибутків і збитків від обміну іноземних ва-
лют монетарний, доступний для продажу фінансовий актив розгляда-
ється як облікований за амортизованою собівартістю в іноземній валюті. 
Відповідно, курсові різниці, спричинені змінами амортизованої собі-
вартості такого фінансового активу, визнаються у прибутку чи збитку, а 
інші зміни балансової вартості визнаються в іншому сукупному доході78. 

76 МСБО 21, п. 30.
77 МСБО 21, п. 28.
78 МСБО 39, п. КЗ 83.
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Щодо доступних для продажу фінансових активів, які не є моне-
тарними статтями (наприклад, інструменти власного капіталу), то 
прибуток або збиток, який визнається в іншому сукупному прибутку, 
включає будь-який пов’язаний з ними компонент іноземної валюти, як 
і зазначено в МСБО 2179.

Як відомо, існує різниця між амортизованою собівартістю борго-
вого фінансового активу (скоригованою з урахуванням зменшення ко-
рисності активу, якщо воно виникає та має визнаватися, як це потрібно 
для фінансових активів із категорії «на продаж») і його справедливою 
вартістю, вираженою у функціональній валюті (гривні) (рис. 2.8). 

Балансова вартість (БВ) – це вартість, за якою актив,
зобов’язання та власний капітал відображаються в балансі

основна сума

нараховані проценти

неамортизована премія (дисконт)

сума переоцінки

резерв (сума визнаного зменшення корисності)

Амортизована
собівартість

для фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю: 

Балансова вартість (БВ) = Справедлива вартість (Спр/в) 

Рис. 2.8. Складові та співвідношення понять «справедлива вартість» 
і «амортизована собівартість»

Таким чином, з метою коректного обліку боргових фінансових ак-
тивів, що обліковуються в портфелі на продаж, станом на кінець об-
лікового періоду слід зробити ось що:

1) здійснити донарахування процентів, амортизацію дисконту / 
премії за період. У результаті буде визначена поточна амортизо-
вана собівартість в інвалюті (позицію);

2) визначити поточну справедливу вартість в інвалюті; 
3) визначити різницю між еквівалентом поточної справедливої 

вартості, визначеним за поточним валютним курсом, і еквіва-
лентом поточної амортизованої собівартості, визначеним за 

79 МСБО 39, п. КЗ 83.
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поточним валютним курсом. Це буде загальна «ринкова» пе-
реоцінка, що має бути відображена за рахунком капіталу 5102 
(сальдо рахунку переоцінки на кінець періоду):

 (Спр/в – Ам с/в) × Кпот., (2.1)

де Спр/в – поточна справедлива вартість; Ам с/в – поточна амортизо-
вана собівартість; Кпот. – поточний валютний курс.

Сума результату переоцінки, яку потрібно відобразити в іншому 
сукупному доході за період, – різниця між величиною, визначеною за 
формулою (2.1), та еквівалентом суми переоцінки (у гривнях), що вже 
відображена за рахунком переоцінки;

4) визначити курсову різницю як різницю між еквівалентом по-
точної амортизованої собівартості, визначеним за поточним 
валютним курсом, і тим еквівалентом елементів амортизованої 
собівартості, який вже відображений в обліку. Це буде валютна 
переоцінка, що має бути відображена за рахунком 6204:

 Ам с/в × Кпот. – Ам с/в × Кпопер. (2.2)

 N · (Кпот. – Кпопер.) + %нар. · (Кпот. – Кпопер.) ± Д/П · (Кпот. – Кпопер.), (2.3)

де N – номінал цінного папера; %нар. – нарахований купон; Д/П – неамор-
тизований дисконт / премія; Кпот. – поточний валютний курс; Кпопер. – по-
передній валютний курс.

Звертаємо увагу, що за методиками НБУ за цінними паперами у порт-
фелі банку на продаж може бути або переоцінка, або резерв під змен-
шення корисності. Тому в разі, коли є потреба здійснювати переоцінку, 
рахунок резерву в складі амортизованої собівартості буде незадіяним.

Слід зауважити, що згідно з вимогами Інструкцій НБУ № 555 та 
№ 358, за фінансовими активами, що обліковуються в портфелі «за спра-
ведливою вартістю через прибутки / збитки», валютна переоцінка має 
відображатися за рахунком 6204 «Результат від торгівлі іноземною ва-
лютою та банківськими металами», а «ринкова» – за рахунком 6203 «Ре-
зультат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі 
банку»80. 

80 Інструкція НБУ № 358, п. 3.1 глави 3 розділу ІІ ; Інструкція НБУ № 555, п. 6 розділу Х.
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Тобто для того, щоб виконати ці вимоги, банк  також буде  вимушений 
розділяти загальну суму переоцінки на дві складові, хоча обидві ці скла-
дові будуть відображені у звіті про прибутки і збитки.

2.3. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ

У квітні 2008 року наднаціональна організація – Форум фінансової 
стабільності (Financial Stability Forum, FSF) – окреслила основні реко-
мендації щодо поліпшення ситуації на фінансових ринках, серед яких 
– удосконалення оцінок фінансових інструментів за справедливою 
вартістю в умовах неліквідних ринків та розкриття інформації про ме-
тодики її визначення81.

Резолюція саміту країн «Великої двадцятки» (G20) 2009 року та-
кож містить чіткі вказівки про необхідність перегляду Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ) щодо складних фінансових 
інструментів (ФІ) у періоди кризи, обліку за справедливою вартістю, 
розкриття інформації про ризики та позабалансові операції82.

Європейська асоціація з цінних паперів і ринків (The European 
Securities and Markets Authority, ESMA) опублікувала список сфер, роз-
криття інформації щодо яких вважається пріоритетним для лістингових 
компаній за звітний 2012 рік. На думку голови цієї організації Стівена 
Мейджура (Steven Maijoor, ESMA Chair), «установлення цих пріоритетів 
підкреслює важливість належного і послідовного застосування визнан-
ня, оцінки та розкриття принципів, передбачених у МСФЗ для забезпе-
чення прозорості й належного функціонування фінансових ринків»83.

Працюючи відповідно до зазначених підходів та враховуючи ви-
моги Базеля ІІ і Базеля ІІІ, Рада з Міжнародних стандартів бухгалтер-

81 Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fsforum.org/publications/r_0804.pdf.

82 Манько С. В. Бухгалтерские оценки по справедливой стоимости в условиях финансово-
го кризиса [Електронний ресурс] / С. В. Манько. – Режим доступу : http://www.auditit.ru/articles/
msfo/a24744/196112.html.

83 ESMA announces enforcement priorities for 2012 fi nancial statements [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.esma.europa.eu/system/fi les/2012760. pdf.
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ського обліку (РМСБО) переглянула низку стандартів щодо обліку і 
відображення у фінансовій звітності операцій із фінансовими інстру-
ментами: МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття» (IFRS 7 Financial 
Instruments: Disclosures), МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» 
(IAS 32 Financial Instruments: presentation), МСБО 39 «Фінансові інстру-
менти: визнання та оцінка» (IAS 39 Financial Instruments: Recognition and 
Measurement), а також розробила для мінімізації наслідків світової фі-
нансової кризи та її запобігання в майбутньому МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти» (IFRS 9 Financial Instruments) і МСФЗ 13 «Оцінка справед-
ливої вартості» (IFRS 13 Fair Value Measurement)84.

Вартість – це економічна концепція, що описує найбільш імовір-
ну ціну за даний товар або послугу, з якою погодяться продавець і по-
купець на даний момент часу. Вартість – еквівалент цінності об’єкта 
оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей, що є найбільшою сумою 
грошей, яку може отримати продавець і може погодитися сплатити 
покупець. Ринкова вартість – це вартість, за яку можливе відчуження 
об’єкта оцінки на ринку подібного майна, на дату оцінки за угодою, 
укладеною між покупцем і продавцем, після проведення відповідного 
(адекватного) маркетингу, за умови, що кожна зі сторін діяла із знан-
ням справи, розсудливо і без примусу85. 

Вартість ФІ може визначатись по-різному залежно від часових пара-
метрів та мети використання фінансових інструментів. Поняття спра-
ведливої вартості фінансових інструментів широко використовується 
в бухгалтерському обліку і пов’язане з оцінкою ФІ в будь-який момент 
часу. «Справедлива вартість – сума, за яку актив може бути обміняний 
або яким можуть бути погашенні зобов’язання в комерційній справі між 
добре обізнаними і зацікавленими сторонами»86 (МСФЗ 13). Справедли-
ва вартість – це поняття, сформульоване міжнародними і вітчизняними 
стандартами фінансової звітності, а в теорії оцінки воно збігається з од-
ним із видів вартості (наприклад, для застави – з ринковою вартістю). 
Стандарти оцінки визначають справедливу вартість фінансового  активу 

84 Бурденко І. Справедлива вартість в оцінці фінансових інструментів : вимоги Міжнарод-
них стандартів фінансової звітності / І. Бурденко, І. Макаренко // Вісник Національного банку 
України. – 2014. – № 2. – C. 44–50.

85 Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» // Постанова 
Кабміну від 10.09.2003 № 1440, з доповненнями та змінами.

86 Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 «Оцінка за справедливою вартістю» [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfi n.gov.ua/fi le/link/364291/fi le/IFRS13.pdf.
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чи зобов’язання для цілей застосування МСФЗ, зокрема МСБО  32, 
МСБО 39, МСБО 9, МСФЗ 7. МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартос-
ті» містить МСБО та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), зі змінами на 1 січня 
2013 року, і повністю присвячений оцінці ФІ за справедливою вартістю 
та  відображенню ФА, ФЗ, інструментів капіталу в обліку та звітності. 

Потреба учасників ринку в прозорій, достовірній і зрозумілій інфор-
мації щодо фінансових інструментів та їхніх потенційних ризиків, що ба-
зуються на єдиних підходах, спонукали до розроблення і впровадження 
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) но-
вих стандартів щодо обліку фінансових інструментів: МСФЗ 9 та МСФЗ 
13. Використання принципово нових положень цих стандартів фактично 
є нормативним методом оцінки за справедливою вартістю, а також визна-
чення широкої сфери їх застосування, спрощення класифікації фінансо-
вих інструментів, ієрархії вхідних даних та внутрішніх методик суб’єкта 
господарювання в алгоритмах оцінювання справедливої вартості.

Внесення змін РМСБО до системи стандартів, що регулюють облік 
фінансових інструментів, привело до заміни МСБО 39 «Фінансові ін-
струменти: визнання та оцінка» новим стандартом МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти» та суттєвих спрощень у їхній класифікації та оцінці.

Замість чотирьох класифікаційних груп фінансових активів, які 
були визначені в МСБО 39, у новому стандарті є лише дві групи:

1) фінансові активи, які оцінюються за амортизованою собівар-
тістю;

2) фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю87.
До першої групи включено інструменти, що відповідають таким 

умовам: мета бізнес-моделі з управління фінансовим активом полягає в 
отриманні контрактних грошових потоків за цим активом; кон трактні 
умови фінансового активу передбачають у певні дати надходження гро-
шових потоків, які є лише погашенням основ ної суми та сплатою про-
центів на непогашену основну суму.

Оцінка фінансових інструментів другої групи здійснюватиметься 
за справедливою вартістю, а коло інструментів, що належать до цієї 
групи, визначається за залишковим принципом.

Особливістю оцінки фінансових інструментів за справедливою 
вартістю є відображення її результатів здебільшого через прибуток 

87 Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти» [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://www.minfi n.gov.ua/fi le/link/364277/fi le/IFRS_9_2011.pdf.
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(збиток), крім випадків відображення її в іншому сукупному прибутку 
(збитку) згідно з прийнятою бізнес-моделлю підприємства, що звітує.

Отже, суттєві зміни в підходах до обліку фінансових інструментів, 
зумовлені реакцією регуляторів на світову фінансову кризу, привели 
до спрощення класифікації цих інструментів і зростання пріоритету 
обліку та розкриття інформації про них за справедливою вартістю88.

Оцінка фінансових інструментів за справедливою вартістю, що су-
проводжується належним розкриттям інформації, забезпечує інвес-
торів якнайкращими аналітичними даними щодо поточних ринкових 
умов. Відмова від обліку за справедливою вартістю може відкинути на 
десять років у минуле прогрес у розвитку фінансової звітності89.

В іншому дослідженні справедлива вартість також вважається єди-
ним об’єктивним критерієм, що дає змогу відображати операції з фінан-
совими інструментами у балансі та належним чином їх розкривати90.

У контексті дослідження системи оцінки фінансових інструментів 
за справедливою вартістю можемо навести як аргументи «за», так і ар-
гументи «проти» її застосування для формування інформації про ці 
інструменти (табл. 2.1).

Таблиця 2.1
Аргументи «за» і «проти» використання справедливої вартості 

при оцінюванні фінансових інструментів
Аргументи «проти» Аргументи «за»

1. Труднощі формулювання визначення
2.  Тенденція посилення 

«проциклічності»
3. Складне врегулювання зобов’язань
4.  «Квазісправедливі» оцінки похідних 

фінансових інструментів

1.  Зовнішня оцінка (зрозумілість, 
прозорість)

2.  Додаткова інформація 
для користувачів фінансової звітності

3.  Достовірний облік і відображення 
у фінансовій звітності похідних 
фінансових інструментів

Серед аргументів «за» акцентуємо на тому, що підхід, який ґрунту-
ється на справедливій вартості, нині має перевагу над  оцінюванням на 

88 Бурденко І. Справедлива вартість в оцінці фінансових інструментів : вимоги Міжнарод-
них стандартів фінансової звітності / І. Бурденко, І. Макаренко // Вісник Національного банку 
України. – 2014. – № 2. – C. 44–50.

89 Lepeti J. How to Arrive at Fair Value During a Crisis. 28 July, 2008 [Електронний ресурс] 
/ J. Lepeti, B. Eteni, D. Marteau. – Режим доступу : http://www.ft .com/cms/s/0/html.

90 Fair Value : Рolicy Paрer / Th e Association of Chartered Certifіed Accountants, February 2009 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.accaglo.
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основі історичної собівартості, оскільки не прив’язаний до окремого 
суб’єкта господарювання і є зовнішньою, незалежною оцінкою, що 
сприяє формуванню зрозумілої та прозорої інформації для користува-
чів фінансової звітності.

При цьому в Концептуальній основі фінансової звітності наведе-
но лише такі критерії: історична собівартість, поточна собівартість, 
вартість реалізації і теперішня вартість, а справедлива вартість як 
окремий вид оцінки не зазначається91. Таке відокремлення подання 
справедливої вартості свідчить про її специфічність як окремого виду 
оцінки, що має вельми невизначену природу і є вагомим аргументом 
«проти» її використання.

Крім того, не на користь справедливої вартості свідчить і взаємо-
залежність між справедливою вартістю і проциклічністю – облік за 
справедливою вартістю підсилює ефекти ринкових коливань цін, які 
впливають на вартість інструментів, а під час розгортання кризових 
явищ можуть бути причиною глобального «розпродажу активів» (asset 
fire sale). Продовженням цієї тенденції є складне врегулювання зобов’я-
зань, оцінених за справедливою вартістю: у разі падіння кредитного 
рейтингу емітента знижується і вартість його зобов’язань, унаслідок 
цього за катастрофічного фінансового стану емітент отримує прибуток.

Використання справедливої вартості як унікального методу для 
оцінки похідних фінансових інструментів, безумовно, свідчить на її 
користь, оскільки лише застосування ринкових цін для цієї категорії 
фінансових інструментів дає змогу привести показники суб’єктів гос-
подарювання, за якими вони звітують, у цих інструментах до порів-
нянного і єдиного критерію.

Серед аргументів «проти» зазначимо такий: справедлива вартість 
похідних фінансових інструментів, відображених у балансі, не дає ре-
ального уявлення користувачам про обсяг потенційних збитків, пов’я-
заних із ними. Так, у момент первісного визнання такого інструменту, 
як своп, його справедлива вартість дорівнюватиме нулю, і лише в ре-
зультаті її коливань на дату переоцінки вона буде іншою. Отже, оці-
нена схильність до ризику в цьому разі буде доцільнішим критерієм. 
До того ж за умов відсутності активного ринку використання справед-
ливої вартості щодо похідних фінансових інструментів ускладнюється 

91 Голов С. Справедлива вартість та її місце в системі оцінок бухгалтерського обліку / С. Го-
лов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 4. – С. 3–18.
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й замінюється різноманітними методиками оцінки, що базуються на 
ринкових даних і є «квазісправедливими».

Зважаючи на аргументи «за» і «проти», використання справедливої 
вартості як універсального критерію оцінювання, особливо для різних 
категорій фінансових інструментів, є дискусійним і потребує прийняття 
єдиних положень, що регулюють її визначення та розкриття інформації 
про операції, відображені за нею, для мінімізації негативних наслідків.

МСФЗ 13 має широку сферу застосування: об’єднавши різні під-
ходи до визначення справедливої вартості, що містились у понад 20 
стандартах, він охоплює всі елементи і статті фінансової звітності, крім 
тих, котрі виходять поза його сферу (табл. 2.2).

Таблиця 2.2
Застосування МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю»

У межах сфери 
застосування МСФЗ 13

Поза сферою 
застосування 

МСФЗ 13

Використання 
положень МСФЗ 13 
лише для розкриття 

інформації
МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»: 
активи та зобов’язання за методом 
придбання, неконтрольована частка 

МСФЗ 2 «Платіж 
на основі акцій»: 
операції, платіж 
за якими здійсню-
ється на основі акцій 
у межах сфери засто-
сування стандарту

МСБО 19 «Виплати 
працівникам»: 
активи передбачених 
стандартами 
програм, оцінені 
за справедливою 
вартістю

МСФЗ 5 «Непоточні активи, 
утримувані для продажу та припинена 
діяльність»: активи, утримувані 
для продажу
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», 
МСБО 32 «Фінансові інструменти: 
подання», МСБО 39 «Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка»: 
фінансові інструменти, що оцінюються 
за справедливою вартістю

МСБО 17 «Оренда»: 
операції оренди 
в межах сфери 
застосування 
стандарту

МСБО 16 «Основні засоби»: 
основні засоби за умови обрання 
альтернативної моделі
МСБО 19 «Виплати працівникам»: 
активи пенсійних планів і програм

МСБО 2 «Запаси»: 
оцінки, які дещо 
 подібні до справед-
ливої вартості, 
але не є справедли-
вою вартістю 
(як-от чиста 
вартість реалізації)

МСБО 26 «Облік 
та звітність щодо 
програм пенсійного 
забезпечення»: 
внески до програми 
виплат після виходу 
на пенсію, оцінені 
за справедливою 
вартістю

МСБО 20 «Облік державних грантів 
і розкриття інформації про державну 
допомогу»: недержавні урядові гранти
МСБО 36 «Зменшення корисності 
активів»: вартість очікуваного 
відшкодування, яка оцінюється як СВ 
із вирахуванням витрат на вибуття
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У межах сфери 
застосування МСФЗ 13

Поза сферою 
застосування 

МСФЗ 13

Використання 
положень МСФЗ 13 
лише для розкриття 

інформації
МСБО 38 «Нематеріальні активи»: 
нематеріальні активи, придбані 
в результаті об’єднання бізнесу

МСБО 36 
«Зменшення 
корисності 
активів»: вартість 
при використанні

МСБО 36 «Зменшен-
ня корисності 
активів»: активи, 
для яких сума очіку-
ваного відшкоду-
вання – це спра-
ведлива вартість 
із вирахуванням 
витрат на  вибуття

МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»: 
інвестиційна нерухомість цілком
МСБО 41 «Сільське господарство»: 
біологічні активи та сільсько-
господарська продукція на момент 
збору врожаю

Отже, МСФЗ 13 застосовується в разі, якщо інший МСФЗ вимагає 
чи дає змогу оцінити справедливу вартість або розкрити інформацію 
про оцінки справедливої вартості (та такі оцінки, як справедлива вар-
тість із вирахуванням витрат на продаж, на основі справедливої вар-
тості або розкриття інформації про такі оцінки)92. Зокрема, серед ви-
падків такого застосування є і норми, що стосуються обліку фінансових 
інструментів за справедливою вартістю згідно з вимогами МСФЗ 9.

Прийняття МСФЗ 13 із розширеною сферою дії безумовно входить 
до сфери інтересів як користувачів фінансової звітності, так і органі-
зацій, які звітують (рис. 2.9), – різних категорій суб’єктів господарю-
вання (банків, фінансових компаній та фондів, компаній реального 
сектору тощо).

1) фінансові
активи

і зобов’язання

2) інвестиційну
нерухомість

3) основні засоби
та нематеріальні активи,

що переоцінюються
за справедливою

вартістю

4) інвестиційні
проекти,

які необхідно
тестувати

на знецінення

У сфері МСФЗ 13 – суб’єкти господарювання – одиниці, що звітують, які мають

Рис. 2.9. Суб’єкти господарювання, 
що перебувають у сфері впливу МСФЗ 13

92 Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 «Оцінка за справедливою вартістю» [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfi n.gov.ua/fi le/link/364291/fi le/IFRS13.pdf.

Закінчення табл. 2.2
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Отже, прийняття МСФЗ 13 з уніфікованими підходами до визна-
чення справедливої вартості фінансових інструментів та інших статей 
фінансової звітності в умовах подолання наслідків фінансової кризи та 
конвергенції систем професійних стандартів є важливим кроком для 
багатьох підприємств, що звітують.

Головна ідея МСФЗ 13 полягає в поясненні, як конкретно оціню-
вати справедливу вартість різних активів, зобов’язань, інструментів 
власного капіталу з урахуванням різного ступеня достатності і досто-
вірності ринкової інформації.

Цей стандарт визначає справедливу вартість як ціну, яка була б 
отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов’язання у 
звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки93 (тобто ви-
хідну ціну на дату оцінки з погляду учасника ринку, який утримує ак-
тив або має зобов’язання). 

Ключовими елементами, які необхідно розглянути під час реаліза-
ції алгоритму визначення справедливої вартості, є такі:

• конкретний актив чи зобов’язання, інструмент, який є предме-
том оцінки (одиниця обліку);

• операції на головному (найсприятливішому) ринку;
• учасники ринку;
• методики оцінки, припущення суб’єкта господарювання щодо 

визначення рівня ієрархії джерел інформації та, як наслідок, 
ціни (справедливої вартості) одиниці обліку.

На першому етапі алгоритму необхідно визначити статус кон-
кретного активу або зобов’язання (одиниці обліку). Оцінюючи їхню 
справедливу вартість, суб’єкт господарювання має брати до уваги ті 
характеристики активу або зобов’язання (стан та місцезнаходження, 
обмеження на використання або продаж), які би й інші учасники рин-
ку взяли до уваги.

На другому етапі варто впевнитися, що операції з одиницями обліку 
відбуваються на головному або за його відсутності – на найсприятливі-
шому ринку. Його визначення має базуватися на послідовності кроків.

При цьому слід правильно класифікувати фінансовий інструмент, 
у тому числі похідний фінансовий інструмент, і віднести його до відпо-
відної групи (рівня):

93 Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 «Оцінка за справедливою вартістю» [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfi n.gov.ua/fi le/link/364291/fi le/IFRS13.pdf.
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• фінансові інструменти, щодо яких є котирування на активних 
(головному) ринках;

• фінансові інструменти, котирування яких базуються на даних 
інших ринків (найсприятливіших) або визначених опосередко-
вано;

• фінансові інструменти, щодо яких немає котирувань на голов-
ному або найсприятливішому ринку, а оцінку отримано за ін-
шою методикою оцінювання.

На практиці дуже важко виокремити фінансові інструменти в роз-
різі цих груп, тут не обійтися без професійного судження бухгалтера. 
Таке розмежування фінансових інструментів важливе для визнання 
доходів і витрат, які можуть виникнути за первісного визнання фінан-
сових інструментів.

Варто зауважити, що головним ринком для фінансових інструмен-
тів насамперед є як фондові біржі, так і позабіржові ринки.

Відповідно до МСФЗ 13 для фінансового активу або зобов’язання, 
які функціонують в умовах головного ринку, справедливою вартістю є 
ціна на такому ринку (незалежно від того, чи ця ціна є безпосередньо 
відкритою, чи її оцінку отримано за іншою методикою оцінювання), 
навіть якщо ціна на іншому ринку є потенційно сприятливішою на 
дату оцінки.

Покупці та продавці на головному (або найсприятливішому) ринку 
для активу чи зобов’язання повинні мати всі наведені на схемі чотири 
характеристики.

На останньому етапі алгоритму визначається справедлива вар-
тість як ціна, яка була б отримана за продажу активу або сплачена за 
передачу зобов’язання у звичайній операції на головному (або най-
сприятливішому) ринку на дату оцінки за поточних ринкових умов 
(тобто вихідна ціна), незалежно від того, чи спостерігається така ціна 
безпосередньо, чи вона отримана за допомогою іншої методики оці-
нювання94.

Вибір методу оцінювання фінансового активу чи зобов’язання за-
лежить від бізнес-моделі управління фінансовими активами та харак-
теристики контрактних грошових потоків фінансового активу (чи є 
вони лише виплатою основного боргу та відсотків).

94 Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 «Оцінка за справедливою вартістю» [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfi n.gov.ua/fi le/link/364291/fi le/IFRS13.pdf.
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Відповідно до положень МСФЗ 9 бізнес-моделлю є система концеп-
цій, методик і конкретних інструментів управління фінансовими акти-
вами, що застосовуються послідовно. Бізнес-модель формується клю-
човим управлінським персоналом компанії самостійно і не залежить 
від його намірів щодо окремих фінансових інструментів. При цьому 
дозволяється мати більш як одну бізнес-модель у сфері управління фі-
нансовими активами. Такі моделі можуть бути, наприклад, диференці-
йовані за способом отримання економічних вигід, за видами активів 
або за функціональною ознакою95. 

Відповідно до МСФЗ 9 похідні фінансові інструменти завжди оці-
нюються за справедливою вартістю з віднесенням її змін на прибуток 
(збиток)96.

Слід наголосити, що оцінка справедливої вартості фінансових ін-
струментів базується передусім на припущеннях учасників ринку (по-
купців чи продавців), а головний (або найсприятливіший) ринок (тоб-
то й учасники ринку) розглядається з позиції суб’єкта господарювання 
з урахуванням певних відмінностей між суб’єктами господарювання з 
різними видами діяльності.

Ієрархія джерел інформації та методи оцінювання справедливої 
вартості. Методики, що застосовуються для оцінювання справедли-
вої вартості фінансових інструментів, мають максимізувати викорис-
тання доречних відкритих вхідних даних і мінімізувати використання 
закритих вхідних даних97.

Згідно з МСФЗ 13 усі оцінки та припущення суб’єкта господарюван-
ня щодо визначення справедливої вартості засновані на певному рівні іє-
рархії джерел інформації, які розмежовуються за її видами та якістю. За-
разом, за інших незмінних умов, суб’єкт має використовувати найвищий 
із доступних рівнів такої ієрархії для визначення справедливої вартості.

Зазначимо, що поняття ієрархії джерел інформації, якими суб’єкти 
господарювання послуговуються під час визначення справедливої 

95 Плотников В. С. Оценка производных финансовых инструментов в бухгалтерском учете 
/ В. С. Плотников, О. В. Плотникова // Вектор науки Тольяттинского государственного универси-
тета. – 2012. – № 2 (20). – С. 183–187.

96 Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти» [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://www.minfi n.gov.ua/fi le/link/364277/fi le/IFRS_9_2011.pdf.

97 Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 «Оцінка за справедливою вартістю» [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfi n.gov.ua/fi le/link/364291/fi le/IFRS13.pdf.
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 вартості, запозичене в МСФЗ 13 із МСФЗ 7, де воно було вперше засто-
соване щодо фінансових інструментів. Проте у МСФЗ 13 така ієрархія 
(рис. 2.10) посідає центральне, основоположне місце у реалізації алго-
ритму оцінки за справедливою вартістю й інших елементів фінансової 
звітності. 

Рівень 1 
Котирування цін на активних 

ринках для ідентичних активів  
чи зобов’язань 

Рівень 2 
Вихідні дані, що базуються  

на ринкових даних  
або ж визначені опосередковано 

Рівень 3 
Закриті вихідні дані і припущення 

суб’єкта господарювання 

Рис. 2.10. Ієрархія визначення справедливої вартості 
фінансових інструментів

Детальну характеристику кожного з рівнів ієрархії наведено в 
табл. 2.3. 

Не можемо залишити поза увагою і той факт, що існування актив-
ного ринку (рівень 1) для певних категорій фінансових інструментів, 
зокрема екзотичних чи нестандартизованих позабіржових, є сум-
нівним. Тому визначення їхньої справедливої вартості за нормами 
стандартів базуватиметься на внутрішніх методиках, зокрема моделі 
грошових потоків (standard cash flow), методиці оцінки Блека – Шоул-
за – Мертона чи Монте-Карло (Black – Scholes – Merton or Monte Carlo 
valuation tech niques), заснованих на ринкових (рівень 2) і неринкових 
даних (рівень 3). За дослідженням агенції Фіч Рейтингс (Fitch Ratings), 
1% компаній користується для визначення вартості похідних фінан-
сових інструментів інформацією рівня 1, 3% – інформацією рівня 398.

98 Fitch Ratings Credit Policy SpecialReport: July 22, 2009: Derivatives: AClose Look at What New 
Disclosures in the US Reveal [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nysscpa.org/
committees/banking/dder.pdf.
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Таблиця 2.3 
Підходи до визначення рівнів ієрархії оцінки за справедливою вартістю
Параметри Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3
Визначення Ціни котирування 

( нескориговані) 
на активних 
ринках на іден-
тичні активи 
або зобов’язання, 
до яких суб’єкт 
 господарювання 
може мати 
 доступ на дату 
 оцінювання

Вхідні дані, крім цін 
 котирування, що включені 
до першого рівня, відкриті 
для активу або зобов’язання 
(прямо чи опосередковано)

Закриті вхідні 
дані для активу 
або зобов’язання

Джерела
інформації

Ціни котирування 
( нескориговані) 
на активних 
ринках на іден-
тичні активи 
або зобов’язання, 
до яких суб’єкт 
господарювання 
може мати доступ 
на дату оцінки

–  Ціни котирування на по-
дібні активи чи зобо в’я-
зання на активних ринках;

–  ціни котирування на іден-
тичні або подібні активи 
чи зобов’язання на рин-
ках, які не є активними;

–  вхідні дані, крім цін 
котирування, які є харак-
терними для  активу 
чи зобов’язання;

–  вхідні дані, підтверджені 
ринком

Це вхідні дані 
для активу 
чи зобо в’язання, 
яких немає 
у відкритому 
доступі

Рівень 
 зіставності Ідентично Подібно Не подібно

Приклад 
даних

Котирування 
пайових цін-
них паперів, 
що  обертаються 
на загальнодо-
ступних біржах

Відсоткова ставка та криві 
дохідності, що спостеріга-
ються на звичайних інтер-
валах котирування;
– кредитні спреди

Дані, що відобра-
жають припущення 
суб’єкта господарю-
вання при встанов-
ленні ціни на актив 
або зобов’язання, 
в тому числі припу-
щення про ризик

Приклад 
інстру-
ментів

Акції компанії, 
що  перебуває 
в лістингу 
на  Нью-Йоркській 
фондовій біржі

Своп фіксованої для отри-
мання і змінної для сплати 
відсоткової ставки на основі 
своп-курсу на Лондонсько-
му міжбанківському ринку 
депозитів (London Interbank 
Offered Rate, LIBOR);
–  трирічний опціон на акції, 

що обертаються на біржі

Довгостроковий 
валютний своп;
– відсотковий своп;
–  трирічний опціон 

на акції, 
які про дають 
і  купують 
на біржі
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Параметри Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3
Приклад 
ринку обігу

Біржовий Позабіржовий (дилерський 
і посередницький)

Ринок без участі 
посередників

Отже, здебільшого основою для визначення справедливої вартості 
фінансових інструментів та їх відображення у фінансовій звітності є 
розроблені суб’єктом господарювання методики, розуміння й оцінка 
яких користувачами можуть бути ускладненими.

Крім того, МСФЗ 9 і 13 заохочують використання цін попиту для 
операцій з активами та цін пропозиції для операцій із зобов’язаннями. 
Якщо фінансовий актив, зобов’язання або похідний фінансовий ін-
струмент мають ціну попиту і ціну пропозиції (наприклад, вхідні дані 
з дилерського ринку), то ціну в межах спреду між ціною попиту і ці-
ною пропозиції, яка найкраще представляє справедливу вартість за 
таких обставин, необхідно використовувати для оцінки справедливої 
вартості незалежно від того, до якої категорії належать вхідні дані в 
ієрархії справедливої вартості (1-го, 2 чи 3 рівня).

Особливої актуальності це досягнення у МСФЗ 13 щодо визна-
чення справедливої вартості фінансових інструментів має для низки 
суб’єктів господарювання, які тією чи іншою мірою пов’язані з ринка-
ми країн боржників Європейського співтовариства.

Серед прикладів таких ситуацій можемо назвати проблемний про-
даж (distressed sale) з укладенням угоди продавцем банкрутом, вимуше-
ний продаж (forced sale) з обов’язковим укладенням угоди з юридичного 
чи конструктивного примусу, недостатній рівень концентрації учасни-
ків ринку, що забезпечують активний обіг фінансових інструментів.

Якщо ринок для фінансового інструменту не є активним, суб’єкт 
господарювання встановлює справедливу вартість, застосовуючи ме-
тод оцінювання. Якщо є метод оцінювання, який зазвичай викорис-
товують учасники ринку для визначення ціни інструменту і доведено, 
що він надає достовірну інформацію про рівень цін, отриманих у фак-
тичних ринкових операціях, то суб’єкт господарювання застосовує 
цей метод. 

Мета застосування методу оцінювання – визначити, якою була б 
ціна операції на дату оцінки в обміні між незалежними сторонами, зва-
жаючи на звичайні міркування бізнесу. Справедлива вартість оціню-

Закінчення табл. 2.3
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ється на основі результатів застосування методу оцінювання, в якому 
максимально враховуються ринкові показники та якомога менше бе-
руться до уваги дані, специфічні для суб’єкта господарювання, тобто 
справедлива вартість, за розрахунку якої максимально використано 
відповідні відкриті вхідні дані і мінімізовано використання закритих 
вхідних даних99.

Очікується, що цей метод оцінювання надасть реальну попередню 
оцінку справедливої вартості, якщо: 

а) він обґрунтовано відображає ринкові очікування щодо рівня 
оцінювання інструменту; 

б) вихідні дані для методу оцінювання обґрунтовано відображають 
ринкові очікування та оцінки чинників співвідношень ризику і доходу, 
властивих фінансовому інструментові100.

Серед основоположних методів оцінювання МСФЗ 13 визначає в 
порядку їхньої значущості для суб’єкта, що звітує, ринковий, витрат-
ний та дохідний підходи (табл. 2.4).

Таблиця 2.4 
Характеристика підходів, що застосовуються для визначення 

справедливої вартості фінансових інструментів на неактивних ринках
Підхід Особливості застосування Приклади

Ринковий 
підхід 
(market 
approach)

Методика оцінювання, 
що використовує ціни 
та іншу доречну інформацію, 
яка генерується ринковими 
операціями з ідентичними 
або порівнянними 
(тобто подібними) активами, 
зобов’язаннями або групою 
активів і зобов’язань, наприклад, 
як бізнес

Метод «мультиплікаторів» 
та інших загальноприйнятих 
ринкових коефіцієнтів; інші 
розрахунки, наприклад, внутрішня 
норма рентабельності (Internal 
rate of return, IRR), коефіцієнт ціна 
/ прибуток (Price-earnings ratio 
P/E), співвідношення облікової 
та справедливої вартості чистих 
активів (Book/FV of net assets)

Витратний 
підхід
(cost 
approach)

Метод оцінювання, що відображає
суму, яка була б потрібна саме 
в той момент часу, щоб замінити 
експлуатаційну потужність активу 
(яку часто називають поточною 
вартістю заміщення)

Поточна вартість відшкодування 
або заміщення

99 Бурденко І. Справедлива вартість в оцінці фінансових інструментів : вимоги Міжнарод-
них стандартів фінансової звітності / І. Бурденко, І. Макаренко // Вісник Національного банку 
України. – 2014. – № 2. – С. 44–50.

100 Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти» [Електрон ний ре-
сурс]. –Режим доступу : http://www.minfi n.gov.ua/fi le/link/364277/fi le/IFRS_9_2011.pdf.
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Підхід Особливості застосування Приклади
Дохідний 
підхід
(income 
approach)

Методики оцінювання, 
які перетворюють майбутні суми 
(наприклад, грошові потоки або 
дохід і витрати) на одну поточну 
(тобто дисконтовану) величину. 
Оцінка справедливої вартості 
визначається з урахуванням 
вартості, очікуваної нинішнім 
ринком щодо таких майбутніх сум

Методики на основі теперішньої 
вартості (методика очікуваної 
теперішньої вартості, методика 
коригування ставки дисконту); 
моделі опціонного ціноутворення, 
як-от формула Блека – Шоулза –
Мертона або біноміальна модель; 
метод надлишкових доходів 
упродовж кількох періодів

Наявність певних вхідних даних та їхня відносна суб’єктивність мо-
жуть вплинути на вибір відповідних методик оцінювання. Проте ієрар-
хія визначення рівня справедливої вартості встановлює пріоритетність 
саме вхідних даних для методик оцінювання, а не власне методик оці-
нювання, що використовуються для оцінювання справедливої вартості. 
Наприклад, оцінювання справедливої вартості за методикою теперіш-
ньої вартості може бути віднесене до 2-го чи 3 рівнів залежно від тих 
вхідних даних, які є важливими для всієї системи оцінювання, та рівня 
ієрархії справедливої вартості, до якого віднесено такі вхідні дані101.

При оцінці зобов’язань та власних інструментів капіталу міжна-
родні стандарти виходять з таких позицій. 

Оцінка справедливої вартості базується на припущенні, що фінан-
сове або нефінансове зобов’язання (пасив) або власний інструмент ка-
піталу суб’єкта господарювання:

• передається учасникові ринку в день проведення такої оцінки; 
• передача зобов’язання або власного інструменту капіталу 

суб’єкта господарювання робиться з припущеннями:
якщо немає

• ціни котирування або
• спостережного ринку 

для передачі ідентичного або подібного зобов’язання / власного ін-
струменту капіталу суб’єкта господарювання,

то суб’єкт господарювання оцінює справедливу вартість зобов’я-
зання або інструменту капіталу з позиції учасника ринку, який утри-

101 Бурденко І. Справедлива вартість в оцінці фінансових інструментів : вимоги Міжнарод-
них стандартів фінансової звітності / І. Бурденко, І. Макаренко // Вісник Національного банку 
України. – 2014. – № 2. – C. 44–50.

Закінчення табл. 2.4
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мує ідентичний об’єкт як актив на дату оцінювання. При подальшому 
визнанні для оцінки справедливої вартості суб’єкт господарювання за-
стосовує методи оцінки вартості, що відповідають одному або кільком 
зазначеним підходам.

Оцінка справедливої вартості – це точка в діапазоні, яка найкраще 
представляє справедливу вартість за даних обставин.

Якщо ціна операції – це справедлива вартість при первісному ви-
знанні, а для оцінки справедливої вартості у наступних періодах засто-
совуватимуть метод оцінки вартості, у якій використовуються закриті 
вхідні дані, то метод оцінки слід калібрувати так, щоб при первісному 
визнанні результат методу оцінки дорівнював ціні операції. Калібру-
вання забезпечує відображення методом оцінки вартості поточних 
ринкових умов, і це допомагає суб’єктові господарювання визначити, 
чи необхідне коригування методу оцінки вартості (наприклад, може 
бути характеристику активу чи зобов’язання, якої метод оцінки вар-
тості не враховує). Після первісного визнання, оцінюючи справедли-
ву вартість за допомогою методу оцінки вартості або методів, які ви-
користовують закриті дані, суб’єкт господарювання має забезпечити, 
щоб такі методи оцінки вартості відображали дані, які спостерігають-
ся на ринку (наприклад, ціну на подібний актив або зобов’язання) на 
дату оцінки. 

Методи оцінки вартості, що використовуються для оцінки справед-
ливої вартості, слід застосовувати послідовно. 

Проте зміна в методі оцінювання або у способі його застосуван-
ня (наприклад, зміна вагових коефіцієнтів при застосуванні кількох 
методів оцінки або зміна коригування, що застосовується до методу 
оцінки вартості) є доречною, якщо наслідком такої зміни є оцінка, 
яка так само або краще представляє справедливу вартість за даних 
обставин. 

Це може бути, наприклад, за настання будь-якої з таких подій:
а) сформувались нові ринки;
б) стає доступною нова інформація;
в) інформація, що використовувалась раніше, тепер недоступна;
г) методи оцінки вартості вдосконалились; або
ґ) змінилися ринкові умови102.
102 Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 «Оцінка за справедливою вартістю» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfi n.gov.ua/fi le/link/364291/fi le/IFRS13.pdf.
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Ринковий підхід використовує ціни та іншу доречну інформацію, 
що генерується операціями ринку з ідентичними або зіставними (тоб-
то подібними) активами, зобов’язаннями або групою активів і зобо-
в’язань, такою як бізнес.

Наприклад, методи оцінки вартості, що відповідають ринковому 
підходу, часто використовують ринкові показники, виведені на підста-
ві сукупності зіставних активів, зобов’язань або груп активів і зобо в’я-
зань. Показники можуть бути належати до діапазонів, які складаються 
з різних показників для кожного зіставного активу, зобов’я зання чи 
групи активів та зобов’язань. Вибір відповідного показника у діапазоні 
потребує судження, врахування кількісних та якісних чинників, харак-
терних для оцінки.

Методи оцінки вартості, що відповідають ринковому підходу, вклю-
чають матричне ціноутворення. Матричне ціноутворення – це матема-
тичний метод, який використовується в основному для оцінки деяких 
типів фінансових інструментів, як-от боргові цінні папери, не спираю-
чись виключно на ціни котирування на конкретні цінні папери, а радше 
спираючись на взаємозв’язок цінних паперів з іншими контрольними 
цінними паперами, що котируються.

 Витратний підхід відображає суму, яка потрібна була б зараз, щоб 
замінити експлуатаційну потужність активу (яку часто називають по-
точною вартістю заміщення).

 З погляду продавця – учасника ринку, основою ціни, яка була б 
отримана за актив, є вартість для покупця – учасника ринку придбан-
ня або спорудження активу-замінника зіставної корисності, скориго-
вана з урахуванням старіння. Це тому, що покупець – учасник ринку 
не платитиме за актив більше від суми, за яку він може замінити екс-
плуатаційну потужність такого активу. Старіння охоплює погіршення 
фізичного стану, функціональне (технологічне) старіння та економічне 
(зовнішнє) старіння і є ширшим, ніж амортизація для цілей фінансової 
звітності (віднесення історичної собівартості) чи для цілей оподатку-
вання (з використанням визначених строків експлуатації). У багатьох 
випадках метод поточної вартості заміщення застосовується для оцін-
ки справедливої вартості матеріальних активів, що використовуються у 
поєднанні з іншими активами чи з іншими активами і зобов’язаннями.

Дохідний підхід перетворює майбутні суми (наприклад, грошові 
потоки або доходи і витрати) в одну поточну (тобто дисконтовану) ве-
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личину. Якщо використовується дохідний підхід, то оцінка справедли-
вої вартості відображає нинішні ринкові очікування стосовно таких 
майбутніх величин.

Теперішня вартість (тобто застосування дохідного підходу) – це ме-
ханізм, який використовується для того, щоб пов’язати майбутні вели-
чини (наприклад, грошові потоки або значення) з теперішньою величи-
ною за допомогою ставки дисконту. Оцінка справедливої вартості активу 
або зобов’язання за методом на основі теперішньої вартості враховує всі 
вказані далі елементи з погляду учасників ринку на дату оцінки:

а) оцінку майбутніх грошових потоків для активу чи зобов’язання, 
що оцінюється;

б) очікування стосовно можливих відхилень величини або часу 
грошових потоків, що представляють невизначеність, властиву цим 
грошовим потокам;

в) часову вартість грошей, представлену ставкою за безризиковими 
монетарними активами, дати термінів погашення або тривалість яких 
збігається з періодом, охопленим цими грошовими потоками, і які не 
становлять ані невизначеності часу, ані ризику дефолту утримувача 
(тобто безризикова ставка відсотка);

г) ціну за прийняття невизначеності, властивої цим грошовим по-
токам (тобто премія за ризик);

ґ) інші чинники, які учасники ринку взяли б до уваги за даних об-
ставин;

д) для зобов’язання – ризик невиконання, пов’язаний з таким 
зобов’язанням, включаючи власний кредитний ризик суб’єкта госпо-
дарювання (тобто суб’єкта, який прийняв на себе зобов’язання).

Метод коригування ставки дисконту використовує єдину сукуп-
ність грошових потоків з діапазону можливих оцінок величин – контр-
актних чи обіцяних (як у разі облігації) або найбільш імовірних грошо-
вих потоків. В усіх випадках такі грошові потоки залежать від настання 
певних подій (наприклад, контрактні або обіцяні грошові потоки для 
облігації залежать від події «ненастання дефолту дебітора»). Ставку 
дисконту, що використовується у методиці коригування ставки дис-
конту, отримують на підставі відкритих норм прибутковості для зі-
ставних активів або зобов’язань, які продають і купують на ринку. 
Відповідно, контрактні, обіцяні чи найбільш імовірні грошові потоки 
дисконтують за ставкою відсотка, яку можна спостерігати на ринку 
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або яка є оцінкою ринкової ставки для таких грошових потоків, що 
залежать від певних умов (тобто за ринковою нормою прибутковості).

Метод коригування ставки дисконту потребує аналізу ринкових 
даних для зіставних активів або зобов’язань. Зіставність визначають, 
аналізуючи характер грошових потоків (наприклад, чи є грошові по-
токи контрактними чи неконтрактними та чи реагуватимуть вони 
аналогічно на зміни економічних умов), а також інші чинники (напри-
клад, кредитна позиція, застава, тривалість, обмежувальні положення 
та ліквідність). Або ж, якщо якийсь один зіставний актив чи зобов’я-
зання не відображає достовірно ризику, властивого грошовим пото-
кам активу чи зобов’язання, що оцінюється, можливо, ставку дисконту 
можна отримати на підставі даних для кількох зіставних активів або 
зобо в’язань у поєднанні з безризиковою кривою дохідності (тобто за-
стосовуючи «накопичувальний» підхід).

 Методи очікуваної теперішньої вартості використовують як стар-
тову точку сукупність грошових потоків, яка представляє зважене на 
величину ймовірності середнє всіх можливих майбутніх грошових 
потоків (тобто очікуваних грошових потоків). Отримана в результаті 
оцінка ідентична очікуваній вартості, яка, у термінах статистики, є 
середньозваженою величиною можливих значень дискретної випад-
кової величини, де відповідна ймовірність є ваговими коефіцієнтами. 
Оскільки всі можливі грошові потоки зважені на величину ймовір-
ності, то отриманий у результаті очікуваний грошовий потік не за-
лежить від настання якоїсь конкретної події (на відміну від грошових 
потоків, що використовуються у методиці коригування ставки дис-
конту).

Приймаючи інвестиційне рішення, не схильні до ризику учасники 
ринку братимуть до уваги ризик того, що фактичні грошові потоки мо-
жуть відрізнятися від очікуваних грошових потоків. У теорії портфеля 
розрізняють два типи ризику:

а) несистемний (диверсифікований) ризик, тобто ризик, характер-
ний для певного активу чи зобов’язання;

б) системний (недиверсифікований) ризик, тобто ризик, який є 
спільним для даного активу чи зобов’язання та інших об’єктів дивер-
сифікованого портфеля103.

103 Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 «Оцінка за справедливою вартістю» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfi n.gov.ua/fi le/link/364291/fi le/IFRS13.pdf.
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2.4. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ 
У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ БАНКІВ

Згідно з концепцією бухгалтерського обліку в ринковій економіці 
мета фінансової звітності полягає в поданні інформації (фінансовий 
стан, результати діяльності установи та грошові потоки), необхід-
ної користувачам для прийняття економічних рішень, що дозволяє 
прогнозувати рух грошових коштів (зокрема, терміни і ймовірність 
надходження грошових коштів). Крім цього, фінансова звітність при-
значена для оцінки діяльності керівництва банку з управління його 
ресурсами.

Доречно підкреслити, що при складанні звітності відповідно до 
МСФЗ превалюють насамперед інтереси інвесторів. Оскільки україн-
ська економіка гостро потребує припливу іноземних (та й вітчизняних 
теж) інвестицій, то й інформацію у звітності слід представляти таким 
чином, щоб вона була зручна, необхідна, а найголовніше – затребувана 
тими, хто вкладає кошти.

Зокрема, саме з цієї причини величезну увагу в МСФЗ № 32 приді-
ляється питанням опису природи фінансових інструментів, розкрит-
тю пов’язаних ризиків та їхнього впливу на фінансовий стан банку, а 
отже, і на фінансовий стан власників (інвесторів). Надання такої ін-
формації дозволяє інвесторам і власникам банку оцінити, наскільки 
менеджмент справляється з головним завданням управління – поєд-
нанням або почерговим використанням можливостей тих чи інших 
фінансових інструментів з метою вирішення питань збереження або 
зміни стратегії контролю над банкам, зміни структури капіталу або за-
безпечення фінансової стійкості банку.

Відповідно до МСФЗ № 32 у звітності підлягає розкриттю така ін-
формація.

1. Класифікація складових частин фінансового інструменту в па-
сиві балансу між зобов’язаннями і капіталом відповідно до сутності 
фінансового інструменту і визначеннями елементів зобов’язання та 
капіталу.

2. Представлення докладної інформації про пов’язані з фінансовим 
інструментом ризики.
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3. Опис природи фінансових інструментів, включаючи умови, які 
можуть впливати на обсяг, розподіл у часі та ймовірність майбутніх 
грошових потоків.

На підставі цих загальних підходів банк повинен розробити само-
стійно або використовувати один із методів щодо визначення сум еле-
ментів зобов’язань та капіталу. 

Наприклад, при випуску облігацій, що конвертуються у звичайні 
акції через певний період часу, може бути використана класична мо-
дель аналізу дисконтованого грошового потоку для залишкової оцін-
ки капітального елементу (варанта). У цьому разі процес оцінки буде 
включати такі етапи.

A. Визначення приведеної вартості грошового потоку емітованих 
облігацій. Причому відповідно до концепції альтернативних витрат 
(втрачених можливостей) ставка дисконту повинна відображати до-
хід, який міг би бути отриманий при інвестуванні коштів у найкращий 
з альтернативних проектів, що мають однаковий ступінь ризику. На-
приклад, процентна ставка за аналогічними цінними паперами, але без 
права конвертації.

Б. Визначення приведеної вартості грошового потоку відсотків, які 
будуть виплачені власникам конвертованих облігацій. У цьому разі 
ставкою дисконтування буде ставка відсотка, що виплачується влас-
никам облігацій.

В. Відняти від загальної суми емісії п. А і п. В.
МСФЗ № 32 вимагає, щоб вироблена при емісії фінансового інстру-

менту оцінка складових його зобов’язань і капіталу не переглядалася 
до закінчення строку обігу фінансового інструменту, навіть за зміни 
економічної ситуації. Ми вважаємо, що таку оцінку слід проводити на 
кожну дату складання звітності і наводити інформацію про всі зміни в 
динаміці, оскільки ця інформація може мати велике значення для ана-
лізу фінансового стану банку.

Значне місце в тексті МСФЗ № 32 (п.п. 33–41) приділяється пробле-
мі сальдування фінансового активу та фінансового зобов’язання. Згід-
но із загальним правилом, активи і зобов’язання не слід відображати 
згорнуто, крім тих випадків, коли це дозволяється або вимагається 
якимось стандартом.

МСФЗ № 32 вимагає, щоб фінансовий актив і фінансове зобов’я-
зання були зведені, і чисте сальдо показано в балансі банку в разі:
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• коли банк має право зараховувати фінансові активи з фінансо-
вими зобов’язаннями; і

• коли банк має намір розраховуватися за сальдо (to settle on net 
basis) або реалізувати актив і погасити зобов’язання одночасно.

Таким чином, потрібно представляти фінансові активи та фінан-
сові зобов’язання згорнуто тоді, коли це відображає очікувані банком 
майбутні грошові потоки від погашення двох або більше окремих фі-
нансових інструментів.

І дійсно, коли банк має право отримати або сплатити певну суму 
і має намір зробити саме так, то з економічного погляду це буде тіль-
ки фінансовий актив або фінансове зобов’язання. В інших обставинах 
фінансові активи та фінансові зобов’язання показують окремо один 
від одного, відповідно до їхньої характеристики як джерел або ресур-
сів банку.

Наявність права заліку фінансового активу i фінансового зобов’я-
зання зачіпає права і зобов’язання, пов’язані з фінансовим активом та 
фінансовим зобов’язанням, і може істотно впливати на кредитний ри-
зик і ризик ліквідності банку. Проте існування права самого по собі не 
є достатньою підставою для сальдування. За відсутності наміру здій-
снити право або погашення одночасно суми та розподіл у часі майбут-
ніх грошових потоків банку не змінюються. У разі, коли банк не має 
наміру здійснити право або погашення одночасно, подання активів і 
зобов’язань роздільно точніше відображає надходження грошових по-
токів у майбутньому, як і ризики, що впливають на ці грошові потоки.

Крім цього, параграфом 33 МСФЗ № 32 обумовлюються додаткові 
умови, коли сальдування не здійснюється, а саме:

• коли кілька різних фінансових інструментів використовують 
для створення одного фінансового інструменту (так званий 
«синтетичний» фінансовий інструмент);

• коли фінансові активи та фінансові зобов’язання виникли з фі-
нансових інструментів, що мають однаковий основний ризик 
(наприклад, активи і зобов’язання всередині портфеля фор-
вардних контрактів або інших деривативних інструментів), але 
включають різних учасників.

Стандарт не дає визначення терміна «синтетичний фінансовий ін-
струмент». Однак виходячи із загального його вмісту можна зробити 
висновок, що під синтетичним фінансовим інструментом розуміється 
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фінансовий інструмент, характеристики якого створені за допомогою 
кількох фінансових інструментів.

Наприклад, якщо мета створення процентного свопу полягає в 
тому, щоб скористатися арбітражними можливостями між ринком 
твердовідсоткових облігацій і короткостроковим кредитним ринком, 
то це призводить до створення синтетичного фінансового інструмен-
ту, що складається з облігаційного зобов’язання і пов’язаного з ним 
процентного свопу.

Банк, який зобов’язується за великою кількістю операцій із фінан-
совими інструментами з одним партнером, може вступити в так звану 
«головну нетингову угоду» з цим партнером. Така угода забезпечує од-
ночасне погашення всіх обумовлених фінансових інструментів у разі 
неспроможності або після закінчення якогось одного контракту.

Загалом ці угоди використовують фінансові інститути для забезпе-
чення захисту від збитків у разі банкрутства або коли партнер не в змозі 
оплатити свої зобов’язання. Головна нетингова угода створює право за-
ліку, яка набирає чинності і впливає на реалізацію або погашення ін-
дивідуальних фінансових активів і фінансових зобов’язань тільки при 
настанні неспроможності або в інших обставинах, які зазвичай не відбу-
ваються в нормальних умовах. Головна нетингова угода не створює під-
стави для сальдування, якщо не задоволені обидва критерії (наявність 
права заліку та одномоментність виконання взаємних зобов’язань).

Особливу увагу банки мають приділяти поданню інформації про 
пов’язані з фінансовим інструментом ризиками. Будь-яка економічна 
діяльність піддається невизначеності, пов’язаній зі змінами обстанов-
ки на ринках, тобто значною мірою з поведінкою інших суб’єктів гос-
подарювання, їхніми очікуваннями і рішеннями.

Комерційна чи підприємницька діяльність містить певну частку 
ризику, яку повинен узяти на себе банк, визначивши характер і масш-
таби цього ризику; теорія ринкової економіки бачить у цьому виправ-
дання прибутку. Частка ризику ще більша в спекулятивних операціях, 
де він виправданий надією на отримання найбільшого прибутку. За-
вдяки прогресові наукових знань і розвиткові техніки ризик став пев-
ною мірою прогнозованим і найчастіше піддається, хоч і приблизному, 
вимірюванню.

Фінансовий ризик – ризик зниження прибутковості, прямих фінан-
сових втрат або упущеної вигоди, що виникає у фінансових операціях у 
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зв’язку з високим ступенем невизначеності їх результатів, з впливом на 
них безлічі випадкових факторів, можливою неефективністю діяльнос-
ті, розподільних систем та / або фінансового менеджменту. При цьому 
необхідно пам’ятати: чим вищий ризик, тим вища ймовірнiсть втрат.

Операції з фінансовими інструментами можуть призводити до при-
йняття на себе або переведення іншій стороні одного чи кількох фінан-
сових ризиків. Тому одним з основних завдань обліку фінансових ін-
струментів є розкриття об’єктивної інформації про фінансові ризики.

МСФЗ № 32 вимагає розкривати інформацію за такими видами ри-
зику.

Ціновий ризик. Є три типи цінового ризику: валютний ризик, про-
центний ризик і ринковий ризик.

Валютний ризик – ризик, який означає що вартість фінансового 
інструменту може коливатись у зв’язку зі змінами курсів іноземних 
валют.

Процентний ризик – ризик втрат, яких можуть зазнати інвестори 
та емітенти у зв’язку зі змінами процентних ставок на ринку.

Ринковий ризик – ризик, що означає, що вартість фінансового ін-
струменту буде коливатися в результаті змін ринкових цін – незалеж-
но від того, чи були ці зміни викликані індивідуальними факторами 
до конкретного фінансового інструменту (або до емітента фінансових 
інструментів) або факторами, що впливають на всі фінансові інстру-
менти, що обертаються на ринку.

Кредитний ризик – ризик, який означає, що емітент, який випус-
тив фінансові інструменти, виявиться не в змозі виплачувати відсоток 
за ними та / або основну суму боргу.

Ризик ліквідності – ризик, пов’язаний із можливістю втрат при 
реалізації фінансового інструменту через зміну оцінки його якості. Ри-
зик ліквідності виникає через нездатність продати негайно фінансовий 
актив за його вартістю в поточних цінах.

Ризик грошового потоку – ризик, який означає, що майбутні грошо-
ві потоки, пов’язані з грошовим фінансовим інструментом, будуть коли-
ватися. У разі плаваючої ставки дебетового інструменту такі коливання 
призведуть до змін чинної процентної ставки фінансового інструменту.

Форма надання інформації, її розташування всередині фінансового 
звіту особливо не обумовлюються. Тому розкриття можуть включати 
комбінацію коротких описів і особливим чином згрупованих даних 
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(таблиць і графіків), що найповніше відповідають природі інструмен-
тів та їхній відносній важливості для банку. Основна мета розкриття 
– дати потенційним партнерам і власникам необхідні дані для при-
йняття рішень про доцільність участі у проекті і передбачити заходи 
захисту від можливих фінансових втрат.

Після того як ризики ідентифіковано, необхідно виміряти ступінь 
впливу кожного ризику на банк. На нашу думку, цей процес повинен 
включати оцінку: 1) частоти втрат (або ймовірності втрат) і 2) значу-
щості втрат (грошову величину кожної втрати). Загалом ступінь впли-
ву кожного ризику більше залежить від значущості, ніж від частоти 
втрат. Ризик із потенціалом катастрофічного збитку, навіть якщо його 
ймовірність дуже мала, є більш серйозною загрозою, ніж ризик, який, 
за очікуваннями, відбувається частіше, але приносить малі втрати.

Найскладнішою процедурою при оцінці впливу ризиків на банк 
є оцінка ймовірності втрат. Щодо представлених вище видів ризиків 
ідеться про прогнозування ринкової кон’юнктури. Банк може по-
різному підходити до вирішення цього питання. Банки, як правило, 
мають свої аналітичні відділи, які займаються таким прогнозуванням. 
Однак у кожному разі, крім спрогнозованих тим чи іншим способом 
грошових потоків, у звітності необхідно розкривати інформацію, до-
статню для самостійної оцінки ризиків користувачами звітності.

Серед кількох способів вимірювання тяжкості втрат104 два є най-
більш поширеними: 1) максимальні втрати і 2) середні втрати. Мак-
симальна втрата – це грошова оцінка розміру втрат, пов’язана зі сце-
нарієм найгіршого випадку, в той час як середня втрата – це грошова 
оцінка розміру втрат, пов’язана з випадком конкретної небезпеки, як-
от падіння курсової вартості акцій, з урахуванням широкого діапазону 
можливих значень втрат, які можуть відбутися.

Найбільш докладно положення МСФЗ № 32 обумовлюють питан-
ня розкриття у звітності інформації щодо процентного і кредитного 
ризиків. Це видається виправданим, оскільки інформацію про ці види 
ризику можна отримати тільки зі звітності банку, на відміну, напри-
клад, від валютного ризику, оцінку якого з достатньою точністю можна 
провести на основі інформації з інших джерел. Крім того, кредитний 
ризик, процентний ризик і ризик ліквідності належать до тих ризиків, 

104 Бригхем Ю. Финансовый менеджмент : полный курс : в 2 т. / Ю. Бригхем, Л. Гапенски. – 
СПб. : Экономическая школа, 1997. – Т. 2.
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якими банк може управляти (диверсифікувати ризики), використову-
ючи ту чи іншу стратегію поведінки.

Зростання ринкового рівня процентів веде до зниження курсової 
вартості більшості фінансових інструментів, особливо тих, які містять 
зобов’язання про виплату сум фіксованих відсотків, оскільки існує 
зворотний зв’язок між процентними ставками і цінами на фінансові 
активи. Цю частину процентного ризику можна вважати портфельною 
складовою.

Процентний ризик несе інвестор, що вклав свої кошти в середньо- 
та довгострокові фінансові інструменти з фіксованим відсотком при 
поточному підвищенні середньоринкового відсотка порівняно з фіксо-
ваним рівнем (тобто інвестор міг би отримати приріст доходів за раху-
нок підвищення відсотка, але не може вивільнити свої кошти, вкладені 
на вказаних вище умовах). Наприклад, покупець процентного свопу, 
оскільки він здійснює платежі за фіксованою ставкою.

Процентний ризик несе емітент, що випускає середньо- і довго-
строкові фінансові інструменти з фіксованим відсотком при поточно-
му пониженні середньоринкового процента порівняно з фіксованим 
рівнем (тобто емітент міг би залучати кошти з ринку під більш низь-
кий відсоток, але він вже зв’язаний зробленим ним випуском фінан-
сових інструментів). Цю частину процентного ризику можна вважати 
ризиком зміни потоків грошових коштів.

В інфляційній і нестабільній економіці (такій, як українська) при 
швидких абсолютних змінах величини (як у бік підвищення, так і зни-
ження) процента цей вид ризику має дуже високі значення. Крім того, 
зміни процентних ставок можуть чинити опосередкований вплив на 
банк, викликаючи зміни в його економічному середовищі.

При розкритті ризику зміни процентної ставки, відповідно до 
МСФЗ № 32, банк повинен надати таку інформацію:

1) про дати виконання зобов’язань, що випливають із фінансового 
інструменту, і про перегляд таких дат;

2) про чинні процентні ставки фінансових інструментів і про ре-
альні процентні ставки за відповідними групами активів (зобов’язань);

3) схильність до ризику зміни процентної ставки. Це дуже цікаве 
положення. Таке розкриття дозволяє простежити ефект гіпотетичної 
зміни рівня процентних ставок на вартість у поточних цінах своїх фі-
нансових інструментів, оцінити майбутні доходи і грошові потоки.
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Стандарт пропонує оцінювати «чутливість» процентної ставки на 
передбачувану 1% зміну ринкових процентних ставок на дату скла-
дання балансу. На нашу думку, в умовах нестабільної української 
економіки цього недостатньо. Для отримання найбільш достовірної 
інформації необхідно оцінити гіпотетичну чутливість процентних 
ставок фінансових інструментів у майбутньому на основі середнього 
процента зміни ставок рефінансування або змін прибутковості за дер-
жавними цінними паперами за аналогічний період у минулому. Вста-
новлюючи фіксований процент змін ринкових процентних ставок, ми 
обмежуємо можливі ефекти впливу на прибутки і збитки.

Розкриття «чутливості» процентної ставки може бути обмежене 
описом прямих ефектів впливу змін процентної ставки на процентні 
фінансові інструменти, поки непрямі ефекти зміни процентної ставки 
на фінансові ринки і конкретні банки не можуть бути передбачені ре-
алістично. Коли розкривається інформація про «чутливість» процент-
ної ставки, банк повинен розкрити основу, на базі якої була представ-
лена інформація, включаючи всі істотні допущення.

Параграфом 64 МСФЗ № 32 пропонується групувати інформацію 
про процентні ставки за групами (або окремими фінансовими інстру-
ментами) на основі рівності ризиків. Ця вимога є обґрунтованою, 
оскільки повністю відповідає меті розкриття. Інформація про про-
центну ставку може бути розкрита для конкретних фінансових інстру-
ментів.

Інформацію про гіпотетичні зміни поточних цін фінансових ін-
струментів банку при зміні рівня процентних ставок слід представ-
ляти у додатку до звітності за представленою формою (табл. 2.5) (за 
умови сильного впливу зміни ризику процентної ставки на поточну 
вартість фінансових інструментів).

На думку багатьох економістів, однією з причин фінансової кризи 
1998 року в Південно-Східній Азії стало надання необ’єктивної інфор-
мації користувачам фінансової звітності щодо схильності компаній 
до кредитного ризику (слід нагадати, криза вибухнула з банкрутства 
низки дуже великих банків у Тайвані105). Так, віце-президент Coopers 
& Lybrand Kim II Sup (Південна Корея) пояснює свою позицію тим, що 
компанії (банки), надаючи кредити, керувалися тільки оцінкою кре-

105 Яковенко М. Е. Мировой финансовый кризис / М. Е. Яковенко // Банковское дело. – 1998. 
– № 6. – С. 28–34.
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дитних історій позичальників і абсолютно не брали до уваги змін в 
економічному оточенні106.

Таблиця 2.5
Вплив зміни рівня процентних ставок на % на вартість 

у поточних цінах фінансових інструментів банку

Ти
п 

фі
на

нс
ов

ог
о 

ін
ст

ру
ме

нт
у

Да
та

 
пр

ид
ба

нн
я

Да
та

 
по

га
ш

ен
ня

Сумарна вартість 
фінансових 

інструментів, якими 
володіє банк, тис. грн

Прогнозований 
ризик зміни 

вартості 
фінансових 

інструментів, %

Прогнозована вартість 
у поточних цінах фінан-

сового інструменту 
з урахуванням зміни 
процентних ставок 

на …/…/… р.
початок 

року
на дату 

складання 
звітності

1 2 3 4 5 6 7
Примітка. Під таблицею слід описати алгоритм розрахунку середньої процент-

ної ставки; думку аналітиків або консультантів банку про тенденції зміни поточних 
цін. Крім цього, необхідно вказати на методи прогнозування, що використовувались, і 
навести алгоритми розрахунків. Для цілей прогнозування використовується середній 
процент зміни ставок рефінансування або зміни прибутковості за державними цінни-
ми паперами в минулому.

Таким чином, великі фінансово-промислові групи могли залучати 
фактично нічим не обмежену кількість грошових коштів, отримавши 
формальне схвалення від своїх акціонерів. Наприклад, у Південній Ко-
реї бухгалтерські стандарти десятиліттями не відповідали міжнарод-
ним нормам аж до кризи 1998 року. У зв’язку з цим можна висловити 
думку, що Південна Корея могла уникнути загрози повторення фі-
нансової кризи 1998 року за допомогою впровадження Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку, особливо в частині, що стосується 
розкриття кредитного ризику.

При розкритті кредитного ризику банк повинен представити таку 
інформацію:

1) сума, що найкраще показує максимальний кредитний ризик 
на дату складання звітності (без урахування вартості застави, якщо 
така є);

2) ділянки значної концентрації кредитного ризику;
3) наявність взаємозарахованих фінансових активів та фінансових 

зобов’язань, якщо банк скористався таким правом.
106 Wehrfritz G. A Revolution in the Boardrooms / G. Wehrfritz // Newsweek. – 1998. – № 9. – 

P. 24–28.
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Сума, що найкращим чином показує максимальний кредитний ри-
зик на дату складання звітності, може бути отримана шляхом підрахун-
ку всіх створених у банку резервів під знецінення зроблених вкладень.

Ділянки концентрації кредитного ризику підлягають розкриттю, 
коли вони чітко не простежуються з інших розкриттів про природу 
і фінансовий стан банку і які сумарно становлять значні потенційні 
збитки в разі банкрутства сторін. Визначення ділянок значної концен-
трації ризику проводить керівництво з урахуванням особливостей 
банку і його дебіторів. Міжнародний бухгалтерський стандарт 14 «По-
дання фінансової інформації за сегментами» є корисним керівництвом 
для визначення галузей і регіонів, усередині яких концентрація ризику 
може зрости.

Концентрація кредитного ризику через дії одного дебітора або гру-
пи дебіторів, що мають схожі характеристики, може зрости настільки, 
що їхня можливість погасити свої зобов’язання буде залежати як від 
змін в економіці, так і від інших умов. Збільшити концентрацію ризику 
можуть і деякі види діяльності дебіторів. 

Розкриття ділянок концентрації кредитного ризику включає опис 
конкретних характеристик, що визначають конкретні місця скупчення 
і максимально можливий кредитний ризик, пов’язаний як із балансо-
вими, так і з позабалансовими фінансовими активами, що відповіда-
ють цим характеристикам.

На нашу думку, інформацію, що стосується ділянок концентрації 
кредитного ризику, слід викладати в довільній формі і тільки щодо тих 
фінансових активів і фінансових зобов’язань, для яких він становить 
серйозну загрозу. 

При оцінці величини кредитного ризику за строковими позабір-
жовими фінансовими інструментами, крім розгляду умов контракту і 
кожного конкретного контрпартнера, слід уважно знайомитися з на-
ціональними законодавствами країн, а також документами Міжнарод-
ної асоціації зi свопів і деривативів (International Swap and Derivatives 
Association, ISDA). У функції ISDA входить розгляд усіх спорів, що ви-
никають між її членами, а також її членами і третіми сторонами.

Хоча є безліч методів прогнозування обмінних валютних курсів, жо-
ден із них не може забезпечити високу точність прогнозу. І тому немож-
ливо уникнути несподіваних змін їхніх значень. Однак у фінансових 
менеджерів є деякі можливості для управління ризиками, пов’я заними 



147

з несподіваними коливаннями обмінних курсів. А для прийняття об-
ґрунтованих рішень необхідно, на нашу думку, розкрити у звітності ін-
формацію, що стосується ризику обмінних валютних курсів.

Існує три типи ризиків обмінних курсів: операційний, трансляцій-
ний (бухгалтерський) і економічний.

Операційний валютний ризик можна визначити як можливість 
недоотримати прибуток або зазнати збитків у результаті безпосеред-
нього впливу змін обмінного курсу на очікувані потоки коштів. Екс-
портер, який одержує іноземну валюту за проданий товар, програє від 
зниження курсу іноземної валюти до національної, тоді як імпортер, 
що здійснює оплату в іноземній валюті, програє від підвищення курсу 
іноземної валюти до національної. Особливо руйнівний ефект буде в 
умовах попиту, чутливого до змін ціни. Найбільш ефективний захист 
від таких ризиків можуть забезпечити валютні опціони107.

Трансляційний валютний ризик відомий також як розрахунковий, 
або бухгалтерський, ризик. Його джерелом є можливість невідповід-
ності між активами і пасивами, вираженими у валютах різних країн. 
Балансовий звіт покаже збільшення вартості пасивів у гривнях у разі, 
якщо курс долара до гривні зросте.

Важливо зрозуміти, наскільки серйозну загрозу становить трансля-
ційний ризик. Ігнорування відхилень обмінного курсу в той або інший 
бік від загалом постійного курсу в довгостроковій перспективі цілком 
виправдано для довгострокових активів. Для активів короткостроко-
вого характеру виникає проблема з термінами їх погашення, тому що 
ці терміни можуть припасти на  період, коли буде особливо неспри-
ятливий рівень обмінного курсу. До такого ризику схильні боргові 
зобов’язання банків, виражені в іноземній валюті. З цієї причини треба 
з усією серйозністю поставитися до хеджування трансляційних валют-
них ризиків. Це особливо актуально, якщо існує певна тенденція зміни 
курсу, яка в довгостроковій перспективі буде мати суттєву значущість.

Розкриття інформації про валютний ризик банку слід наводити з 
одночасним описом прийнятих стратегій хеджування. Оскільки досто-
вірно передбачити майбутній валютний курс практично неможливо, 
то слід, за аналогією з ризиком зміни процентних ставок, розкривати 
інформацію на основі впливу на фінансовий стан банку гіпотетичної 

107 Рэдхэд К. Управление финансовыми рисками / К. Рэдхэд, С. Хьюс. – М. : ИНФРА-М, 1996. 
– С. 14.
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зміни обмінних валютних курсів (табл. 2.6). У разі нестабільності ва-
лютних ринків доцільно групувати інформацію у звітності за трьома 
сценаріями: позитивний розвиток економіки, стабільний розвиток 
економіки, стагнуючий розвиток економіки. 

Таблиця 2.6
Вплив зміни обмінних валютних курсів на вартість 

у поточних цінах фінансових інструментів підприємства

Тип 
фінансового 
інструменту

Валюта, в якій 
виражена 

номінальна 
вартість 

фінансового 
інструменту

Прогнозована 
зміна курсу 

на дату 
погашення 

(розрахунку), %

Вартість 
фінансового 
інструменту 

на дату 
складання 

звітності, грн

Вартість 
фінансового 
інструменту 

на дату 
погашення 

(розрахунку), %
1 2 3 4 5

Примітка. Під таблицею слід описати алгоритм розрахунку майбутнього обмін-
ного валютного курсу; думку аналітиків або консультантів банку про тенденції його 
зміни. Крім цього, необхідно вказати на методи прогнозування, що використовува-
лись, і навести алгоритми розрахунків.

Якщо фінансові інструменти становлять істотну частку операцій 
банку або операції з ними призводять до виникнення значних ризи-
ків, то для цілей внутрішнього користування інформацію про можли-
ву зміну грошових потоків слід систематизувати у складанні бюджетів 
грошових коштів за кількома сценаріями.

Обов’язковим при розкритті інформації у фінансовій звітності є 
опис природи фінансових інструментів, включаючи умови, які можуть 
впливати на обсяг, розподіл у часі та ймовірність майбутніх грошових 
потоків.

При описі сутності фінансового інструменту МСФЗ № 32 вимагає 
розкриття таких положень:

1) справедлива вартість, на якій ґрунтуються майбутні платежі. На-
приклад, для ф’ючерсного контракту це може бути ф’ючерсна ціна, для 
процентного свопу – сума, на основі якої проводяться розрахунки;

2) дата настання терміну платежу, дата закінчення або виконання 
терміну контракту;

3) наявність умови дострокового здійснення прав, що належать 
сторонам інструменту, включаючи період або дату, коли права можуть 
бути здійснені;
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4) графік надходжень і платежів із зазначенням установлених ста-
вок відсотків;

5) наявність одержаних чи виданих гарантій або застав, пов’язаних 
із фінансовими інструментами. У разі, якщо платежі за інструментом 
здійснюються в іншій валюті, ніж валюта звіту банку, – валюта, яка ви-
магається для розрахунків і платежів;

6) склад синтетичних фінансових інструментів, якщо такі є;
7) розкриття відносин хеджування, якщо такі є.
Передбачається розкривати зазначену вище інформацію у розрізі 

фінансових інструментів, які є інструментами хеджування, та за інши-
ми фінансовими інструментами.

Оскільки операції хеджування дозволяють звести до мінімуму або 
зовсім виключити більшість із перерахованих вище ризиків, то доціль-
но провести додаткові розкриття за деривативами, що є інструмента-
ми хеджування.

Ми вважаємо, що банк, який володіє або випускає деривативи, по-
винен розкрити мету володіння або випуску цих інструментів, дати 
пояснення для розуміння цих цілей і відповідні стратегії для досягнен-
ня цих цілей. Банк повинен включати опис операцій, ризики за якими 
хеджують. Наприклад, якщо банк широко використовує у своїй діяль-
ності опціонні стратегії з хеджування пов’язаних ризиків, то потрібно 
навести докладний опис комбінацій і спредів, що використовувались. 
Опис за деривативами, що використовувались як інструмент хеджу-
вання, слід наводити окремо від опису інших деривативів.

На наш погляд, розкриття цілей і стратегій використання дерива-
тивів треба проводити одночасно з описом віднесених до них ризиків. 
Дуже важливим моментом є необхідність обов’язкового розкриття, чи 
з метою хеджування придбаний базисний актив і його кількість. Роз-
криття банку повинні також включати ось що:

1) розшифрування позиції у фінансовій звітності, де показуються 
доходи і витрати з хеджування. Необхідно показати окремо суми при-
бутків / збитків із хеджування і суми прибутків / збитків, що віднесені 
до них за хеджованою операцією;

2) прибуток (збиток), урахований у доходах (витратах) майбутніх 
періодів за операціями з незавершеним хеджуванням;

3) опис операцій або інших подій, які впливатимуть на тривалість 
операцій хеджування;
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4) сума прибутків (збитків), визнаних у доходах (витратах) звітного 
періоду в результаті припинення хеджування (перехід операції з роз-
ряду хеджування в розряд спекулятивної).

Для підвищення аналітичності звітності бажано розкрити в ній 
таку інформацію:

а) загальна сума зміни вартості в поточних цінах фінансових ак-
тивів і фінансових зобов’язань у результаті переоцінки, зробленої на 
дату складання звітності, визнаних як прибуток або як збиток у рамках 
розглянутого періоду; 

б) середня узагальнена ринкова вартість балансових фінансових ак-
тивів і фінансових зобов’язань протягом року, середня узагальнена до-
говірна (зафіксована в контракті або номінальна) вартість позабалан-
сових фінансових активів та фінансових зобов’язань протягом року. 
Ці розкриття особливо важливі при значній зміні вартості фінансових 
інструментів, що належать банку на дату складання звітності.

Коли банк враховує один або більше фінансових активів за вар-
тістю, що перевищує їхню вартість у поточних цінах, то банк повинен 
розкрити:

а) вартість придбання і вартість у поточних цінах або кожного кон-
кретного активу, або відповідних груп цих активів; і

б) причини, з яких не зменшена поточна оцінка, включаючи наве-
дення обґрунтування, на підставі якого поточна оцінка не була пере-
глянута.

Інформацію про фінансові інструменти банку слід представляти у 
звітності, ґрунтуючись на оцінці суттєвості такої інформації.

Облікова інформація, що складається для користувачів, повинна 
задовольняти вимоги релевантності, суттєвості, правдивості відо-
браження фактів господарської діяльності. З указанних властивостей 
бухгалтерської інформації найбільш цікавими видаються вимоги ре-
левантності, тобто значеннєвої відповідності між інформаційним за-
питом і отриманим повідомленням. Релевантність характеризується 
здатністю облікової інформації допомагати користувачеві при при-
йнятті управлінських рішень. Це визначення уточнюється залежно від 
того, що є об’єктом відносин: цілі, розуміння або рішення. Розрізня-
ють такі види релевантності108:

108 Хендриксен З. С. Теория бухгалтерского учета / З. С. Хендриксен, М. Ф. Ван Бреда. – М. 
: Финансы и статистика, 1997. – 576 с.
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а) цільова релевантність (інформація сприяє досягненню цілей ко-
ристувача. Встановити її наявність важко, оскільки цілі суб’єктивні);

б) семантична релевантність (одержувач інформації розуміє ваго-
мість наданої інформації);

в) релевантність рішення (інформація сприяє ухваленню рішення 
її користувачем).

Зазначені види релевантності необхідно розглядати в нерозривно-
му зв’язку з потребами користувачів інформації. Наведемо потреби в 
обліковій інформації за операціями з фінансовими інструментами з 
урахуванням груп внутрішніх користувачів і цільової спрямованості 
їхніх інтересів (табл. 2.7).

Таблиця 2.7
Потреба в обліковій інформації різноманітних внутрішніх користувачів

Група 
користувачів Потреби в обліковій інформації

Бухгалтери Необхідність проміжного контролю документування операцій 
та бухгалтерських записів, що накопичуються в облікових реєстрах;
звірка даних бухгалтерського обліку при складанні бухгалтерської 
звітності

Менеджмент Необхідність проміжного контролю за веденням бухгалтерського 
обліку фінансових інструментів;
потреби у проміжних звітах за операціями з фінансовими 
інструментами

Фінансові 
аналітики

Потреби в обліковій інформації на різних аналітичних рівнях 
агрегування даних бухгалтерського обліку

Інформаційною базою облікових даних служать реєстри бухгал-
терського обліку, що дозволяє задовольняти інформаційні запити 
внут рішніх користувачів.

Іншою проблемою обліку операцій iз фінансовими інструментами 
є «розрив» між даними поточного обліку і фактичними даними, що 
відображає економічну реальність. Проблему відображення операцій 
у рамках програмних продуктів можна частково розв’язати, розробив-
ши фільтр, що дозволяє блокувати введення облікової інформації при 
розбіжності проведення суті операції. Якщо спотворення облікової 
інформації в бухгалтерських реєстрах пояснюються помилками кон-
кретних людей, то проблема розриву даних бухгалтерського обліку 
та інформації про розвиток економічної ситуації багато в чому ви-
значається нормативними документами з бухгалтерського обліку та 
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 звітності, а також періодичністю складання звітності. Бухгалтерський 
облік не слід використовувати як засіб відображення всіх можливих 
змін в економічному середовищі: останнє призвело б до порівняно ве-
ликих витрат на формування як облікових реєстрів, так і бухгалтер-
ської звітності загалом.

Оскільки облікова інформація за фінансовими інструментами під-
лягає агрегуванню для складання бухгалтерської звітності, тим самим 
визначаючи кількісне (але далеко не якісне) відображення операцій із 
фінансовими інструментами у звітності, то видається доцільним ви-
значити основу технічної підтримки створення та використання об-
лікової інформації за фінансовими інструментами. Ця підтримка по-
винна відповідати вимогам, представленим поряд із пропонованими 
механізмами їх вирішення (табл. 2.8).

Таблиця 2.8
Рекомендації щодо організації обліку операцій 

із фінансовими інструментами
Завдання організації відображення 

в обліку фінансових інструментів Пропозиції щодо вирішення завдання

Розмежування операцій 
із фінансовими інструментами 
за видами діяльності

Відокремлення операцій у рамках видів 
діяльності в облікових реєстрах можливе 
на рівні залишків на аналітичних рахунках, 
шляхом присвоєння ідентифікаційної ознаки 
залежно від виду діяльності (поточна, 
фінансова, інвестиційна)

Групування сальдо рахунків 
за однорідними операціями залежно 
від їхнього економічного змісту

Групування можна здійснити на основі 
використання запропонованого робочого 
плану рахунків обліку операцій 
із фінансовими інструментами

Відповідно до поділу потреб внутрішніх користувачів найбільший 
обсяг документації пов’язаний з роботою бухгалтерів. Аналітики, як 
правило, зацікавлені в обліковій інформації, що подається в агрего-
ваному вигляді. Наслідком їхньої роботи є спеціальні звіти, що на-
даються менеджменту. Завданням таких звітів є надання інформації, 
що підбиває підсумок роботи підрозділів, пов’язаних із фінансовими 
інструментами (наприклад, управління роботи з опціонними контр-
актами, відділ вексельних операцій тощо). Менеджмент банку може 
використовувати при прийнятті рішень як проміжні звіти, які готують 
аналітики (або бухгалтери), так і найбільш важливі для розгляду звіти 
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за операціями з фінансовими інструментами. Найбільш агрегованою 
формою, яку використовує менеджмент для прийняття управлінських 
рішень, є дані бухгалтерської звітності.

Група проміжних аналітичних звітів становить безперечний інтерес 
для менеджменту банку, оскільки дозволяє бачити результати розвитку в 
якісному вираженні (аналітичні коефіцієнти). Кількість аналітичних зві-
тів, так само як і форма їх складання, визначаються конкретними інфор-
маційними потребами користувачів. Найчастіше потреба є суб’єктивною, 
що говорить про наявність цільової релевантності. Ця обставина відріз-
няє форму аналітичних звітів для менеджменту банку від звітів, потріб-
них зовнішнім користувачам. Щодо останнього, то тут ідеться про семан-
тичну релевантність, тобто про можливість прийняття даних з умовою 
розуміння суті фактів економічної діяльності, прихованих за цифрами 
бухгалтерських звітів. Хоча важливо зазначити, що зовнішні користувачі 
інформації можуть активно впливати на форму внутрішніх звітів. При-
кладом такого роду експансії є діяльність Національного банку України, 
що встановлює не тільки правила бухгалтерського обліку, а й методично 
визначальний формат багатьох внутрішніх звітів банку.

2.5. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 
ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ БАНКУ

Більшість дослідників основою похідних фінансових інструментів вва-
жають ф’ючерс, форвард, опціон та своп109. 

На законодавчому рівні відповідно до Закону України «Про оподат-
кування прибутку підприємств»110 форвардом визнається стандартний 
документ, який засвідчує зобов’язання особи придбати (продати) цін-
ні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах 
у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладення та-
кого форвардного контракту.

109 Здреник В. С. Класифікація похідних фінансових інструментів для потреб бухгалтерсько-
го обліку / В. С. Здреник // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Еко-
номічні науки. – 2008. – № 2 (44). – С. 54–60.

110 Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 № 334/94-ВР.
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Ф’ючерсний контракт – стандартний документ, який засвідчує 
зобов’язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у ви-
значений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін 
на момент виконання зобов’язань сторонами контракту.

Опціон – стандартний документ, який засвідчує право придбати 
(продати) цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у май-
бутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого опціону або на час 
такого придбання за рішенням сторін контракту.

На законодавчому рівні своп не отримав ані визначення, ані єди-
ної класифікації. У Законі України «Про цінні папери та фондовий 
ринок»111 (стаття 1) у визначенні фінансових інструментів зазначено, 
що свопи бувають відсоткові, курсові чи індексні.

Розглянемо базові математичні методи для оцінки похідних фінан-
сових інструментів.

Біноміальні дерева
Одним із найбільш поширених і зручних методів оцінки фондових 

опціонів є побудова біноміального дерева, тобто діаграми, яка демон-
струє різні варіанти зміни ціни акції протягом терміну дії опціону. Цей 
метод засновано на припущенні, що ціна акції підпорядковується зако-
нам випадкового блукання. На кожному кроці існує певна ймовірність 
того, що ціна акції збільшиться або зменшиться на якусь відносну ве-
личину. У разі, коли ця величина прямує до нуля, можна припустити, 
що ціни акцій мають логнормальний розподіл, що лежить в основі мо-
делі Блека – Шоулза. При викладі матеріалу опиратимемось на фунда-
ментальну роботу Й. Кокса, С. Росса і М. Рубінштейна112. 

 Одноступінчаста біноміальна модель 
Приймемо, що ціна акції дорівнює S0 і поточна вартість фондового 

опціону – f. Припустімо, що за час дії опціону T ціна акції може або під-
нятися до величини S0u, де u > 1, або впасти до рівня S0d, де d < 1. Про-
порційне збільшення ціни акції рівне u – 1, а пропорційне зменшення – 
d – 1. Якщо ціна акції збільшується до величини S0u, будемо вважати, що 
опціон приносить прибуток fu. Якщо ж ціна акції знижується до рівня S0d, 
будемо вважати, що опціон приносить прибуток fd (рис. 2.11).  У цьому 

111 Мелкумов Я. С. Рынок ценных бумаг : учеб пособие / Я. С. Мелкумов. – М. : Камерон, 
2006. – 248 с.

112 Cox J. Option Pricing : A Simplifi ed Approach / J. Cox, S. Ross, M. Rubinstein // Journal of 
Financial Economics. – 1979. – № 7 (October). – P. 229–264.
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разі інвестиційний портфель складається з довгої позиції на пакет з Δ ак-
цій і короткої позиції за одним опціоном. Обчислимо величину Δ, за якої 
портфель стає вільним від ризику. Якщо ціна акції зростає, то вартість 
портфеля в момент закінчення терміну дії опціону дорівнює S0uΔ – fu.

S0u

S0

S0d

t

tu

td
Рис. 2.11. Ціна акції і ціна опціону 

в загальному одноступінчастому біноміальному дереві

Якщо ціна акції падає, вартість портфеля в момент закінчення тер-
міну дії опціону дорівнює S0dΔ – fd.

Порівнюючи ці дві величини, отримаємо S0uΔ – fu = S0dΔ – fd, тобто 

 
0 0

u df f
S u S d

 


. (2.4)

У цьому разі портфель вільний від ризиків. З формули (2.2) випли-
ває, що величина Δ є відношенням зміни ціни опціону до зміни ціни 
акції при переміщенні з одного вузла дерева на інший. 

Позначимо процентну ставку без ризику буквою r. У такому разі 
вартість портфеля дорівнює (S0uΔ – fu)e–rT, S0Δ – f.

Звідси випливає, що S0Δ – f = (S0uΔ – fu)e–rT, тобто f = S0uΔ(1 – ue–rT) +
+ fue–rT.

Підставляючи в цю формулу величину Δ з формули (2.4), отримає-
мо такий вираз:

  1 ,rT
u df e pf p f       (2.5)
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де 

 
rTe dp
u d





. (2.6)

На основі формул (2.5) і (2.6) оцінюють опціони, використовуючи 
одноступінчасту біноміальну модель. 

Незважаючи на те, що при виведенні формули (2.5) не зробле-
но жодних припущень про ймовірність зміни ціни акції, величину p 
доцільно інтерпретувати як імовірність зростання ціни акції. У цьо-
му разі величину 1 – p можна вважати ймовірністю зниження ціни, а 
вираз pfu + (1 – p)fd є очікуваним прибутком, який приносить опціон. 
При такій інтерпретації величини p формула (2.5) означає, що поточна 
вартість опціону дорівнює його очікуваній майбутній вартості з ураху-
ванням процентної ставки без ризику. 

Оцінимо очікувану дохідність акції за умови, що ймовірність зрос-
тання її ціни дорівнює p. 

Очікувана ціна акції E(ST) у момент часу T обчислюється за форму-
лою 

    0 01TE S pS u p S d   , (2.7)

тобто 

    0 0TE S pS u d S d   . (2.8)

Підставляючи у цей вираз величину p з виразу (2.6), отримуємо 
співвідношення

   0
rT

TE S S e , (2.9)

яке показує, що в середньому ціна акції зростає на величину процент-
ної ставки без ризику. 

Ризик-нейтральна оцінка – це оцінка, яка не враховує ризику, тобто 
інвестори не вимагають компенсації за ризик, а очікувана прибутко-
вість усіх цінних паперів дорівнює процентній ставці без ризику. Та-
ким чином, якщо у формулі (2.9) ціна акції дорівнює р, то використову-
ються ризик-нейтральні оцінки. З формули (2.5) випливає, що вартість 
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опціону дорівнює очікуваному прибутку з ризик-нейтральними оцін-
ками з урахуванням процентної ставки без ризику. 

Двоступінчаста біноміальна моде ль 
Розглянемо двоступінчасту біноміальну модель113 (рис. 2.12). По-

значимо ціну акції в початковий момент часу через S0. У кожен з на-
ступних моментів часу ціна акції може або збільшитися на число S0u, 
або зменшитися на число S0d (ціни опціону вказані поруч із вузлами 
дерева). Припустімо, що процентна ставка без ризику дорівнює r%. 
Тоді формули (2.5) і (2.6) можна записати так: 

  1– ,r t
u df e pf p f       (2.10)

 .
r te dp
u d

 



 (2.11)

S0u2

S0

S0d2

t

tuu

S0u

tud

S0u

tu

S0d

td tdd

Рис. 2.12. Ціна акції і ціна опціону 
у двоступінчастому біноміальному дереві

Повторне застосування формули (2.5) приводить до таких резуль-
татів: 

  1– ,r t
u uu udf e pf p f       (2.12)

113 Rendleman R. Two State Option Pricing / R. Rendleman, B. Bartter // Journal of Finance. – 1979. 
– P. 1092–1110.
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  1– ,r t
d ud ddf e pf p f       (2.13)

  1– .r t
u df e pf p f       (2.14)

Підставляючи вирази (2.12) і (2.13) у формулу (2.14), отримуємо 

    22 2 2 1– 1– .r t
uu ud ddf e p f p p f p f        (2.15)

Цей результат повністю відповідає ризик-нейтральним оцінкам. 
Ціна опціону дорівнює його очікуваному прибутку з ризик-нейтраль-
ними оцінками та дисконтом на величину процентної ставки без ризику. 

Зауважимо, що додавання в біноміальне дерево додаткових рівнів 
не порушує принципу ризик-нейтральної оцінки, а ціна опціону за-
вжди дорівнює очікуваному ризик-нейтральному прибутку, дисконто-
ваному за процентною ставкою без ризику.

На практиці, при побудові біноміального дерева114, що відображає 
зміну ціни акції, для оцінки її волатильності використовують пара-
метри u і d.

Позначимо очікувану дохідність акції через μ, а її волатильність 
– через σ. Ціна акції або збільшується на величину, пропорційну по-
чатковій сумі з коефіцієнтом u, або зменшується на величину, пропор-
ційну початковій сумі з коефіцієнтом d. Імовірність зміни ціни акції в 
реальному світі дорівнює p*. 

Ціна акції, очікувана наприкінці першого розрахункового інтерва-
лу, становить S0eμΔt. На основі біноміальної оцінки ціна акції дорівнює 

 0 0* (1 *) .p S u p S d   (2.16)

Щоб зіставити ціни акції у цих випадках, запишемо рівняння 

 0 0 0* (1 *) ,tp S u p S d S e    (2.17)

звідки випливає, що 

 * .
te dp

u d

 



 (2.18)

114 Rendleman R. Two State Option Pricing / R. Rendleman, B. Bartter // Journal of Finance. – 1979. 
– № 34. – P. 1092–1110.
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Тому волатильність ціни акції σ визначається так, що величина 
σ tΔ  становить стандартне відхилення дохідності акції за період часу 
Δt. Звідси випливає, що дисперсія дохідності дорівнює σ2Δt. Диспер-
сія дохідності, визначена за допомогою біноміального дерева, дорів-
нює 

 22 2* (1 *) * (1 *) .p u p d p u p d        (2.19)

Щоб зіставити волатильність ціни акції з параметрами дерева, 
складемо рівняння

 p u p d p u p d t+ − − + − = Δ2 2 22* (1 *) * (1 *) σ .⎡ ⎤⎣ ⎦  (2.20)

Підставляючи вираз (2.14) у формулу (2.12), отримуємо 

 ( ) 2 2 2σ .t te u d d ud e tμΔ μΔ+ − − = Δ  (2.20а)

Відкидаючи доданки, що містять множник Δt2 і вищi степені вели-
чини Δt, розв’язок цього рівняння можна записати так:

 σ ,tu e Δ=  (2.21)

 σ .td e− Δ=  (2.22)

Таким чином, при оцінці опціону ймовірність зростання ціни акції 
дорівнює p, відповідно до ризик-нейтральної моделі. Величина p, що 
є ризик-нейтральною ймовірністю зростання акцій, обчислюється за 
формулою (2.21), а саме 

 ,a dp
u d





 (2.23)

де 

 .r ta e   (2.24)

Тобто очікувана ціна акції в кінці розрахункового інтервалу стано-
вить 0

r tS e Δ , що відповідає формулі (2.9). 
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Дисперсія ціни акції дорівнює 

 22 2 2(1 ) (1 ) ( ) .r t r tpu p d pu p d e u d ud e                (2.25)

Підставляючи замість u і d вирази (2.21) і (2.22) і відкидаючи члени, 
що містять множник Δt2 і вищі степені величини Δt, отримуємо вираз 
для дисперсії – σ2Δt. 

Аналіз показує, що при переході від ризик-нейтральних оцінок очі-
кувана дохідність акції змінюється, однак її волатильність залишаєть-
ся сталою (принаймні тоді, коли Δt прямує до нуля), згідно з теоремою 
Гірсанова. Перехід від однієї системи ризикових переваг до іншої іноді 
називається зміною міри. Зауважимо, що іноді міра, яка використову-
ється для реальних оцінок, називається P-мірою, а міра, що використо-
вується для ризик-нейтральних оцінок, – Q-мірою. 

Опціони на індексні, валютні та ф’ючерсні контракти можна оціни-
ти за допомогою біноміальних дерев, з урахуванням того, що формула 
для параметра p у цьому разі має дещо інший вигляд. Як і для опціонів 
на акції, так і для розрахунку вартості опціонів на інші активи можна 
застосовувати формулу (2.5), яка передбачає можливості дострокового 
виконання опціону. Його вартість у вузлі дорівнює сумі p-кратної ве-
личини приросту і (1 – р)-кратної величини падіння вартості акції, що 
дисконтована за процентною ставкою без ризику. 

Розглянемо акцію з дивідендною прибутковістю q. Загальна до-
хідність за рахунок дивідендів і капітального прибутку в ризик-не-
йтральному світі дорівнює r, а дивіденди забезпечують прибутковість 
q. Отже, прибутковість за рахунок капітального прибутку має бути 
рівна r – q. Якщо початкова ціна акції дорівнює S0, то її очікувана ціна 
через час Δt рівна S0e(r – q)Δt. Це означає, що 

  
0 0 0(1 ) ,r q tpS u p S d S e      (2.26)

тобто 

 
 

.
r q te dp
u d

  



 (2.27)

Як і при оцінці опціонів на акцію без дивідендів, тут враховується 
волатильність за умови, що σ tu e Δ=  і .1d u
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Це дозволяє використовувати формули (2.21) – (2.24), вважаючи, 
що a = e(r – q)Δt. 

Опціони на фондові індекси 
Обчислюючи ф’ючерсну ціну на фондовий індекс, припускають, що 

акції, на основі яких обчислюється індекс, мають дивідендну прибут-
ковість q. Отже, оцінка опціону на фондовий індекс аналогічна оцінці 
опціону на акцію з відомою дивідендною прибутковістю. 

Валютні опціони 
Іноземну валюту можна вважати активом, що забезпечує прибут-

ковість на рівні зовнішньої процентної ставки rj, без урахування ризи-
ку. За аналогією з фондовим індексом, для оцінки валютного опціону 
можна побудувати біноміальне дерево, використовуючи формули 
(2.21) – (2.24), де )( .jr r ta e  

Ф’ючерсні опціони 
Довгу або коротку позицію у ф’ючерсному контракті можна за-

йняти абсолютно безкоштовно, звідки випливає, що в ризик-ней-
тральному світі швидкість зростання ф’ючерсної ціни має бути рів-
ною нулю. 

Таким чином, у простих ситуаціях, коли зміна ціни акції протягом 
терміну дії опціону описується однорівневим біноміальним деревом, 
можна створити інвестиційний портфель без урахування ризику, що 
складається з фондового опціону і однієї акції. При відсутності арбі-
тражних можливостей інвестиційний портфель, вільний від ризику, 
має приносити процентну ставку без ризику, що дозволяє оцінити 
вартість опціону за допомогою ціни акції. Зауважимо, що при цьому 
ніякі припущення про ймовірність зростання або падіння ціни не по-
трібні. 

Якщо зміна ціни акції описується багаторівневим біноміальним 
деревом, то при обчисленні поточної вартості опціону кожний рівень 
можна розглядати окремо (рухаючись від кінця терміну дії опціону до 
його початку). При цьому використовуються тільки припущення про 
відсутність арбітражних можливостей, а ймовірність зростання і па-
діння ціни акції не враховується. 

Отже, оцінку вартості опціону на основі цін базових акцій можна 
вважати ризик-нейтральною. Загалом можна зробити висновок, що 
арбітражна аргументація й ризик-нейтральна оцінка еквівалентні та 
приводять до однакових результатів. 
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Вінерівські процеси і лема Іто
Якщо значення випадкової величини змінюються з часом, то вон а 

підпорядковується стохастичному процесу, який може бути дискрет-
ним або неперервним. Дискретний стохастичний процес характеризу-
ється зміною у фіксовані моменти часу, тоді як неперервний стохас-
тичний процес описує поведінку випадкової величини, значення якої 
можуть змінюватися в будь-який момент. Окрім того, у стохастичних 
процесах розглядають неперервні змінні і дискретні змінні: у першому 
випадку змінна може приймати будь-яке значення з певного інтервалу, 
а в другому – тільки ізольовані одне від одного значення. 

Стохастичний процес із неперервним часом і неперервною змі-
ною випадкової величини може описувати зміну ціни акції. Виходячи 
з особ ливостей цього процесу, на практиці не можна інтерпретувати 
зміну ціни акції за допомогою стохастичного процесу з неперервним 
часом і неперервною змінною. Ціна акції є дискретною величиною, а 
зміни реєструються тільки в момент відкриття біржі. Однак, незважа-
ючи на це, стохастичний процес із неперервним часом і неперервними 
змінними має теоретичну цінність115. 

Марковський процес 
Марковський процес є різновидом стохастичного процесу, в якому 

майбутнє  значення змінної залежить тільки від її попереднього значен-
ня, а всі інші значення змінної не враховуються116. Як правило, вважа-
ється, що ціна акції описується марковським процесом, а марковська 
властивість означає, що розподіл iмовірностей ціни акції в майбутньо-
му не залежить від минулих значень117. 

Стохастичні процеси з неперервним часом 
Розглянемо змінну, яка підпорядковується стохастич ному процесу 

Маркова. Припустимо, що її поточне значення дорівнює 10, а зміна 
протягом року описується функцією φ(0, 1), де φ(μ, σ) – нормальний 
розподіл імовірностей з математичним сподіванням μ і стандартним 
відхиленням σ. Виходячи з цих припущень, можна визначити, який 
розподіл імовірностей описує зміна цієї ознаки протягом двох років. 

115 Cox D. R. Th e Th eory of Stochastic Processes / D. R. Cox, H. D. Miller. – London : Chapman & 
Hall, 1965.

116 Cootner P. H. (ed.) Th e Random Character of Stock Market Prices / P. H. Cootner. – MIT Press, 
Cambridge, MA, 1964.

117 Brealy R. A. An Introduction to Risk and Return from Common Stock / R. A. Brealy. – 2nd edn. 
– MIT Press, Cambridge, MA, 1983.
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Зміна ознаки за два роки описується сумою двох нормальних 
розподілів з нульовими математичними сподіваннями і обмежени-
ми стандартними відхиленнями, а оскільки змінна є марковською, 
то ці розподіли є незалежними один від одного. Групуючи два неза-
лежні нормальні розподіли, отримуємо нормальний розподіл, мате-
матичне сподівання якого дорівнює сумі математичних сподівань 
кожного з доданків, а дисперсія – сумі їх дисперсій. Таким чином, 
математичне сподівання змін аналізованої змінної протягом двох 
років рівне нулю, а дисперсія – 2,0. Тому зміна значення змінної че-
рез два роки є випадковою величиною з розподілом імовірностей 

Розглянемо далі зміну ознаки за шість місяців. Дисперсія змін цієї 
змінної протягом одного року дорівнює сумі дисперсій цих змін про-
тягом перших і других шести місяців. За припущення, що вони одна-
кові, дисперсія змін змінної протягом шести місяців дорівнює 0, а 
стандартне відхилення – 0,5. Отже, розподіл імовірностей зміни змін-
ної протягом шести місяців дорівнює (0, 0,5).φ

Аналогічно можна довести, що зміна змінної протягом трьох міся-
ців має розподіл (0, 0,5).φ  Загалом кажучи, зміна змінної протягом 
періоду T описується розподілом імовірностей (0, ).Tφ  Зокрема, зміна 
змінної за дуже короткий проміжок часу, що має довжину ΔT, опису-
ється розподілом імовірностей (0, ).Tφ

Вінерівський процес 
Вінерівський процес є окремим випадком марковського стохас-

тичного процесу, коли математичне сподівання змін змінної дорівнює 
нулю, а їх дисперсія дорівнює 1,0. Цей процес широко використовуєть-
ся у фізиці для опису руху частинки, що бере участь у великій кількості 
зіткнень з молекулами. 

Змінна z підпорядковується вінерівському процесу, якщо вона має 
такі властивості: 

властивість 1. Зміна Δz протягом проміжку часу Δt задовольняє 
рівність 

 ε ,z tΔ = Δ  (2.28)

де ε – випадкова величина, що підпорядковується стандартизованому 
нормальному розподілу φ(0, 1); 
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властивість 2. Величини Δz на двох малих проміжках часу Δt є не-
залежними. 

З першої властивості випливає, що величина Δz має нормальний 
розподіл, у якого математичне сподівання дорівнює нулю, стандартне 
відхилення дорівнює ,tΔ  а дисперсія дорівнює Δt. Друга властивість 
означає, що величина підпорядковується марковському процесу. 

Розглянемо зміну змінної z протягом відносно довгого періоду часу 
Т. Цю зміну можна позначити як z(T) – z(0). Відповідно цей процес 
можна представити як суму збільшення змінної z протягом N відносно 
малих проміжків часу, що мають довжину, де 

 .TN
T




 (2.29)

Отже, 

 z T z t− = Δ( ) ( )
1

0 ε ,
N

i
i=
∑  (2.30)

де εi = 1, 2, …, N – випадкові величини, що мають розподіл iмовірностей 
φ (0, 1). З другої властивості вінерівського процесу випливає, що вели-
чини εi є незалежними одна від одної. З виразу (2.30) випливає, що ви-
падкова величина z(T) – z(0) має нормальний розподіл, математичне 
сподівання якого дорівнює нулю, дисперсія дорівнює NΔt = T, а стан-
дартне відхилення – T . 

У математичному аналізі широко використовується перехід до 
межі, коли величина малих змін прямує до нуля. Наприклад, при 
Δt → 0 величина Δx = aΔt перетворюється на величину dx = adt. В ана-
лізі стохастичних процесів використовуються аналогічні позначення. 
Наприклад, при Δt → 0 описаний вище процес Δz наближається до ві-
нерівського процесу dz. 

Вінерівский процес має дві важливі властивості: 
1) очікувана довжина траєкторії, яку проходить змінна z протягом 

будь-якого проміжку часу, є нескінченною; 
2) очікувана кількість збігів змінної z з будь-яким конкретним зна-

ченням на будь-якому проміжку часу є нескінченною. 
Узагальнений вінерівський процес 
Швидкістю дрейфу, або коефіцієнтом зносу, стохастичного проце-

су називається середня величина зміни змінної величини за одиницю 
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часу, а дисперсією, або коефіцієнтом дифузії, – величина коливань за 
одиницю часу. Швидкість дрейфу основного вінерівського процесу dz 
дорівнює нулю, а дисперсія дорівнює 1,0. Нульовий дрейф означає, що 
очікуване значення змінної z в будь-який момент часу дорівнює її по-
точному значенню. Одинична дисперсія процесу означає, що диспер-
сія зміни змінної z на інтервалі часу T дорівнює його довжині. 

Узагальнений вінерівський процес для змінної x можна визначити 
через величину dz таким чином: 

 dx = adt + bdz, (1.31)

де a і b – константи. 
Подальший аналіз рівняння (2.31) передбачає окреме дослідження 

властивостей двох доданків у правій частині. Доданок adt означає, що 
очікувана швидкість дрейфу змінної x дорівнює a одиниць за одиницю 
часу, а без другого доданка рівняння (2.31) перетворюється на рівняння 

 dx = adt, (2.32)

звідки випливає, що 

 .dx a
dt

  (2.33)

Інтегруючи це рівняння за часом, отримуємо 

 x = x0 + at, (2.34)

де x0– значення змінної x у нульовий момент часу. Таким чином, за пе-
ріод часу T змінна х збільшується на величину at. Доданок bdz можна 
розглядати як шум, або мінливість траєкторії, яку проходить змінна 
x. Величина цього є шуму в b разів більша за значення вінерівського 
процесу. Стандартне відхилення вінерівського процесу рівне 1,0. Звід-
си випливає, що стандартне відхилення величини bdz рівне b. На неве-
ликих проміжках часу Δt зміну Δx змінної х визначається рівняннями 
(2.28) і (2.31). 

 ε ,x a t b tΔ = Δ + Δ  (2.35)
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де ε – випадкова величина, що має стандартизований нормальний роз-
поділ. Отже, величина Δx має нормальний розподіл, математичне спо-
дівання якого рівне aΔt, стандартне відхилення – b t , а дисперсія – 
b2Δt. Аналогічно, зміна змінної x протягом довільного інтервалу часу T 
має нормальний розподіл з математичним очікуванням aT, стандарт-
ним відхиленням b T  і дисперсією b2T. Таким чином, очікувана швид-
кість дрейфу узагальненого вінерівського процесу (2.31) (тобто серед-
нє змінної за одиницю часу) – b2. 

Процес Іто
Стохастичним процесом Іто називається узагальнений вінерів-

ський процес, у якому параметри a і b є функціями, залежними від 
змінної x і часу t. Процес Іто можна виразити формулою

    , , ,dx a x t dt b x t dz   (2.36)

а очікувана швидкість дрейфу і дисперсія цього процесу з часом змі-
нюються. За невеликий проміжок часу від t до Δt змінна змінюється 
від x до x + Δx, де

 x a x t t b x t tΔ = Δ + Δ( ) ( ), , ε . (2.37)

Це співвідношення містить припущення про те, що дрейф і диспер-
сія змінної x є постійними величинами, які дорівнюють a(x, t) і b(x, t)2 
відповідно.

Зміна ціни акцій
Нехай ціна акції описується узагальненим вінерівським процесом 

та має постійну очікувану дохідність (очікуваний дрейф поділений на 
ціну акції). 

Якщо S – це ціна акції в момент часу t, то очікувана швидкість дрей-
фу має бути рівною μS, де μ – константа.

Це означає, що через проміжок часу Δt очікуване значення, до яко-
го підніметься ціна акції, становитиме μSΔt, а параметр μ – очікуваний 
рівень прибутковості акції.

Якщо волатильність ціни акції завжди дорівнює нулю, то з цієї мо-
делі випливає, що

 ΔS = μSΔt. (2.38)
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При Δt → 0, отримуємо, що

 dS = μSdt, (2.39)

тобто

 μ .dS dt
S
=  (2.40)

Інтегруючи цю рівність у межах від нуля до Т, отримуємо

 ST = S0εμT, (2.41)

де S0 і ST – ціна акції в нульовий момент часу і в момент T. 
З формули (2.41) випливає, що якщо дисперсія дорівнює нулю, 

то  ціна акції за одиницю часу збільшується на величину відсоткової 
ставки μ.

Оскільки на практиці ціна акції не є сталою, то можна припустити, 
що зміна процентного доходу за період часу Δt залишається постійною 
величиною, що не залежить від ціни акції. Тобто інвестор не в змозі 
точно передбачити дохідність, хоч би якою була ціна акції. Тому стан-
дартне відхилення змін ціни акції за короткий період часу Δt має бути 
пропорційним самій ціні акції. Це можна відобразити за допомогою 
такої моделі:

 μ σ ,dS Sdt Sdz= +  (2.42)

або 

 μ σ .dS dt dz
S
= +  (2.43)

Формула (2.43) широко використовується для моделювання змін 
ціни акції, де σ – волатильність ціни, а μ – очікувана прибутковість. 
Модель (2.43) можна інтерпретувати як граничний варіант випадково-
го блукання, представленого біноміальними деревами, коли величина 
Δt прагне до нуля.

Така модель ціни акції називається геометричним броунівським 
рухом та є окремим випадком моделі з дискретним часом, а саме:
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 μ σε ,S t t
S
Δ

= Δ + Δ  (2.44)

або

 ,μ σεS t tΔ = Δ + Δ  (2.45)

де змінна ΔS – зміна ціни акції S за період часу Δt, а ε – випадкова вели-
чина, що має стандартизований нормальний розподіл (тобто нормаль-
ний розподіл з нульовим математичним очікуванням і одиничним 
стандартним відхиленням). Параметр μ описує очікуваний прибуток 
від акції за одиницю часу, а параметр σ – волатильність ціни акції. 
Обидва параметри вважаються постійними.

Ліва частина рівності (2.44) – визначає процентний прибуток, отри-
маний за короткий період часу Δt. Доданок μΔt виражає очікуване зна-
чення цього процентного прибутку, a σε tΔ  – стохастичну компонен-
ту процентного прибутку. Дисперсія цієї компоненти (отже, і всього 
процентного прибутку) дорівнює σ2Δt. Тобто параметр σ вибирається 
так, що σ tΔ  визначає стандартне відхилення процентного прибутку 
за період часу Δt.

З рівності (2.44) випливає, що величина ΔS/S має нормальний роз-
поділ з математичним сподіванням μΔt і стандартним відхиленням 
σ tΔ , тобто

  (2.46)

Процес, що моделює ціну акції, містить два параметри: μ і σ, де 
μ – прибутковість, отримана інвестором за рік. Більшість інвесторів 
прагнуть до більш високої прибутковості, що веде до вищого рівня ри-
зику. Отже, значення μ має залежати від величини ризику. Крім того, 
цей параметр має залежати від рівня процентних ставок, установлених 
в економіці. Чим вищий рівень процентних ставок, тим вища прибут-
ковість, очікувана інвестором від акції.

Параметр σ (волатильність ціни акції) є надзвичайно важливим 
для оцінки більшості деривативів. Типові значення параметра σ коли-
ваються від 0,15 до 0,60 (тобто від 15 до 60%). Стандартне відхилення 
пропорційної зміни ціни акції на невеликому проміжку часу Δt дорів-
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нює σ tΔ . У першому наближенні ця величина на відносно тривалому 
проміжку часу T дорівнює σ T  і означає, що волатильність можна ін-
терпретувати як стандартне відхилення зміни ціни акції за один рік. 

Лема Іто
Вартість фондового опціону є функцією, що залежить від ціни базо-

вої акції і часу. Тому доцільно звернутися до деяких властивостей функ-
цій, що залежать від стохастичних аргументів. Важливий результат у 
цій галузі був отриманий Кієші Іто 1951 року118, відомий як лема Іто.

Припустімо, що значення змінної х підкоряються процесу Іто:

    , ,= +dx a x t dt b x t dz, (2.47)

де dz – вінерівський процес, а a і b – функції, залежні від змінних х і t. 
Швидкість дрейфу змінної х дорівнює a, а дисперсія – b2. Лема Іто 
стверджує, що існує функція G, яка залежить від змінних х і t та підпо-
рядковується стохастичному процесу
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2
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2
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 (2.48)

Тут dz – вінерівський процес із рівняння (2.47). 
Таким чином, функція G підпорядковується процесу Іто. Її дрейф 

дорівнює
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а дисперсія – 

 
2

2G b
x

 
  

. (2.50)

За певних умов модель

 μ σ ,dS Sdt Sdz= +  (2.51)

де μ і σ – константи, добре описує траєкторію ціни акції. З леми Іто 
випливає, що функція G, яка залежить від ціни акції S і часу t, підпо-
рядковується стохастичному процесу

118 Ito K. On Stochastic Diff erential Equations / K. Ito // Memoirs of the American Mathematical 
Society. – 1951. – № 4. – P. 1–51.
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⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
= + + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂∂⎝ ⎠

 (2.52)

Лема Іто дозволяє обчислити стохастичний процес, що залежить від 
поведінки функції, аргумент якої визначається стохастичним процесом, 
що залежить, своєю чергою, від самої змінної. Лема Іто відіграє важливу 
роль у теорії оцінки похідних цінних паперів. Ключовим у ній є те, що 
вінерівський процес dz, який лежить в основі стохастичного процесу та 
визначає поведінку змінної, точно збігається з вінерівським процесом, 
від якого залежить стохастичний процес, що визначає поведінку функції. 
Обидва ці процеси залежать від одного і того ж джерела невизначеності.

З іншого боку, вважають, що ціна акції добре описується геоме-
тричним броунівським рухом. У цьому разі процентний дохід інвесто-
ра, отриманий від акції за короткий момент часу, має нормальний роз-
поділ, а процентні доходи, отримані протягом різних і непересічних 
інтервалів часу, не залежать один від одного. Модель Блека – Шоулза 
базується на припущенні, що ціна акції підпорядковується законам 
геометричного броунівського руху.

Модель Блека – Шоулза
Модель Блека – Шоулза використовується для оцінки опціонів, ку-

півлі і продажу акцій без дивідендів. Вона передбачає оцінку волатиль-
ності на основі ретроспективних даних або цін опціонів. Модель Блека 
– Шоулза можна також застосовувати дл я оцінки опціонів на купівлю і 
продаж акцій, які передбачають виплату дивідендів.

Логнормальна властивість цін акцій
Модель поведінки ціни акції, використана Ф. Блеком, М. Шоулзом 

і Р. Мертоном119, заснована на припущенні, що зміни ціни акції протя-
гом короткого періоду часу мають нормальний розподіл. Введемо такі 
позначення:

μ – очікувана річна прибутковість акції;
σ – річна волатильність ціни акції.
Математичне сподівання відносної зміни ціни акції протягом часу 

Δt дорівнює μΔt, а її стандартне відхилення – σ tΔ . Отже,
119 Black F. Fact and Fantasy in the Use of Options and Corporate Liabilities / F. Black // Financial 

Analysis Journal. – 1975. – № 31. – June / August. – P. 36–41, 61–72 ; Black F. How We Came Up with 
the Option Pricing Formula / F. Black // Journal of Portfolio Management. – 1989. – № 15, 2. – P. 4–8.
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 ( ),μ σ ,S t t
S
Δ

≈ φ Δ Δ  (2.53)

де ΔS – зміна ціни акції S за час Δt, а φ(m, s) – нормальний розподіл з 
математичним очікуванням m і стандартним відхиленням s, звідки ви-
пливає, що

 S S T T
2

0
σln ln μ , σ .
2T

⎡ ⎤⎛ ⎞
− ≈ φ −⎢ ⎥⎜ ⎟

⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
 (2.54)

Таким чином,
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⎡ ⎤⎛ ⎞
≈ φ −⎢ ⎥⎜ ⎟

⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
 (2.55)

і

 S S T T
2

0
σln ln μ , σ ,
2T

⎡ ⎤⎛ ⎞
≈ φ + −⎢ ⎥⎜ ⎟

⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
 (2.56)

де ST – це ціна акції в момент T, а S0 – ціна акції в нульовий момент часу. 
З рівності (2.56) випливає, що величина lnST має нормальний розподіл, 
тобто ціна акції ST підпорядковується логнормальному розподілу. Мате-
матичне сподівання випадкової величини lnST дорівнює lnS0 + (μ – σ2/2)
T, а стандартне відхилення – σ T . На відміну від нормального розподі-
лу, логнормальний розподіл є асиметричним, тому його математичне 
сподівання, медіана і мода не збігаються (рис. 2.13). 

0

Рис. 2.13. Логнормальний розподіл

З рівності (2.56) і властивостей логнормального розподілу випли-
ває, що математичне сподівання ціни акції E(ST) дорівнює
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 E(ST) = S0eμT. (2.57)

Це повністю відповідає визначенню очікуваної дохідності μ, а дис-
персія ціни акції визначається за формулою

 
S S e e= −( ) ( )22 2μ σ

0var 1 .T T
T  (2.58)

Розподіл ставки прибутковості
Логнормальний розподіл ціни акції можна використовувати для 

побудови розподілу ставки акції. Позначимо через x річну норму 
прибутку за інтервал часу від нуля до моменту T. З одного боку, з 
рівності

 ST = S0ezT (2.59)

випливає, що

 
0

1 ln TSx
T S

 . (2.60)

З другого боку, з рівності (2.55) випливає, що

 
2σ σμ ,  .

2
x

T
⎡ ⎤

≈ φ −⎢ ⎥
⎣ ⎦

 (2.61)

Таким чином, ставка прибутковості має нормальний розподіл з ма-
тематичним очікуванням μ – σ2/2 і стандартним відхиленням σ T . 
При збільшенні параметра T стандартне відхилення змінної x зменшу-
ється. Щоб зрозуміти причину цього явища, досить розглянути два ва-
ріанти: T = 1 і T = 20. Середня дохідність за 20 років визначається на-
багато точніше, ніж середня прибутковість за один рік.

Очікувана прибутковість. Прибутковість акції μ завжди має пев-
ну міру ризику: чим вищий ступінь ризику, тим вищим є очікуваний 
прибуток. Крім того, прибуток залежить від рівня процентних ставок в 
економіці. Чим вищий рівень процентних ставок, тим вищим є очіку-
ваний прибуток від акцій будь-якої компанії. Водночас вартість фон-
дового опціону, що виражається через ціну базової акції, не залежить 
від величини μ. З рівності (2.53) випливає, що величина μΔt визначає 
відносну зміну ціни акції за дуже короткий проміжок часу Δt. Це озна-
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чає, що μ – очікувана дохідність за дуже короткий часовий інтервал Δt. 
Можна припустити, що величина μ також є очікуваною неперервною 
дохідністю акції, яка нараховується за відносно довгий період часу. Од-
нак таке твердження не є правильним, натомість дохідність акції за T 
років дорівнює

 
0

1 ln TSx
T S

 . (2.62)

З рівності (2.61) випливає, що математичне сподівання E(x) вели-
чини x дорівнює μ – σ2/2.

Причина відмінностей між величинами μ у рівності (2.53) і μ – σ2/2 
у рівності (2.61) є суттєвою. 

Нехай задано велику кількість дуже коротких періодів часу Δt. По-
значимо через Si ціну акції наприкінці i-го інтервалу, а через ΔSi – різ-
ницю Si + 1 – Si. Середня дохідність акції на кожному інтервалі часу 
близька до величини μ. Тобто значення μ близьке до арифметично-
го середнього величин ΔSi/Si. Однак очікувана дохідність на всьому 
проміжку часу, що складається з інтервалів Δt, близька до величини 
μ – σ2/2, а не до μ. 

Волатильність ціни акції. Волатильність ціни акції є мірою неви-
значеності її прибутковості120. Як правило, волатильність коливається 
від 15 до 60%. Волатильність ціни акції можна визначити як стандартне 
відхилення дохідності акції за один рік, у разі неперервного прибутку. 
Щоб отримати емпіричну оцінку ціни акції, як правило, збирають дані 
про її значення на фіксованому інтервалі (наприклад, протягом дня, 
тижня чи місяця). 

Введемо такі позначення: n + 1 – кількість спостережень; Si – ціна 
акції в кінці i-го інтервалу (i = 0, 1, 2, …, n); r – довжина інтервалу в 
роках. Нехай

 ln
1

i
i

i

Su
S 

 
  

 
, де i = 0, 1, 2, …, n. (2.63)

Звичайна оцінка s стандартного відхилення величин ui має такий 
вигляд:

120 Fama E. E. Th e Behavior of Stock Market Prices / E. E. Fama // Journal of Business. – 1965. – 
№ 38 (January). – P. 34–105 ; French K. R. Stock Returns and the Weekend Eff ect / K. R. French // Journal 
of Financial Economics. – 1980. – № 8 (March). – P. 55–69.
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де u – середнє значення величин ui.
З рівності (2.55) випливає, що стандартна оцінка величин ui дорів-

нює σ T . Отже, щоб отримати оцінку σ̂ величини σ, можна скориста-
тися cпіввідношенням:

 σ̂ .s
T

=  (2.66)

Стандартна помилка цієї оцінки наближено дорівнює σ̂
2n

.

Вибір відповідного значення n є складною процедурою. З одного 
боку, чим більше даних, тим вища точність, але, з другого боку, величина 
σ з часом змінюється і ретроспективні дані можуть виявитися непридат-
ними для прогнозу. Розумним компромісом є вибір даних про коливан-
ня ціни акції за останні 90–180 днів. На практиці аналітики часто корис-
туються емпіричним правилом, прирівнюючи число n до кількості днів, 
з яких складається прогнозований період121. Таким чином, якщо оціню-
вана волатильність буде використана для прогнозу ціни акції на два на-
ступні роки, то слід проаналізувати дані, зібрані за попередні два роки. 

Проведений аналіз стосується акції без дивідендів. Проте його 
можна застосовувати і до акцій, за якими виплачуються дивіденди. 
Прибутковість ui протягом інтервалу часу, що містить дати «без диві-
денду», обчислюється за формулою

 
1

ln ,i
i

i

S Du
S 


  (2.67)

121 French K. R. Stock Return Variances : Th e Arrival of Information and the Reaction of Traders 
/ K. R. French, R. Roll // Journal of Financial Economics. – 1986. – 17 (September). – P. 5–26 ; Roll R. 
Orange Juice and Weather / R. Roll // American Economic Review. – 1984. – № 74, 5 (December ). – 
P. 861–880.
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де D – величина дивідендів. Прибутковість на інших проміжках часу 
залишається сталою:

 
1

ln .i
i

i

Su
S 

  (2.68)

Однак при обчисленні прибутковості для інтервалів, що містять 
дати «без дивідендів», необхідно враховувати податки. Тому, імовірно, 
при оцінці волатильності ціни акції доцільно знехтувати такі інтервали.

Концепції, що лежать в основі диференціального рівняння Блека 
– Шоулза – Мертона

В основі цієї моделі лежить інвестиційний портфель, що складаєть-
ся з позиції за деривативом і відповідної акції. За відсутності арбітраж-
них можливостей прибутковість портфеля має бути рівною процент-
ній ставці r без урахування ризику. Оскільки коливання впливають не 
тільки на ціну акцій, а й на вартість похідних цінних паперів, можна 
побудувати інвестиційний портфель без ризику. За будь-який корот-
кий проміжок часу ціна деривативу ідеально корелює з ціною базової 
акції. Створивши відповідний інвестиційний портфель, можна ком-
пенсувати прибутки і збитки, зумовлені позицією за акцією, збитками 
і прибутками, зумовленими позицією за деривативом, так що вартість 
портфеля в кінці короткого періоду є цілком визначеною величиною.

Припущення. При виведенні диференціального рівняння Блека – 
Шоулза – Мертона використовуються такі припущення122.

1. Ціна акції підпорядковується стохастичному процесу, де μ і σ – 
константи.

2. Дозволяється продавати цінні папери і використовувати прибут-
ки в повному обсязі.

3. Трансакції виконуються безоплатно. Податки не враховуються. 
Усі цінні папери допускають необмежений поділ.

4. Протягом строку дії деривативу дивіденди не виплачуються.
5. Відсутні арбітражні можливості без урахування ризику.
6. Торгівля цінними паперами відбувається неперервно.
7. Процентна ставка r, без урахування ризику, є постійною для всіх 

термінів погашення.
122 Black F. Th e Pricing of Options and Corporate Liabilities / F. Black, М. Scholes // Journal of Political 

Economy. – 1973. – № 81 (May / June). – P. 637–659 ; Merton R. C. Th eory of Rational Option Pricing 
/ R. C. Merton // Bell Journal of Economics and Management Science. – 1973. – № 4 (Spring). – P. 141–183.
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Диференціальне рівняння Блека – Шоулза – Мертона
Припустімо, що ціна акції описується стохастичним процесом, 

який описується таким рівнянням:

 dS = μSdt + σSdz. (2.69)

Якщо f – ціна опціону або іншого похідного цінного папера, що ба-
зується на акції з ціною S, яка залежить від часу, то:

 
2

2 2
2

1μ σ σ .
2

f f f fdf S S dt Sdz
S t SS

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
= + + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂∂⎝ ⎠

 (2.70)

У випадку дискретних випадкових величин рівняння (2.69) і (2.70) 
набувають виразу:

 ΔS = μSΔt + σSΔz, (2.71)
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f f f ff S S t S z
S t SS
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Δ = + + Δ + Δ⎜ ⎟∂ ∂ ∂∂⎝ ⎠

 (2.72)

де ΔS і Δf – зміни функцій f і S. Функції f і S описуються одними і тими 
ж вінерівськими процесами. Інакше кажучи, в рівняннях (2.71) і (2.72) 
величина z tΔ Δ( )= ε  приймає одне і те ж значення. Звідси випливає, 
що вінерівський процес можна не розглядати, правильно підібравши 
склад акцій і деривативів інвестиційного портфеля.

Зокрема, прийнятним є такий портфель:
–1 – дериватив,

+ f
S



 – акції.

Власник такого портфеля займає коротку позицію по одному дери-

вативу і довгу позицію по f
S



 акціях. Позначимо вартість портфеля 

через  . За визначенням,

 .ff S
S


   


 (2.73)
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Приріст  вартості портфеля на інтервалі часу Δt описується 
формулою

 .= + ff S
S


  


 (2.74)

Підставляючи рівняння (2.71) і (2.72) у рівняння (2.73), отримуємо
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f f S t
t S

⎛ ⎞∂ ∂
Δ∏ = − − Δ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

 (2.75)

Оскільки цей вираз не містить величину Δz, то портфель протягом 
часу Δt розглядається без урахування ризику. З припущень, перерахо-
ваних на початку розділу, випливає, що цей інвестиційний портфель 
безперервно забезпечує прибутковість на рівні тієї ж процентної став-
ки, без урахування ризику, отже,

 ,r t    (2.76)

де r – процентна ставка без урахування ризику. Підставляючи в рів-
ність (2.76) величини з рівнянь (2.73) і (2.75), отримуємо
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 (2.77)

тому
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Рівняння (2.78) як диференціальне рівняння Блека – Шоулза – Мер-
тона має багато розв’язків, що відповідають різним похідним цінним 
паперам, які можна визначити для ціни акції S. Для виділення з цієї 
множини конкретного деривативу використовують граничні умови за 
змінними S і t. 

Iнвестиційний портфель, використаний при виведеннi рiвняння 
(2.76), не завжди є безризиковим, а тільки на нескінченно малих про-

міжках часу. За зміни змінних S і t похідна f
S



 також змінюється. Щоб 

і надалі розглядати портфель без урахування ризику, необхідно 
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 постійно змінювати пропорції похідних цінних паперів і акцій, що вхо-
дять у нього.

Формули Блека – Шоулза
Формули Блека – Шоулза для обчислення початкових цін опціонів 

на купівлю і продаж акцій мають вираз

    0 1 2= rTc S N d Ke N d , (2.79)

    2 0 1= rTp Ke N d S N d    , (2.80)

де 
+ + + −

d d d T= = = −
( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2

0 0
1 2 1

ln σ 2 ln σ 2
;  σ .

σ σ

S K r T S K r T

T T
Функція N(x) – інтегральна функція стандартизованого нормаль-

ного розподілу, яка описує ймовірність того, що змінна зі стандартним 
нормальним розподілом φ(0, 1) менша від величини x (рис. 2.14). 

0 x

Рис. 2.14. Інтегральна функція стандартизов аного 
нормального розподілу N(x)

Змінні с і p – це ціни опціонів на купівлю і продаж акцій відповідно, 
S0 – початкова ціна акції, K – ціна виконання, r – неперервна процентна 
ставка без урахування ризику, σ – волатильність ціни акції, а Т – час, 
що залишився до завершення терміну дії опціону.
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З одного боку, формули Блека – Шоулза можна вивести, розв’язавши 
диференціальне рівняння (2.78), а з другого – можна скористатися ри-
зик-нейтральним методом123. Розглянемо європейський опціон на ку-
півлю. У ризик-нейтральних умовах очікувана вартість опціону в мо-
мент його виконання дорівнює

  ˆ max ,0 ,TE S K    (2.81)

де Ê – математичне сподівання випадкової величини в ризик-не-
йтральних умовах. Метод ризик-нейтральних оцінок дозволяє зроби-
ти висновок, що ціна європейського опціону визначає його очікувану 
вартість за винятком відсоткової ставки без урахування ризику:

  - ˆ max ,0 .rT
Tc e E S K     (2.82)

При використанні формули Блека – Шоулза на практиці процент-
ну ставку r установлюють без урахування ризику. Якщо величина r 
задається відомою функцією, яка залежить від часу, це припущення є 
правильним. Крім того, воно є теоретично коректним, якщо ціна ак-
ції в момент T має логнормальний розподіл, а параметр волатильнос-
ті обраний належним чином. Час, як правило, вимірюється кількістю 
операційних днів, що залишилися до закінчення терміну дії опціону, 
поділених на кількість операційних днів у році.

123 Cox J. С. Th e Valuation of Options for Alternative Stochastic Processes / J. С. Cox, S. A. Ross 
// Journal of Functional Economics. – 1976. – № 3. – P. 145–166 ; Smith C. W. Option Pricing: A Review 
/ C. W. Smith // Journal of Financial Economics. – 1976. – № 3. – P. 3–54.
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3.1. ОСОБЛИВОСТІ ХЕДЖУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 
БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ефективна робота і стабільність банківської системи прямо залежать 
від загального стану економіки країни і, зокрема, від дії ризиків у даній 
сфері економічної діяльності. Банки схильні до вищого рівня ризико-
вості, оскільки вони взаємодіють із суб’єктами господарювання усіх 
рівнів, у тому числі й між собою. 

Метою хеджування є захист від несприятливих змін цін на ринку 
акцій, товарних активів, валют, процентних ставок тощо. Хеджуван-
ня має на меті захист від ризиків (відсоткового та валютних ризиків), 
а тому цілком правомірно розглядати ці операції як складові процесу 
хеджування загалом. Саме тому опціони, механізм дії яких відбиває 
сутність страхування, відносять до інструментів хеджування ризику 
поряд із форвардами, ф’ючерсами та свопами.

Хеджувáння, хедж (англ. hedging, від англ. hedge – огороджувати) 
– засіб зменшення ризику шляхом укладання протилежної угоди. Хе-
джування є однією з форм страхування вартості товару або прибутку, 
валютного ризику при здійсненні ф’ючерсних угод у банківській, стра-
ховій, біржовій та комерційній практиці. Учасники угоди мають мож-
ливість застерегтись, знизити ступінь фінансового ризику, пов’язаного 
з можливою зміною кон’юнктури ринку, попиту чи рівня цін упродовж 
виконання умов угоди. Найефективнішим методом мінімізації ризи-
ків є хеджування. Його можна визначити як сукупність дій та засобів, 
спрямованих на усунення ризиків або їх утримання на прийнятному 
рівні та отримання прибутку. Хеджування являє собою систему еконо-
мічних відносин учасників фінансового ринку, які пов’язані зі знижен-
ням кредитних та цінових ризиків і досягаються завдяки одночасності 
та протилежному спрямуванню торгових угод на строковому ринку і 
ринку реального товару124.

Інструментами хеджування є інструменти строкового ринку (де-
ривативи) – форвардні контракти, опціони та ф’ючерсні контракти. 
Дериватив – це стандартний документ, що засвідчує право придбати 

124 Хеджування. Матеріал із Вікіпедії – Вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/%.
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або продати базовий актив на визначених ним умовах у майбутньому. 
У міжнародній практиці строкового ринку деривативами є форвардні 
контракти, ф’ючерсні контракти та опціони, що й покладено в основу 
законодавчого регулювання випуску та обігу деривативів у нашій країні.

Хеджування – дуже багатопланове за своїм змістом. Це дозволяє 
максимально ефективно використовувати всі наявні інструменти та 
його види залежно від цілей, умов та потреб. За технікою здійснення 
хеджування може бути коротким і довгим. Коротке хеджування – про-
даж строкових контрактів, а довге – купівля строкових контрактів. 
Техніка довгого хеджування дає можливість негативних коливань ціни 
активу. Коротке хеджування сприяє забезпеченню ціни продажу базо-
вого активу, який перебуває у власності продавця.

Під час визначення механізму хеджування дуже важливо вибрати 
оптимальні інструменти. Вирішуючи це питання, правильніше виходи-
ти з головної мети користування обраним інструментом та враховувати 
вплив двох факторів: майбутніх намірів хеджера і виду ризику. Моти-
ви хеджерів можуть істотно відрізнятися. Частина їх вважає за краще 
повністю хеджувати касову позицію від будь-якого ризику і тому під-
тримує строкову позицію протягом усього строку дії касової. Інші ж 
вдаються до строкових контрактів лише в разі очікування сильних ко-
ливань ринку, спричинених зовнішніми факторами. У таких випадках 
період дії строкової позиції виявляється значно меншим, ніж у касової 
позиції, та після стабілізації ситуації на ринку строкові позиції лікві-
довуються. Щодо врахування виду ризику, то лише знаючи джерело 
походження і вид ризику, який виник від використання активу, мож-
на вирішувати питання про відповідні цьому ризику методи та інстру-
менти хеджування. Крім цих факторів, існує низка інших факторів, що 
відіграють важливу роль при виборі інструментів хеджування, як-от 
особливості хеджованого активу, оцінка товарних позицій, ретельний 
аналіз діяльності, порядку розрахунків та ціноутворення, що дасть 
можливість виявити, на яких етапах виникають ризики, ступінь їхньо-
го можливого негативного впливу на кінцеві результати діяльності.

Важливим елементом є врахування ліквідності вибраного інстру-
менту, тобто слід вибирати інструмент не тільки зручний для хеджу-
вання, а й достатньо ліквідний відповідно до поточних ринкових умов.

Хеджування ризиків банківської діяльності має певні особли-
вості. У міжнародній банківській практиці хеджування залишається 
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 найпоширенішим підходом до управління ціновими ризиками. Мін-
ливість і нестабільність фінансових ринків протягом останніх десяти-
річ змусили фінансових менеджерів шукати різноманітні способи мі-
німізації цінових ризиків. Адже сутність фінансового посередництва 
(до цієї категорії належать насамперед комерційні банки) передбачає 
одержання доходів від різниці в цінах купівлі і продажу. Коли балансо-
ві позиції банку чутливі до змін процентних ставок, валютних курсів 
чи фондових індексів, ризики підвищуються і завдання ефективного 
управління банком ускладнюється.

Залежно від масштабів застосування виокремлюють два види хе-
джування: 

• мікрохеджування – хеджування прибутку за окремими акти-
вами і зобов’язаннями або певною комбінацією з них. Мікро-
хеджування використовується для захисту прибутку банку за 
окремими великими позиціями й угодами; 

• макрохеджування – хеджування прибутку загалом або чистого 
відсоткового доходу. 

В економічній науці і практиці розрізняють кілька аспектів хеджу-
вання: стратегія, метод, операція та інструмент, які об’єднані однією 
ідеєю – зниження рівня цінових ризиків банківської діяльності. До 
основних цінових фінансових ризиків банківської діяльності, які під-
лягають хеджуванню, відносять відсотковий ризик і валютний ризик. 
Таким чином, параметрами хеджування є відсоткова ставка (за відсот-
кового ризику) і валютний курс (за валютного ризику). У процесі хе-
джування відсоткового ризику банк укладає строкові фінансові угоди 
в обсягах і на строки, які дають можливість збалансувати відсоткові 
активи і зобов’язання. Хеджування відсоткового ризику здійснюється 
за допомогою таких строкових угод: форвардні контракти, ф’ючерсні 
контракти, опціони, свопи125. 

Стратегія хеджування відбиває загальний підхід, концепцію управ-
ління фінансовою діяльністю, зміст якої полягає в оптимізації фінан-
сових ризиків. Стратегія хеджування стабілізує прибуток за мінімаль-
ного рівня ризику і дає можливість одержати однакові результати 
незалежно від мінливості фінансових ринків. Однак стратегія хеджу-
вання унеможливлює використання переваг від сприятливої кон’юнк-

125 Вовк В. Я. Кредитування і контроль : навч. посібник / В. Я. Вовк, О. В. Хмеленко. – К. 
: Знан ня, 2008. – 463 с.
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тури ринку. З огляду на це банки та їхні клієнти можуть свідомо брати 
на себе ризики, які виникають у разі зміни майбутньої ціни фінансо-
вого інструменту, коли деяка частина активів чи пасивів лишається 
чутливою до зміни параметрів ринку (процентної ставки, валютного 
курсу). Такий підхід до управління називають стратегією нехеджува-
ния. Стратегія нехеджування має на меті максимізацію прибутку і су-
проводжується підвищеним рівнем ризику. Банки можуть ризикува-
ти, сподіваючись на сприятливі зміни цін, які дали б змогу одержати 
спекулятивний прибуток. За такого підходу банк не захищений від не-
сприятливих змін на ринку і може зазнати істотних фінансових втрат.

Методи хеджування – це способи впливу на структуру фінансо-
вих активів та зобов’язань для обмеження рівня ризику або створення 
систем захисту від ризику укладанням додаткових фінансових угод. А 
операція хеджування передбачає укладення строкової компенсаційної 
угоди з третьою стороною для повної ліквідації або часткової нейтралі-
зації цінового фінансового ризику банку. Умови такої угоди дають змо-
гу мати виграш (компенсацію) у разі фінансових втрат в основній (ба-
лансовій) операції. Якщо ж за основною операцією отримано прибуток 
спекулятивного характеру (як наслідок сприятливих змін ціни), то за 
додатковою угодою матимуть місце втрати. Зміст операції хеджування 
полягає у створенні позабалансової позиції, яка дає змогу компенсува-
ти фінансові втрати за балансовою позицією в разі реалізації цінового 
ризику. Важливим при цьому є застосування інструментів хеджування.

Інструменти хеджування – це фінансові угоди, механізм дії яких 
сприяє мінімізації ризику зміни ціни базового інструменту в майбут-
ньому. Для хеджування ризиків використовують похідні фінансові ін-
струменти (деривативи), як-от форвардні угоди, ф’ючерсні контракти, 
опціони та своп-контракти, а також гібридні фінансові інструменти 
– свопціони, опціонні форвардні угоди, опціони на купівлю (продаж) 
ф’ючерсів тощо. Ті самі види похідних фінансових інструментів ви-
користовують і для проведення операцій спекулятивного характеру, а 
тому не завжди деривативи є інструментами хеджування. У разі про-
ведення операцій iз похідними фінансовими інструментами в банку 
утворюється позабалансова позиція.

Отже, така діяльність, як хеджування, пов’язується насамперед 
iз функціонуванням ринку похідних фінансових інструментів, які 
 мають досить розгалужену класифікацію (рис. 3.1). 



186

Д
ер

ив
ат

ив
и

Л
ін

ій
ні

си
нт

ет
ич

ні
ці

нн
і п

ап
ер

и
За

ле
ж

ні
 в

ід
 ч

ас
у 

бе
зу

м
ов

ні
 д

ер
ив

ат
ив

и
Н

ел
ін

ій
ні

 в
им

ог
и 

за
ле

ж
но

 в
ід

 о
бс

та
ви

н

К
ош

ик
ці

нн
их

С
пр

ед
Л

ін
ій

ні
 а

бо
 «

кв
аз

і-л
ін

ій
ні

»
Н

ел
ін

ій
ні

К
ат

ег
ор

ії 
оп

ці
он

ів

С
во

пи
Ф

’ю
че

рс
и

Ф
ор

ва
рд

и

FR
A

 

FХ
A

 за
ці

нн
им

и
па

пе
ра

ми

т
ов

ар
ні

ф
ін

ан
со

ві

ва
лю

тн
і

ін
де

кс
ні

на
 %

  
ст

ав
ки

на
ці

нн
і

па
пе

ри

на
зо

ло
то

на
зе

рн
о

на
на

фт
у

на
га

з

Ва
ні

ль
ні

З
на

чи
нк

ою

ві
дс

от
ко

ви
й

ва
лю

тн
ий

св
оп

ак
ці

й

то
ва

рн
ий

кр
ед

ит
ни

й

се
зо

нн
ий

C
IR

C
U

S 

ма
кр

ос
во

п

св
оп

ці
он

ко
ри

до
рн

ий

на
ко

пи
чу

ва
ль

ни
й

Ек
зо

т
ич

ні
Ва

ні
ль

ні

ам
ер

ик
ан

сь
кі

єв
ро

пе
йс

ьк
і

пу
т

ко
л бе
рм

уд
сь

кі

ба
р’

єр
ні

аз
ій

сь
кі

бі
на

рн
і

па
ке

ти

ко
мп

ле
кс

ні

lo
ok

ba
ck

qu
an

to
 

ra
tc

he
t 

Кв
ад

ра
т

зн
ач

ен
ня

до
хо

ду
з а

ці
нн

им
и

па
пе

ра
ми

Іп
от

еч
ні

 д
ер

ив
ат

ив
и

за
бе

зп
еч

ен
і і

по
те

чн
і

зо
бо

в’
яз

ан
ня

іп
от

еч
ні

 ін
ве

ст
иц

ій
ні

ко
нд

уї
ти

кл
ас

и 
з п

ла
но

во
ю

ам
ор

ти
за

ці
єю

кл
ас

и 
з т

ар
ге

то
ва

но
ю

ам
ор

ти
за

ці
єю

за
бе

зп
еч

ен
і б

ор
го

ві
зо

бо
в’

яз
ан

ня

кр
ед

ит
на

 н
от

а

«л
иш

е 
ос

но
вн

і
пл

ат
еж

і»
 –

 «
РО

»

«л
иш

е 
пр

оц
ен

тн
і

пл
ат

еж
і»

 –
 «

ІО
»

фл
оа

те
ри

Ри
с. 

3.
1.

 П
ов

на
 к

ла
си

ф
ік

ац
ія

 ф
ін

ан
со

ви
х 

де
ри

ва
ти

ві
в



187

Під фінансовим інструментом розуміють будь-який контракт із 
чітко визначеними економічними наслідками, предметом якого є 
грошові кошти (або чинне право на отримання грошових коштів чи 
їх еквівалентів) і який зумовлює виникнення права в одного суб’єкта 
господарської діяльності та зобов’язання чи інструменту капіталу в 
іншого. Фінансові інструменти досить різноманітні за своїми харак-
теристиками (табл. 3.1).

Таблиця 3.1
Порівняльна характеристика похідних фінансових інструментів 

при хеджуванні фінансових ризиків банків126

Характе-
ристика Форвард Ф’ючерс Опціон Своп-

контракт
Торгівля Позабір-

жова
Біржова Позабіржова Біржова Позабіржова

Суми
контракту

Будь-які Стандартні Будь-які Стан-
дартні

Значні 
(понад 

5 млн дол.)
Типові 

строки дії
Будь-які 

(3–24 міс.)
Стандартні 

на базі квар-
тального 

циклу

Будь-які Стан-
дартні

Будь-які 
(1–10 років)

Можливість 
достроко-

вого виходу 
з контракту

Не існує Існує Існує Існує Не існує

Доступність Не є загаль-
нодоступ-

ними

Рівний 
доступ

Рівний доступ Рівний
доступ

Загально-
доступні 
за при-

йнятного 
рейтингу

Додаткові 
вимоги

Кредитні 
лінії

Гарантійні 
депозити

Немає Гаран-
тійні

депозити

Гарантії

Розрахунки На дату 
закінчення 
контракту

Щодня На дату 
закінчення 
контракту 

або протягом 
зафіксованого 

періоду

Щодня Періодично, 
на зафіксо-
вані дати

126 Управління банківськими ризиками : навч. посібник / Л. О. Примостка, П. М. Чуб, 
Г. Т. Карчева та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Примостки. – К. : КНЕУ, 2007. – 
600 с.
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Характе-
ристика Форвард Ф’ючерс Опціон Своп-

контракт
Видатки Комісійні 

не стягу-
ються

Біржові, 
брокерські, 
комісійні 
платежі

Опціонна 
премія (3–5%)

Опціонна
премія

Комісійні, 
близько 1%

Ліквідність Низька 
або від-
сутня

Висока Середня Висока Низька 
або відсутня

Ризик зриву 
поставки

Існує Не існує Не існує Не існує Існує

У результаті дослідження класифікацій деривативів з’ясовано, що 
більшість зарубіжних i вітчизняних економістів розглядають дери-
вативи з позицій їхнього економічного змісту. Представлена класи-
фікація (див. рис. 3.1) являє собою синтез класифікацій деривативів, 
запропонованих науковцями. Залежно від особливостей хеджування 
деривативи запропоновано поділити на три великі класи: лінійні син-
тетичні цінні папери (кошик активів, спред); залежні від часу безумовні 
деривативи (лінійні або квазілінійні, нелінійні); нелінійні вимоги, за-
лежні від обставин (опціони та іпотечні деривативи). Новизною такої 
класифікації є виділення іпотечних деривативів як нелінійних вимог, 
залежних від обставин, а також наведення основних видів деривативів 
залежно від економічного змісту в рамках наведеної класифікації.

Залежно від предмета угоди фінансові інструменти поділяються на 
первинні і похідні. До первинних фінансових інструментів належать 
угоди, предметом яких є грошові кошти (або їх еквіваленти), зокре-
ма кредиторська і дебіторська заборгованість, векселі, акції, облігації, 
факторинг, форфейтинг, фінансова оренда (операційна оренда не є фі-
нансовим інструментом), гарантії; кредитні лінії; страхові угоди фінан-
сового характеру.

Похідні фінансові інструменти – це контракти, які укладаються для 
перерозподілу фінансових ризиків і передбачають попередню фікса-
цію всіх умов проведення в майбутньому певної операції (купівлі, про-
дажу, обміну, емісії) з інструментом, який є предметом угоди. Похідні 
фінансові інструменти ще називають фінансовими деривативами (від 
англ. derivative – похідний), оскільки їхня вартість – похідна від вартос-
ті базових інструментів, покладених в основу угоди.

Закінчення табл. 3.1
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Базовим інструментом у таких контрактах фінансового характе-
ру можуть бути як окремі види первинних фінансових інструментів 
– грошові кошти в національній та іноземній валютах, цінні папери, 
фінансові показники, виражені у формі індексів, курсів, процентних 
ставок, так і самі деривативи.

Предметом похідного контракту можуть бути не лише фінансові 
інструменти, а й біржові товари. Відповідно розрізняють фінансові і 
товарні деривативи. Сьогодні на міжнародних товарних біржах пере-
буває в обігу близько 70 видів товарів, які поділяються на дві великі 
групи: сільськогосподарські і лісові товари та продукти їх переробки 
(близько 50 видів); мінеральна сировина (нафта, газ, метали, електро-
енергія) та напівфабрикати (15–20 видів).

Згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку 
(МСБО) товарні деривативи не належать до групи фінансових інстру-
ментів і навіть можливість їх багаторазового перепродажу, а отже, і ге-
нерування грошових потоків, не перетворює їх на фінансовий інстру-
мент. Адже розрахунки через сплату грошових коштів не змінюють 
основного характеру угоди. Водночас деривативи, які тільки індексо-
вані відносно ціни товару, але не передбачають можливості фізичної 
його поставки, належать до фінансових інструментів.

У міжнародній практиці найпоширенішими видами деривативів є 
форвардні та ф’ючерсні контракти, опціони і своп-контракти, а най-
популярнішими видами базових фінансових інструментів – валюта, 
грошові кошти у формі кредитів і депозитів, цінні папери, фондові 
 індекси.

До похідних інструментів можуть належати й інші угоди фінансо-
вого характеру, укладені на строк, наприклад фондові варанти. Фондо-
ві варанти – це угоди, що засвідчують право їхнього власника на при-
дбання цінних паперів в емітента за ціною виконання в будь-який час 
до закінчення строку дії цього варанта. Емітентом фондових варантів є 
той самий суб’єкт, який випускає цінні папери, що є предметом угоди. 
Перелік похідних інструментів постійно розширюється, оскільки про-
цес розроблення та впровадження у практику нових фінансових кон-
струкцій у сучасних умовах відбувається досить динамічно.

Усі деривативи передбачають попередню фіксацію ціни базового 
інструменту (форварди, ф’ючерси), установлення фіксованої межі змі-
ни ціни (опціони) або обмін інструментами без урахування поточної 
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ціни з умовою зворотного обміну через деякий час (своп-контракти), 
але відрізняються механізмами функціонування.

Отже, деривативи є угодами, які укладаються па строк, і саме в цьо-
му полягає їх зміст і призначення. Формально період від дати укладан-
ня угоди до дати її виконання, який називають форвардним, має ста-
новити понад два робочі дні, але на практиці він триває, як правило, 
не менше ніж місяць.

Під час укладання строкової угоди, крім ціни базового інструменту, 
фіксуються й інші умови проведення майбутньої операції – сума і дата 
угоди, механізм здійснення взаєморозрахунків, розмір комісійної вина-
городи (для контрактів, де це передбачено), взаємні зобов’язання сторін.

Залежно від економічного змісту і характеру проведення за бухгал-
терськими рахунками фінансові інструменти поділяються на балан-
сові, або визнані, і позабалансові, або невизнані. Первинні фінансові 
інструменти переважно належать до балансових (крім гарантії, кре-
дитних ліній), тоді як похідні фінансові інструменти обліковуються 
поза балансом.

Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку запропонова-
но залежно від характеру контрактних відносин, які виникають під час 
операцій із фінансовими інструментами, розрізняти три види інстру-
ментів: фінансові активи, фінансові зобов’язання та фінансові інстру-
менти капіталу. Проте слід зазначити, що така термінологія не набула 
поширення на практиці і більшість економістів уживають терміни «фі-
нансовий актив» і «фінансовий інструмент» як синоніми. У такому кон-
тексті йдеться насамперед про предмет фінансової угоди, який залежно 
від характеру операції (купівля чи продаж) може обліковуватись як за 
активними (фінансовий актив), так і за пасивними бухгалтерськими 
рахунками (фінансові зобов’язання чи інструменти капіталу).

У фінансовій діяльності вирізняють не вид фінансового інструмен-
ту, а позицію, яка виникла у зв’язку з проведенням операції. Довга пози-
ція означає купівлю фінансових інструментів, а отже, це – актив банку. 
А коротка позиція передбачає продаж інструментів і є зобов’язанням 
для продавця.

Похідні інструменти виникли у відповідь на зростання рівня ризи-
ку через мінливість цін, тобто стали для учасників ринкових відносин 
своєрідним механізмом зниження цих ризиків. Процедура попередньої 
фіксації всіх умов операції обміну, яка має відбутися в майбутньому, 
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дає змогу і продавцеві, і покупцеві протягом форвардного періоду ста-
ти незалежними від ризику зміни ринкової ціни базового інструменту. 
Якщо строкова (майбутня, форвардна) ціна показує прибуток порів-
няно з витратами виробництва, то товаровиробник може уникнути 
цінового ризику, уклавши угоду про продаж товару ще до завершення 
виробничого процесу. Якщо ж форвардна ціна не покриває витрат, то 
вона не стимулює виробництва даного товару взагалі.

Отже, за своїм призначенням похідні інструменти спрямовані на 
створення механізмів захисту виробників і споживачів від ризиків, 
пов’язаних з умовами придбання і реалізації товарів та фінансових 
інструментів, даючи змогу уникати цінових ризиків тим суб’єктам 
господарювання, які не хочуть ризикувати. Узагалі строкові угоди до-
зволяють розділити на складові ті ризики, які притаманні базисним ін-
струментам, і одночасно перерозподілити їх між учасниками угоди. Це 
дає можливість торгувати ризиками окремо від базисних інструментів, 
тобто здійснювати трансферт цінових ризиків.

З погляду динаміки структура фінансового ринку представлена тіль-
ки двома сегментами – спотовим ринком і строковим. На спотовому рин-
ку укладають угоди, умовами яких передбачається проведення реальної 
операції (купівлі, продажу, надання кредитів тощо) протягом не більш 
як двох робочих днів від дати підписання контракту. Інша назва такого 
ринку – готівковий (касовий). На спотовому ринку угоди укладаються 
за поточною ринковою ціною. Якщо період від дати укладення угоди до 
дати її виконання становить понад два робочі дні, то угоду називають 
строковою, а ринок – строковим, або форвардним. На строковому ринку 
угоди укладаються за форвардною ціною, яка відбиває очікування щодо 
майбутніх змін у ціні базового активу. Строковими контрактами перед-
бачається попереднє визначення всіх умов угоди, зокрема й контрактної 
ціни, за якою відбудеться реальна операція в майбутньому. Це дає змогу 
обом учасникам стати незалежними від коливань ринкових цін протя-
гом періоду від дати укладення угоди до дати її виконання.

За економічним змістом ринок деривативів є сукупністю економіч-
них відносин з приводу перерозподілу (трансферту) ризиків, які ви-
никають у процесі обміну фінансовими інструментами чи товарами.

Призначення та основна функція строкового ринку полягає у фор-
муванні механізмів хеджування цінових ризиків. З підвищенням во-
латильності ринків потреба у зниженні ризиків, а отже, і проведенні 
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операцій із деривативами, значно зростає. Загалом процедура транс-
ферту ризиків через деривативи дає змогу згладжувати ризики, завдя-
ки чому підвищується ефективність фінансової та виробничої діяль-
ності суб’єктів ринкових відносин.

Ринок строкових контрактів – це складний і розвинений механізм. 
Інфраструктура ринку включає провідні біржі світу, міжнародні систе-
ми позабіржової торгівлі на базі електронних засобів зв’язку та широ-
кий спектр організацій, які виконують брокерські й дилерські функції. 
Найактивнішими й безпосередніми учасниками строкового фінансо-
вого ринку є банки, що здійснюють операції як із власними коштами, 
так і з коштами клієнтів за їхнім дорученням.

Таким чином, хеджування є способом стабілізації ринкової вар-
тості банківської установи. Якщо балансові позиції банку підібрані за 
строками та сумами, то банк не має потреби в участі інших учасників 
ринку, які б узяли на себе ризик. Але узгодити всі позиції на практиці 
майже неможливо. У такому разі використовують хеджування, яке дає 
змогу відчутно зменшити або повністю усунути ризик, а отже, стабілі-
зувати фінансові результати діяльності банку. Теоретично хеджування 
створює імунітет для банківського балансу, захищаючи від непередба-
чених цінових змін на ринку. Однак оскільки між ризиком і прибутком 
існує пряма залежність, то низький рівень ризику означає обмеження 
в отриманні прибутку.

За оцінками міжнародних аналітиків, при хеджуванні фінансо-
вих ризиків виникає проблема визначення ризику та прибутковос-
ті127. Операції з фінансовими деривативами – це ризикова фінансова 
діяльність, яка не підлягає моделюванню, аналітичним прогнозам та 
розрахункам. У цих операціях виграє та сторона контракту, яка краще 
контролює вплив ризиків на результати своєї діяльності. Є багато при-
чин, чому цей вплив може вийти з-під контролю, починаючи від не-
достатньої уваги, яку приділяють ризику та дохідності при створенні 
фінансового інструменту, до недостатнього вивчення наслідків у дов-
гостроковій перспективі. Основними причинами цього є такі:

• регулювальний акцент робиться на особливостях, що сприяють 
продажу, ніж на регулюванні ризиків;

• система внутрішнього контролю неефективна або відсутня; 
127 Chorafas D. N. Introduction to Derivative Financial Instruments : Options, Futures, Forwards, 

Swaps, and Hedging / Dimitris Chorafas. – New York : Th e McGraw-Hill Companies, Inc, 2008. – 384 с.
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• топ-менеджмент приділяє недостатньо уваги тому, що відбу-
вається в торговому залі при здійсненні операцій із похідними 
фінансовими інструментами.

Одним із факторів, окрім неякісного управління впливом ризику на 
фінансову діяльність, є базисний ризик, який виражає взаємозв’язок 
впливу базового активу і похідного продукту (або референс-активу). Ре-
ференс-актив передбачає ситуацію, за якої базовий актив кредитних де-
ривативів використовує високоризиковий емітент. Покупець кредитного 
деривативу купує захист від невиконання високоризиковим позичальни-
ком своїх зобов’язань за референс-активом, що є, зазвичай, цінним папе-
ром, яким торгують публічно. Таким чином, базисний ризик стає серйоз-
ною проблемою для всіх: покупців, продавців та регуляторних органів.

Першим кроком на шляху до подолання проблем, пов’язаних з не-
достатнім контролем за впливом ризику, є політика вищого керівни-
цтва, яка відображає усвідомлення того, що ризик являє собою дина-
мічний об’єкт, який весь час змінюється для кожної позиції у портфелі. 
Це потребує розроблення системи точного вимірювання та управлін-
ня ризиками, що, у свою чергу, потребує інструментів та методології, 
які дозволять перевіряти наші гіпотези, які стосуються хеджування, 
розробляти ризикоорієнтовані сценарії та випробовувати їх у неста-
більних ситуаціях, аналізувати наслідки стрес-тестів, отримувати сво-
єчасні та сконцентровані звіти щодо контролю за ризиками.

Дослідження причини виходу ризику з-під контролю та здійснення 
аналітичних експериментів у цій сфері є дуже інформативним, особли-
во для тих банкірів, трейдерів та інвесторів, які працюють із різними 
новими фінансовими інструментами та з новими ринками. Наприклад, 
щоб захиститись від ризику того, що він може залишитися з багажем 
небажаних облігацій, продавець опціону намагається продати облігації, 
якими він ще не володіє на той момент, у якому діє так званий механізм 
короткого продажу. Проте найбільш імовірно опціон буде виконано, а 
продавець буде намагатися позбутися заздалегідь більшої частки номі-
нальної вартості. За таких умов може бути визначено, скільки трейдер, 
інвестор або спекулянт повинен продати, щоб захистити себе від фінан-
сових втрат. Оскільки ціни на облігації і волатильнісь постійно зміню-
ються, те саме можна сказати і про необхідну норму хеджування, – що, 
по суті, означає, що опціонне хеджування слід коригувати для збалан-
сування ризику. Найкращі трейдери і фінансові аналітики знають про 
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ці факти; отже, вони намагаються переосмислити і перебудувати свої 
стратегії хеджування, використовуючи кілька інструментів. Це, однак, 
ускладнюється з причин обсягу необхідної роботи і того, що оцінка 
майбутньої волатильності є, по суті, лише прогнозом.

Збалансування впливу фінансових ризиків при хеджуванні є нелег-
кою справою. Для спрощення, багато трейдерів та ризик-менеджерів вва-
жають, що початкова норма хеджування була правильною і коригування 
необхідні тільки при ринкових коливаннях. Це твердження помилкове 
з двох причин, оскільки володіючи незначними статистичними даними 
щодо цін, які вказують на рівень волатильності фінансових інструментів 
у минулому, зазвичай важко передбачити їхню поведінку в майбутньому, 
а також моделі ціноутворення, які ґрунтуються на помилковому припу-
щенні, що поведінка ринку, як правило, симетрична і коливання цін під-
порядковані нормальному розподілу, що насправді буває рідко.

При здійсненні хеджування фінансові аналітики повинні врахову-
вати, що фінансові ринки є динамічними і непередбачуваними та не за-
вжди поводяться спокійно, а деякі ринки особливо нестійкі. Тому не 
дивно, що найчастіше таке хеджування виявляється помилковим і те 
саме стосується класичного способу перебудови хеджування. Це ще раз 
підкреслює необхідність метрик тестових інструментів та моделюван-
ня. Для оцінювання впливу фінансових ризиків на рівень капіталу при 
здійсненні хеджування є такі аналітичні моделі, як доходи під ризиком 
(Earnings at risk, EAR) та капітал під ризиком (Capital at risk, CAR).

Доходи під ризиком (ДПР) – показник, що відображає вплив певної 
події чи ризику на дисконтовані доходи до оподаткування протягом пев-
ного часу, наприклад, вплив ризику, виявлений за допомогою тесту дель-
та, або певної зміни у кривій дохідності процентної ставки, для даної ва-
люти. Доходи під ризиком слід обчислювати окремо для кожної позиції, і 
вони мають відображати гепи переоцінки у позиції, як явні, так і неявні.

Капітал під ризиком (КПР) являє собою концепцію, на основі ме-
тоду агрегації, яка імітує розподіл економічного капіталу128 між кон-
курентними цілями. Розподіл економічного капіталу має бути відо-
бражений на матриці: за підрозділами і продуктовими лініями – як-от 
кредити, інвестиції або торгівля. Зміни у вартості портфеля банку є 
вхідними даними для розрахунку капіталу під ризиком.

128 Chorafas D. N. Introduction to Derivative Financial Instruments : Options, Futures, Forwards, 
Swaps, and Hedging / Dimitris Chorafas. – New York : Th e McGraw-Hill Companies, Inc, 2008. – 384 с.
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Отже, недолік хеджування полягає в тому, що воно не дає змоги 
хеджеру використати сприятливу кон’юнктуру ринку. Тому менедже-
ри банку можуть хеджувати не всі балансові позиції, а лише певну їх 
частину. Вибір стратегії управління ризиками залежить від багатьох 
чинників, і насамперед від схильності до ризику. Проте не завжди 
вибір стратегії управління ризиками є внутрішньою справою. Деякі 
банки можуть не дозволити своїм клієнтам спекулювати. У разі на-
дання послуги клієнтові банк має право наполягати на хеджуванні, 
оскільки ризики, на які наражається клієнт, можуть призвести до 
збитків самого банку. У деяких країнах органи банківського нагля-
ду забороняють комерційним банкам проведення операцій спекуля-
тивного характеру. А іноді керівництво банку самостійно обмежує 
рівень допустимого ризику встановленням лімітів. Отже, потреба 
проведення операцій хеджування постає перед багатьма учасника-
ми ринку.

На міжнародних фінансових ринках є багато потенційних хедже-
рів, зокрема:

• дилери з торгівлі державними цінними паперами й іноземною 
валютою, які захищаються від зниження дохідності та валют-
них курсів;

• інвестиційні банки, які використовують строковий ринок для 
продажу більшої кількості короткострокових активів, ніж це 
можна зробити на готівковому ринку;

• експортери й імпортери для захисту майбутніх платежів від змі-
ни валютних курсів;

• корпорації для фіксації процентної ставки за залученими або 
розміщеними коштами;

• компанії, які здійснюють операції з власністю і при випуску 
конвертованих акцій захищаються від можливого зростання 
процентних ставок до завершення випуску та розміщення;

• пенсійні фонди, які захищають дохід від інвестицій у першо-
класні цінні папери та казначейські зобов’язання;

• банки, які захищаються від зниження процентних ставок за 
кредитами та підвищення депозитних ставок у майбутньому;

• інвестиційні фонди захищають номінальну вартість належних 
їм фінансових активів або фіксують ціни на ті фінансові інстру-
менти, які заплановано придбати в майбутньому.
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Цей перелік хеджерів далеко не повний, але він дає уявлення про 
різноманітність типів організацій, які можуть використовувати ринок 
строкових угод для зменшення ризику валютних курсів, процентних 
ставок чи ризику на фондовому ринку.

 Отже, економічній зміст і призначення хеджування полягають у мі-
німізації цінових фінансових ризиків та досягненні визначеності май-
бутнього фінансового стану хеджера.

З виникненням біржової форми торгівлі похідними фінансовими 
інструментами створюються сприятливі умови для проведення опера-
цій спекулятивного характеру. На ф’ючерсних біржах доступність для 
всіх охочих розглядається як основне правило організації діяльності 
та запорука високої ліквідності і життєздатності біржових контрактів. 
Такий підхід дозволяє значно розширити коло учасників, якими мо-
жуть бути не лише юридичні особи – банки, корпорації, інвестиційні 
фонди, страхові компанії, пенсійні фонди, а й фізичні особи. Органі-
зація біржової форми торгівлі набагато спрощує проведення операцій 
спекулятивного характеру, дозволяючи укладати угоди у великих об-
сягах у будь-який час, і на практиці багато учасників одночасно здій-
снюють обидва типи операцій.

Отже, у сучасних умовах деривативи виконують в економічній 
системі дві важливі функції, створюючи, з одного боку, механізми для 
проведення операцій хеджування цінових ризиків, а з другого – дозво-
ляючи біржовим спекулянтам гарантувати свої прогнози і здійснювати 
спекулятивні операції для отримання доходу від різниці в цінах. Від-
повідно до цих функцій усіх учасників залежно від мети, з якою вони 
відкривають свої позиції на ринку деривативів, поділяють на дві групи: 
хеджерів і спекулянтів (трейдерів, торговців), хоча на практиці такий 
поділ досить умовний.

Хеджер – це учасник ринку (фізична або юридична особа), який 
проводить операції з деривативами для зниження (уникнення) ціно-
вого ризику, пов’язаного з власністю на базові інструменти. Сутність 
операції хеджування полягає в перенесенні цінових ризиків з хеджера 
на іншого учасника ринку. Хеджери зацікавлені в кінцевому результаті 
як сумі прибутків і втрат за балансовою і позабалансовою позиціями.

Торговці, навпаки, розраховують лише на одержання прибутку від 
різниці між цінами продажу та купівлі деривативів. Сподіваючись на 
спекулятивні прибутки, вони беруть на себе ризик хеджерів.
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Зміст такої діяльності, як спекуляція, у найширшому розумінні 
можна визначити як формування певних очікувань на основі про-
гнозування майбутнього та використання їх для одержання прибут-
ку від різниці в цінах продажу і купівлі товарів чи фінансових інстру-
ментів. 

Для ефективної роботи ринку необхідні і хеджери, і торговці, які 
забезпечують йому високу ліквідність.

На строковому ринку спекулянти беруть на себе ризик хеджерів 
(ризик зміни ціни базового інструменту протягом форвардного періо-
ду), сподіваючись на те, що сформовані ними очікування виявляться 
правильними і це дозволить отримати прибутки. Зрозуміло, що про-
гнози не завжди втілюються у реальну дійсність, а тому спекулянти 
можуть не тільки вигравати, а й програвати, що на практиці стається 
не так уже й рідко. За деякими оцінками, на західних біржах понад 75% 
спекулянтів втрачають кошти внаслідок проведення операцій із дери-
вативами.

На ринках, зокрема й на строкових, здійснюються також арбі-
тражні операції. Іноді арбітраж розглядають як різновид спекулятив-
ної операції, а іноді – як самостійний вид діяльності. Під арбітражем 
розуміють одночасне проведення операцій купівлі і продажу одного 
й того самого інструменту для одержання прибутку від різниці в ці-
нах. Розрізняють просторовий арбітраж, коли операції проводяться 
на різних ринках, і часовий арбітраж, спрямований на використання 
сприятливих цінових змін протягом певного періоду. На строковому 
ринку арбітражні операції досить популярні і дістали спеціальну назву 
– стредл, або спред (спредова угода).

Банки можуть проводити операції з деривативами як для хеджу-
вання цінових ризиків, так і для одержання прибутків спекулятивного 
характеру (за рахунок сприятливих цінових змін). Операція зі стро-
ковими угодами класифікується як хеджування в тому разі, коли банк 
має балансову позицію, за якою виникає ризик фінансових втрат через 
зміну ринкових цін, а між ціною базового активу, що обліковується 
за даною балансовою позицією, і ціною деривативу існує залежність, 
яка дає змогу істотно знизити загальний ціновий ризик. Якщо сума та 
строки позабалансової позиції збігаються з відповідними параметра-
ми балансової позиції, то це дає змогу компенсувати втрати за однією 
із цих позицій прибутками за іншою.
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В Україні практично не застосовуються які-небудь інструменти, 
які б дозволяли уникнути чи, у крайньому разі, зменшити валютний 
ризик. У зарубіжній діловій практиці з метою страхування валютно-
го ризику широкого вжитку набули форвардні угоди. Але на вітчиз-
няному фінансовому ринку використання форвардних угод у чистому 
вигляді не поширилось. Це можна пояснити, по-перше, відсутністю в 
комерційних банках відповідних фахівців, а по-друге, недостатньою 
розробкою Національним банком України необхідних нормативних та 
інструктивних матеріалів129. 

Однак нерозвиненість українського фондового ринку унеможлив-
лює застосування яких-небудь стратегій хеджування. Головними при-
чинами цього є надто складні умови становлення ринкової економіки 
України, відсутність необхідної інфраструктури ф’ючерсної торгівлі, 
кваліфікованих кадрів (біржовиків, економістів-біржовиків, здатних 
організувати біржову діяльність), інфляція, криза виробництва тощо. 
Головна причина, що заважає розвиткові ф’ючерсної торгівлі в Україні, 
– це слабкий розвиток самих ринкових відносин, як і ринкового сере-
довища. Так, опціонів і ф’ючерсів за валютами не існує взагалі, оскіль-
ки ніхто не наважується брати на себе величезні ризики, пов’язані з 
коливаннями курсів валют130. 

Для подальшого розвитку хеджування необхідно:
• створення в Україні умов для розвитку та функціонування рин-

ку похідних інструментів; 
• удосконалення системи оподаткування фінансового результату 

від операцій із деривативами; 
• перегляд та вдосконалення законодавчих актів, що регулюють 

питання випуску й обігу деривативів в Україні. 
А всебічний та глибокий аналіз уроків світової кризи фінансової 

системи, проблем та недоліків розвитку похідних фінансових інстру-
ментів дозволить максимально враховувати їх при подальшій розбу-
дові ринку похідних інструментів України.

129 Ботвіна Н. О. Хеджування валютного ризику як складова банківської безпеки [Електрон-
ний ресурс] / Н. О. Ботвіна.  – Режим доступу : http://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/ 
viewFile /262/69.

130 Андрєєва Г. І. Стратегії хеджування : інструменти та способи застосування [Електронний 
ресурс] / Г. І. Андрєєва. – Режим доступу : http://www.masters.donntu.edu.ua/2011/iem/deminskaya/
library/23.pdf.
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3.2. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ПОХОДЖЕННЯ 
ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Уперше існування похідних фінансових інструментів і відповідних 
ринків відзначають ще в Давній Греції та Римській імперії. У XVII сто-
літті в Голландії виникли перші строкові угоди і похідні інструменти 
на тюльпанові цибулини. Основними об’єктами купівлі-продажу тоді 
були акційні опціони, а також звичайні акції, якими торгували на умо-
вах «форвард».

Сучасні біржі деривативів з їхніми основними характеристиками 
виникли у другій половині XIX століття на товарних біржах Чикаго. 
Там уперше у фінансовій історії було впроваджено стандартизацію цін 
і обсягів товарів; регулювання гарантійних внесків; можливості вико-
нання торгових контрактів на умовах взаємозаліку, а не поставки това-
рів за укладеними угодами. Тому не дивно, що більшість ранніх торгів 
деривативами були пов’язані з товарами, а не фінансовими інстру-
ментами. Щоправда, валютні свопи вперше з’явилися в 1960-х роках, 
проте використовували їх здебільшого для уникнення британського 
контролю за капіталом, а не для торгівлі з метою отримання прибутку. 
Використання похідних фінансових інструментів у формі записів про 
прибуток і збиток на позабалансових статтях почалося в 1970-х роках.

Наприкінці 1980 року Рада зі стандартів фінансового обліку (FASB), 
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) визначили чотирнадцять кла-
сів похідних фінансових інструментів. Серед них були: зобов’язання 
з надання кредиту, резервні акредитиви, фінансові гарантії, опціони, 
опціони з фіксованими мінімумами і максимумами процентних ста-
вок, процентні свопи, форвардні контракти, ф’ючерсні контракти, 
зобов’язання за дебіторською заборгованістю, зобов’язання за догово-
рами обміну іноземних валют, валютно-процентні свопи, зобов’язання 
з викупу цінних паперів, прострочені зобов’язання з купівлі або про-
дажу за наперед визначеними цінами, зобов’язання, які виникли в ре-
зультаті фінансових інструментів.

З того часу сфера використання деривативів зазнала серйозних 
змін. Збільшились наявність і обсяг торгівлі похідними фінансовими 
інструментами, продукти, які раніше вважалися рідкісними, стали 
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звичайним явищем. На ринку основною умовою конкурентної пере-
ваги була модифікація структури та характеристик продукту.

Найвидатнішим позитивним результатом розвитку економіки  1990-х 
років було підвищення уваги банкірів та інвесторів до управління ри-
зиками. Цей факт стосується не лише регуляторних органів, а й комер-
ційних компаній, які зосередили свою увагу на пошуку шляхів і засобів 
управління наявними і потенційними втратами за допомогою розробки 
нового законодавства та регулятивних вимог для досягнення цієї мети.

Бум торгівлі деривативами значно збільшив значення цих інстру-
ментів у фінансовій сфері. У наш час вони є невід’ємною частиною 
основного балансу не тільки банків, а й інших фінансових інститутів, у 
тому числі хеджфондів, пенсійних фондів і страхових організацій, ком-
паній виробничої сфери і сфери послуг.

Для того, щоб наочно показати зростання ролі похідних фінансо-
вих інструментів для обліку та контролю, розглянемо таку ситуацію. 
Коли наглядові органи звернули увагу виконавчого директора британ-
ської фірми на значну ймовірність позабалансових втрат фірми, він 
відповів: «Не потрібно контролювати позабалансові статті. Важливим 
є лише стан балансу». Проте кілька місяців по тому в повідомленні ге-
нерального директора акціонерам ішлося: «Недостатньо брати до ува-
ги тільки баланс. Ми повинні також оцінювати позиції нашої компанії 
на позабалансі»131.

Серед похідних фінансових інструментів банки мають у своєму 
портфелі зобов’язання за кредитами з фіксованою процентною став-
кою, ф’ючерси, форварди, опціони і свопи. Як бачимо (рис. 3.2), вихід-
ний подвійний баланс структурування активів і зобов’язань, який бере 
початок у фундаментальній праці Луки Пачолі наприкінці XV століття 
i збагатився низкою пунктів, знаходять місце або у правій, або у лівій 
частині балансу тільки після того, як було встановлено їхню справед-
ливу вартість. Таким чином, той самий фінансовий інструмент є:

• у частині активів, коли інвестор отримує прибуток, що пов’я-
заний з цим інструментом;

• у частині зобов’язань, коли інвестор втрачає гроші, тому що 
ринкова ціна фінансового інструменту рушила в негативному 
напрямку.

131 Chorafas D. N. Introduction to Derivative Financial Instruments : Options, Futures, Forwards, 
Swaps, and Hedging / Dimitris Chorafas. – New York : Th e McGraw-Hill Companies, Inc, 2008. – 384 с.
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Рис. 3.2. Структурування балансу в частинах активу і пасиву, 
наповнене об’єктами, що можуть бути включені в цей баланс 

лише після справедливої оцінки їхньої вартості132

Відзначимо, що справедлива вартість – це вартість, яка узгоджена 
між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, на інших 
ніж умови розпродажу за зниженими цінами. Теоретично справедли-
ва вартість є ринковою вартістю. На практиці, ці дві вартості не за-
вжди одне й те саме, тому що, серед інших причин, ринкова вартість є 
об’єктом паніки та інших екстремальних подій.

У 1998 році Рада зі стандартів фінансового обліку вдосконалила ви-
значення похідних фінансових інструментів. Їхній мінливий характер 
і швидке зростання використання передбачало те, що відмінності між 
багатьма типами контрактів стали розмитими. У відповідь на це, По-
ложення стандартів фінансового обліку 133 визначає деривативи як 
фінансові інструменти з такими характеристиками:

• у платіжних документах стосовно винагороди зазначено одну 
або кілька основних або одну чи кілька умовних сум, чи обидві 
суми;

• як правило, вони не вимагають початкових чистих капітало-
вкладень, і коли вони необхідні, то ці суми є меншими, ніж ті, 
які передбачені за іншими інструментами;

132 Chorafas D. N. Introduction to Derivative Financial Instruments : Options, Futures, Forwards, 
Swaps, and Hedging / Dimitris Chorafas. – New York : Th e McGraw-Hill Companies, Inc, 2008. – 384 с.
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• вони обумовлюють або передбачають прозоре регулювання чи 
забезпечують поставку активу, який практично ставить покуп-
ця в регульовану позицію.

Зі свого боку, регуляторні органи закликають до модернізації 
стандартів бухгалтерського обліку та розкриття інформації з метою 
впровадження нових фінансових продуктів і нових технологій управ-
ління ризиками. Вони також наводять серйозні недоліки в розкритті 
інформації, зокрема ті, що пов’язані з експозицією ринкового ризику, 
– питання, які Базельський комітет з банківського нагляду регулює за 
допомогою поправки (1996) до ринкового ризику, а саме стандартами 
достатності капіталу для кредитного ризику (1988), відомі як Базель I .

В сучасних умовах банкіри, казначеї, інвестори, регулятори, фі-
нансові аналітики зіткнулися зі швидко зростаючою складністю че-
рез взаємозв’язок і кореляцію, які існують практично у всіх сучасних 
фінансових інструментах. Існує також багато положень у різних кра-
їнах щодо регулювання розкриття інформації, зокрема інформація є 
розкиданою по всіх урядових примітках до фінансової звітності та її 
розуміє тільки відносно невелика кількість фінансово грамотних ана-
літиків.

Більшість інвесторів і професіоналів, у тому числі професійні бух-
галтери, є спантеличені і розчаровані через те, що деякі ефекти похід-
них фінансових інструментів мають вплив на компанії, внаслідок чого 
впливають на баланс компанії. Тому не дивно, що і Стандарти фінан-
сового обліку в США, і Міжнародні стандарти фінансової звітності 
(IASB) в інших країнах, у тому числі держав – членів Європейського 
Союзу, висувають широкі вимоги до розкриття інформації про похідні 
фінансові інструменти.

Розглянемо визначення деривативів згідно з IASB. Міжнародні 
стандарти фінансової звітності, запроваджені Радою стандартів обліку 
(Лондон), визначають деривативи як фінансові інструменти, вартість 
яких змінюється відповідно до зміни основної ціни, як-от відсотко-
ва ставка, ціна товару, ціна цінного папера чи індексу. Визначено, що 
дериватив здебільшого не передбачає початкового інвестування, або 
менше за ту суму, яка була б необхідною при укладанні стандартно-
го договору, який так само зазнає впливу ринкових факторів. Також 
частиною визначення деривативу згідно з IASB є те, що контракти за 
такими фінансовими інструментами укладаються на майбутню дату.
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Будь-хто може схвалити той факт, що визначення деривативу за 
IASB у XXI столітті відрізняється від визначення 1998 року. Це пов’я-
зано з тим, що гравцями на ринку деривативів стали також міжнародні 
мультинаціональні компанії.

З визнанням підходу IASB до стандартів звітності за похідними фі-
нансовими інструментами Базельський комітет з банківського нагляду 
розробив два напрями щодо нагляду, які сформовані у тісному зв’язку 
зі Стандартами обліку 39 (IAS 39), що сконцентровані на хеджуванні 
підходів до визнання деривативів. Один напрям передбачає встанов-
лення взаємозв’язків процедур ризик-менеджменту та процесів, які 
стосуються принципів справедливої вартості. Другий напрям перед-
бачає те, як підходи банку до визначення справедливої вартості мо-
жуть впливати на нагляд з боку наглядових органів. Це та сфера, яка 
лежить на стику відповідальності за стандартами фінансового обліку 
FASB, IASB і BCBS і стосується всіх фінансових інструментів, визна-
чених Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності, як, на-
приклад, контракти, які приводять до зростання фінансового активу 
в однієї компанії і фінансового зобов’язання іншої юридичної особи 
відповідно до угоди.

Прикладом інструментів, відмінних від похідних фінансових ін-
струментів, є готівка (звичайна, яка є базовою для товару), кошти до за-
питання і строкові депозити, комерційні папери, оренда, рахунки, роз-
писки, позики видані і заборгованість, права і обов’язки зі страхового 
ризику за договорами страхування, права роботодавців і обов’язки за 
пенсійними контрактами, а також боргові та пайові цінні папери.

Найпопулярнішими деривативними фінансовими інструментами є 
два види: продукти процентної ставки і продукти обміну валют.

Відповідно до МСФЗ, до продуктів процентної ставки включають, 
але не обмежуються цим списком, форварди (Fras); процентні свопи 
(IRS); кепи, флори та колари; євродоларові ф’ючерси; казначейські век-
селі і ф’ючерси на казначейські облігації; опціони в євродоларах; а також 
казначейські опціони і казначейські облігації. Правила бухгалтерсько-
го обліку створені, аби стежити за тим, що процентні свопи, ф’ючерси, 
форварди та інші інструменти, які пов’язані з процентними ставками, 
враховувались і переоцінювалися на стабільній основі покроково.

Виходячи з економічної суті і особливостей звернення, похідні фі-
нансові інструменти можна класифікувати таким чином.
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1. Залежно від особливостей обіговості:
• біржові (наприклад, ф’ючерсні й опціонні контракти);
• позабіржові (наприклад, форвардні контракти, товарні свопи).
2. Залежно від характеру базисного активу:
• цінні папери (наприклад, європейський опціон кол на 100 акцій 

компанії А);
• фондові індекси (наприклад, опціон кол на індекс S&P 500);
• валюта (наприклад, ф’ючерсний контракт на долари США);
• реальний товар (наприклад, ф’ючерсний контракт на постачан-

ня нафти);
• процентні (наприклад, процентний своп).
3. Залежно від термінів виконання:
• короткострокові – терміном звернення менше ніж 1 рік (напри-

клад, процентний опціон на 500 000 дол. США на 3 міс.);
• середньострокові – терміном звернення від 1 року до 3 років 

(наприклад, процентний своп, укладений на два роки);
• довгострокові – терміном звернення більше ніж 3 роки (напри-

клад, опціон на довгострокові державні облігації, строком на 15 
років).

4. Залежно від критерію призначення:
• деривативи грошового короткострокового ринку, мета випус-

ку яких полягає в забезпеченні безперебійності платіжного і 
грошового обігу або в отриманні спекулятивного прибутку (на-
приклад, купівля форвардного контракту з метою здійснення 
арбітражної операції);

• деривативи ринку капіталів, мета випуску яких полягає в забез-
печенні гнучкості управління капіталом організації або в залу-
ченні позикових коштів (наприклад, варант на акції).

5. Залежно від економічної функції деривативів:
• інструменти, які використовують для цілей хеджування (на-

приклад, хеджування майбутніх цін на зерно за допомогою ф’ю-
черсних контрактів);

• інструменти, які використовують у спекулятивних цілях (на-
приклад, арбітраж за допомогою форвардних контрактів, за-
снований на крос-курсах)133.

133 Журавлев А. П. Бухгалтерский учет производных финансовых инструментов : дис. … 
канд. экон. наук : 08.00.12. / Александр Павлович Журавлев. – М. : РГБ, 2007.
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Прибутки і збитки від похідних фінансових інструментів повинні 
бути визнані і розглянуті таким самим чином, як і класичні фінансові 
інструменти у балансі. 

Типовими валютними продуктами є ф’ючерси, форварди, свопи, 
опціони і опціони на ф’ючерси. Процентні ставки, валюта і акції тор-
гуються зі спотових позицій, так само як форварди та опціони. Валюта 
і акції часто торгуються зі спот-позицій. Валютні форвардні угоди, ва-
лютні свопи та інші валютні інструменти включають обмін однієї валю-
ти на іншу в майбутньому і мають бути включені у валютні позиції.

Дериватив відображається як гарантія, що видається у звичай-
ній господарській діяльності, як правило, у формі письмових опціо-
нів і кредитних дефолтних свопів (CDS). Інвестиційний банк управ-
ляє цими похідними фінансовими інструментами, застосовуючи різні 
стратегії хеджування. Для деяких контрактів, як-от письмові верхні 
обмеження процентної ставки або валютних опціонів, максимальну 
виплату нелегко оцінити, позаяк процентні ставки або валюта можуть 
теоретично зростати поза лімітовані межі.

Операції репо (репо) є популярними деривативами, за якими ре-
гулятор спостерігає з великою обережністю. Кредитування цінними 
паперами з відшкодуванням є механізмом, у якому банк погоджується 
відшкодувати втрати від кредитування цінними паперами клієнтові, 
що нараховані в тому разі, коли позичальник не повертає цінних па-
перів, що підлягають поверненню згідно з угодою кредитування і за-
стави, у зв’язку з недостатньою сумою для покриття ринкової вартості 
цінних паперів запозиченими коштами. 

Правила бухгалтерського обліку за МСФЗ вимагають, щоб угода 
викупу відображалась як забезпечення внутрішнього депозиту в час-
тині пасивів балансу. І навпаки, переданий актив як застава залишався 
в частині активів балансу. Зворотне репо має бути записане як забез-
печення плати за кредитом у частині активів балансу на суму кредиту.

Розглянемо визначення деривативів згідно з Міжнародними стан-
дартами бухгалтерського обліку. Широке використання різноманітних 
фінансових інструментів у діяльності підприємств визначило нагальну 
необхідність розробки і затвердження спеціального бухгалтерського 
стандарту. Такий стандарт був розроблений у 1990-х роках і введений 
у дію для складання фінансових звітів, починаючи з 1 січня 1996 року, 
– це Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 32 «Фінансові 
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 інструменти: подання» (МСБО № 32). Основною метою цього стандар-
ту є визначення потенційно необхідної інформації для розкриття та 
привернення уваги користувачів фінансової звітності до важливості 
балансових і позабалансових фінансових інструментів для оцінки фі-
нансового стану підприємства, результатів його діяльності і планова-
них грошових потоків. Стандарт описує основні вимоги для відобра-
ження у звітності фінансових інструментів і визначає мінімальний 
набір інформації, яка має бути розкрита як для балансових, так і для 
позабалансових фінансових інструментів.

Положення стандарту визначає класифікацію фінансових інстру-
ментів між зобов’язаннями і капіталом, класифікацію зі зв’язаним про-
центом, дивідендами, збитками і доходами, а також обставини, за яких 
фінансові активи і фінансові зобов’язання мають бути відображені в 
балансі у згорнутому вигляді (тобто зараховані або сальдовані). Бага-
то уваги приділяється розкриттю інформації про фактори, які впли-
вають на розмір, розподіл за часом і достовірність майбутніх грошо-
вих потоків підприємства, пов’язаних із фінансовими інструментами 
та обліковою політикою, яку застосовують до цих інструментів. Крім 
того, важливе місце приділяється розкриттю інформації про природу 
фінансових інструментів, належних підприємству, про цілі, яким вони 
служать, про пов’язані з ними ризики і про управлінську політику для 
контролю цих ризиків134.

Відповідно до МСБО № 32 фінансовий інструмент – це будь-який 
контракт, який приводить до виникнення фінансового активу в одного 
суб’єкта господарювання і фінансового зобов’язання або інструменту 
капіталу – у другого суб’єкта господарювання135. До фінансових активів 
відносять будь-який актив, що є: грошовими коштами; інструментом 
власного капіталу іншого суб’єкта господарювання; контрактним пра-
вом, що дає змогу отримувати грошові кошти або інший фінансовий 
актив від іншого суб’єкта господарювання, або обмінювати фінансові 
інструменти з іншим суб’єктом господарювання за умов, які є потен-
ційно сприятливими, або контрактом, розрахунки за яким здійснюва-
тимуться або можуть здійснюватися власними інструментами капіта-
лу суб’єкта господарювання, та який є:

134 Журавлев А. П. Бухгалтерский учет производных финансовых инструментов : дис. … 
канд. экон. наук : 08.00.12. / Александр Павлович Журавлев. – М. : РГБ, 2007.

135 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 32 «Фінансові інструменти: подання» 
(МСБО № 32).
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• непохідним інструментом, за який суб’єкт господарювання зо-
бов’язаний або може бути зобов’язаний отримати змінну кіль-
кість власних інструментів капіталу, або

• похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуть-
ся або можуть здійснюватись іншим чином, ніж обміном фіксо-
ваної суми грошових коштів або іншого фінансового активу на 
фіксовану кількість власних інструментів капіталу.

Фінансове зобов’язання являє собою будь-яке зобов’язання, що є:
а) контрактним зобов’язанням:
• надавати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому 

суб’єктові господарювання, або
• обмінюватися фінансовими активами або фінансовими зобов’я-

заннями з іншим суб’єктом господарювання за умов, які є по-
тенційно несприятливими для суб’єкта господарювання, або

б) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть 
здійснюватися власними інструментами капіталу суб’єкта господарю-
вання та який є:

• непохідним інструментом, за яким суб’єкт господарювання 
зобо в’язаний або може бути зобов’язаний надавати змінну 
кількість власних інструментів капіталу суб’єкта господарю-
вання, або

• похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуть-
ся або можуть здійснюватися іншим чином, ніж обмін фіксо-
ваної суми грошових коштів або іншого фінансового активу 
на фіксовану кількість власних інструментів капіталу суб’єкта 
господарювання. З цією метою права, опціони або варанти на 
придбання фіксованої кількості власних інструментів капіталу 
суб’єкта господарювання за фіксовану суму будь-якої валюти є 
інструментами власного капіталу, якщо суб’єкт господарюван-
ня пропонує такі права, опціони або варанти пропорційно для 
всіх його власників того самого класу, що і його власні непохідні 
інструменти власного капіталу.

Інструмент капіталу – це будь-який контракт, що засвідчує залиш-
кову частку в активах суб’єкта господарювання після вирахування всіх 
його зобов’язань136.

136 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 32 «Фінансові інструменти: подання» 
(МСБО № 32).
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Інструментами капіталу є звичайні акції, деякі типи привілейова-
них акцій, варанти, що дають право на купівлю звичайних акцій за їх 
емісії. Є й інша назва капітальних інструментів – часткові ланцюгові 
папери, якими є будь-які цінні папери, що підтверджують права во-
лодіння, придбання або продажу частки власності137. Основна відмін-
ність фінансового зобов’язання від інструменту капіталу – наявність 
зобов’язання з боку емітента сплатити певну суму грошових коштів 
або поставити фінансовий актив іншій стороні (утримувачеві фінан-
сового інструменту), або обміняти на інший фінансовий інструмент 
з утримувачем на умовах, які потенційно не вигідні для емітента. За 
наявності таких умов між сторонами угоди цей інструмент відповідає 
визначенню фінансового зобов’язання, незалежно від способу його 
погашення. При цьому обмеження можливості емітента погасити 
зобов’язання, наприклад, у результаті недостатнього доступу до іно-
земної валюти або необхідності отримати дозвіл на платіж від регу-
ляторної організації не знімає з емітента зобов’язання, а з утримувача 
– права на інструмент.

У тих випадках, коли фінансовий інструмент не пов’язаний з по-
тенційно невигідним договірним зобов’язанням з боку емітента спла-
тити визначену суму грошових коштів чи поставити фінансовий актив 
іншій стороні (утримувачеві) або обміняти на інший фінансовий ін-
струмент з утримувачем, – це інструмент капіталу. 

Варто зазначити, що якщо похідний фінансовий інструмент надає 
одній стороні вибір щодо того, як його погашати (наприклад, емітент 
або утримувач може обирати погашення грошовими коштами на нет-
то-основі або обміном акцій на грошові кошти), тоді він є фінансовим 
активом або фінансовим зобов’язанням, якщо всі інші альтернативи 
погашення не приведуть до того, що він стане інструментом власного 
капіталу138.

Приклад похідного фінансового інструменту з вибором способу 
погашення, який є фінансовим зобов’язанням, – це опціон на акції, 
що його емітент може вирішити погасити на нетто-основі грошовими 
кош тами або шляхом обміну своїх власних акцій на грошові кошти.

137 Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности : теория, практика и интерпретация 
: пер. с англ. / Л. А. Бернстайн. – М. : Финансы и статистика, 1996 ; Биржевая деятельность / под 
ред. А. Г. Грязновой. – М. : Финансы и статистика, 1996.

138 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 32 «Фінансові інструменти: подання» 
(МСБО № 32).
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За всього різноманіття фінансових інструментів найбільшу увагу 
викликають деривативи. Так, згідно з визначенням Комісії з терміно-
вої біржової торгівлі (Commodity Futures Trading Commission)139, дерива-
тиви є похідними фінансовими інструментами біржового і позабіржо-
вого звернення, ціна яких прив’язана до вартості цінних паперів, що 
лежать в їх основі, фондових індексів, боргових інструментів, товарів, 
інших похідних інструментів або до якогось заздалегідь обумовлено-
го цінового індексу чи іншої шкали, тобто є їх похідною (наприклад, 
прив’язка до індексу споживчої ціни, що змінюється в часі, або ставки 
фрахту.

Згідно з МСБО 32 похідні фінансові інструменти створюють права і 
зобов’язання, які ведуть до передачі одного чи кількох фінансових ри-
зиків, властивих основному фінансовому інструменту, між сторонами 
контракту про цей інструмент. На час вступу контракту в силу похідні 
фінансові інструменти надають одній стороні контрактне право обмі-
нювати фінансові активи чи фінансові зобов’язання з другою стороною 
за умов, які є потенційно сприятливими, або контрактне зобов’язання 
обмінювати фінансові активи чи фінансові зобов’язання з другою сто-
роною за умов, що є потенційно несприятливими. Однак, як правило, 
вони не приводять до передачі основного фінансового інструменту на 
час вступу контракту в силу, і така передача не є обов’язковою після 
закінчення дії контракту. Деякі інструменти втілюють у собі право і 
зобов’я зання здійснювати обмін. Оскільки умови обміну визначають-
ся на час вступу в силу контракту про похідний інструмент, то зі змі-
ною цін на фінансових ринках ці умови можуть стати або сприятливи-
ми, або несприятливими.

Згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», 
похідний інструмент – фінансовий інструмент або інший, який має всі 
три наведені характеристики:

а) його вартість змінюється у відповідь на зміни встановленої став-
ки відсотка, ціни фінансового інструменту, товарної ціни, валютного 
курсу, індексу цін чи ставок, показника кредитного рейтингу чи індек-
су кредитоспроможності, або подібної змінної величини, за умови, що 
в разі нефінансової змінної величини ця змінна величина не є визна-
ченою для сторони контракту (що його іноді називають базовим);

139 Ибрагимова Л. Ф. Зарубежная практика судебной защиты прав сторон по срочным сдел-
кам / Л. Ф. Ибрагимова // Банковское дело. – 1998. – № 8. – С. 39–44.
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б) який не вимагає початкових чистих інвестицій або початкових 
чистих інвестицій, менших ніж ті, що були б потрібні для інших типів 
контрактів, які, за очікуванням, мають подібну реакцію на зміни рин-
кових факторів;

в) який погашається на майбутню дату140.
Варто зазначити, що на дату підписання контракту або на дату на-

стання певної події сам контракт, для його віднесення до деривативних 
інструментів, має задовольнити такі умови:

1) його вартість для утримувача або емітента змінюється залежно 
від зміни базисних ставок;

2) він може бути легко погашений або забезпечений поставкою ак-
тиву, що ставить одержувача в ситуацію, яка не відрізняється значно 
від чистого погашення. Контракт відповідає останній умові, якщо він 
задовольняє будь-який із таких критеріїв:

- контракт не вимагає, щоб емітент чи утримувач отримав або по-
ставив актив або зобов’язання, яке пов’язане з його базисною ставкою 
або базисною сумою. Наприклад, процентний своп не вимагає, щоб 
якась із сторін отримала або поставила грошові кошти або інші активи 
в сумі, рівній базисній сумі контракту;

- контракт вимагає, щоб емітент або утримувач отримав або по-
ставив актив, з яким пов’язана його базисна ставка, але за умови, що 
такий актив високоліквідний або сам по собі є інструментом деривату. 
Наприклад, форвардний контракт на купівлю котируваного цінного 
папера або опціон на ф’ючерсний контракт – деривативи.

Контракти, що не відповідають визначенню інструменту деривату, 
можуть містити так звані «вбудовані» деривативи. Вбудований по-
хідний інструмент – це компонент гібридного контракту, який також 
включає основний контракт про непохідний інструмент – результатом 
чого є варіювання деяких грошових потоків від комбінованого інстру-
менту, подібне до автономного похідного інструменту. Вбудований 
похідний інструмент спричиняє те, що деякі (або всі) грошові потоки 
(які в іншому разі були б потрібні за контрактом) модифікуються на 
основі визначеної ставки відсотка, ціни фінансового інструменту, цін 
на товари, курсу обміну валют, індексу цін чи ставок, показника кре-
дитного рейтингу чи кредитного індексу або іншої змінної (за умови, 

140 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 39 «Фінансові інструменти: визнання 
та оцінка».
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що в разі нефінансової змінної ця змінна не є специфічною для сторо-
ни конт ракту). Похідний інструмент, що додається до фінансового ін-
струменту, але може передаватися за контрактом незалежно від цього 
інструменту, або має іншого контрагента, являє собою не вбудований 
похідний інструмент, а окремий фінансовий інструмент.

Зміст контракту на похідних інструментах включає такі елементи 141:
• тип і якість товару, визначені безпосереднім чином, і/або іншим 

шляхом позначення марки виробника – обсяг лота і ціна одини-
ці товару, валюта угоди і величина партії товару;

• за необхідності – дані про індекси і резерви;
• умови проведення платежів і визначення ціни розрахунку, об-

лік відмінностей при зважуванні компонентів біржових індек-
сів і процедуру проведення заліку;

• умови зберігання і постачання, подання документації, умови 
складування, знижки.

Контракти слід розробляти так, щоб простежувалася сильна коре-
ляція між ціною контракту і базисного активу при дії конкретних об-
ставин. Якщо ринкова ціна змінюється інакше, то тоді неможливо до-
могтися довіри до операцій із таким контрактом на ринку і, крім того, 
його неможливо використати для хеджування майбутніх операцій.

Найбільш поширені у світовій і вітчизняній практиці види похід-
них фінансових інструментів можна класифікувати таким чином.

Форвардний контракт є угодою між двома сторонами про май-
бутнє постачання предмета контракту. Ця угода укладається поза бір-
жею. Усі умови угоди контрагенти обумовлюють у момент укладення 
договору. Виконання контракту відбувається відповідно до прийнятих 
умов у визначені терміни. Форвардний контракт є твердою угодою, 
обов’язковою для виконання. Предметом угоди можуть виступати різ-
ні активи, наприклад, товари, акції, облігації, валюта і т. ін. Таким чи-
ном, форвардний контракт можна розглядати як договір купівлі-про-
дажу якого-небудь активу з відстроченими термінами виконання. 

У момент укладення форвардного контракту сторони погоджують 
ціну, за якою угода буде виконана. Ця ціна називається ціною поста-
чання. Вона залишається незмінною впродовж усього періоду дії фор-
вардного контракту.

141 Биржи производных : руководство по организации, управлению и политике // Know-How 
Fund, Financial Research Associates, 1995.
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Дата, коли сторони підписують форвардний контракт, називається 
датою угоди. Дата, на яку учасники домовляються здійснити операцію 
купівлі-продажу базового інструменту, називається датою платежу, 
або розрахунків. Період між цими датами називають форвардним.

Форвардні угоди можна укладати на будь-які суми і строки за ба-
жанням і потребами сторін, але ефективними форвардні операції ста-
ють починаючи з 5 млн дол. США. На міжнародних форвардних рин-
ках типові суми контрактів містяться в діапазоні від 1 до 100 млн дол. 
США. Усі параметри форвардного контракту: дати угоди та платежу, 
суми, вид базового інструменту, ціна – визначаються індивідуально за 
згодою сторін без будь-яких обмежень і відповідають конкретним по-
требам учасників ринку.

Форвардні угоди належать до позабіржових інструментів, адже бір-
жова торгівля неможлива насамперед через індивідуальні умови укла-
дення контрактів. З тієї ж причини немає і вторинного ринку для таких 
угод.

Форвардні контракти є твердими строковими угодами, тобто обо-
в’язковими до виконання обома контрагентами. Обов’язковість ви-
конання розглядається як основна умова існування та дієздатності 
форвардних угод, без якої вони втрачають свій сенс і не можуть вико-
ристовуватись як інструменти хеджування ризиків142.

Процедура попередньої фіксації ціни базового інструменту, при-
йнята під час укладання форвардних контрактів, дає змогу хеджувати 
ризик, пов’язаний із майбутньою невизначеністю цінової кон’юнктури. 
Визначивши наперед ціну інструменту, який буде продано у майбут-
ньому, і продавець, і покупець стають незалежними від ризику зміни 
ринкової ціни впродовж форвардного періоду. При цьому форвардна 
угода не дає змоги продавцеві мати переваги від підвищення ціни, а 
покупцеві – від зниження ціни впродовж форвардного періоду. Це іно-
ді спонукає учасників угоди до ухиляння від виконання зобов’язань 
за форвардним контрактом, оскільки виникає можливість вигідніше 
провести операцію купівлі-продажу. Через це виникає ризик невико-
нання зобов’язань, який є досить значним за форвардними угодами.

Формально учасниками форвардного ринку можуть бути які за-
вгодно суб’єкти господарської діяльності, проте на практиці сторони 

142 Управління банківськими ризиками : навч. посібник / Л. О. Примостка, П. М. Чуб, 
Г. Т. Карчева та інші ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Примостки. – К. : КНЕУ, 2007. – 600 с.
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обережно підходять до вибору партнера, маючи на меті зниження ри-
зику зриву поставки. Здебільшого контракти укладаються між компа-
ніями, що мають надійну репутацію, банками, пенсійними фондами та 
страховими організаціями. Під час укладення деяких видів форвард-
них контрактів існують обмеження, наприклад, для укладення фор-
вардної угоди за кредитом необхідно мати відкриту кредитну лінію в 
цьому банку.

Для форвардних контрактів фактичний обмін базовими інстру-
ментами згідно із зафіксованими в угоді умовами можливий, але не 
обов’язковий. Це означає можливість укладання форвардної угоди не 
тільки для здійснення реального обміну базовими інструментами, а й 
використання суми контракту як умовної величини для взаєморозра-
хунків між контрагентами. У першому разі сторони домовляються про 
реальну операцію купівлі-продажу. У другому – виплачується лише 
цінова різниця, що виникла внаслідок розбіжності контрактної і спо-
тової цін базового інструменту, а реального обміну валютами, грошо-
вими коштами, цінними паперами не відбувається.

Найчастіше під час укладання контракту сторони домовляються, 
що на дату платежу будуть проведені лише розрахунки різниці між 
контрактною і спотовою цінами базового інструменту з урахуванням 
суми контракту, яка в такому разі називається умовною основною сумою. 
Це дає змогу учасникам форвардного ринку знизити ризик зриву по-
ставки. У разі укладення угоди на умовну суму величина ризику ви-
мірюється вже не основною сумою, а вартістю заміщення форвардного 
контракту іншим на ідентичних умовах.

На сучасному міжнародному ринку існує кілька модифікацій фор-
вардних валютних контрактів, які дають змогу уникнути незручнос-
тей, зумовлених обов’язковістю виконання форвардних контрактів. До 
таких угод належать:

• форвардні опціони з відкритим терміном виконання;
• форвардні контракти з використанням валютних контокорен-

тів;
• непрямі форвардні валютні контракти;
• форвардні контракти з опціоном анулювання.
Форвардний опціон з відкритим терміном виконання дає право 

обирати дату виконання угоди в межах заздалегідь визначеного пе-
ріоду. Такий тип форвардного контракту використовується тоді, коли 
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немає впевненості щодо точних термінів проведення балансової опе-
рації, яка хеджується.

Форвардний контракт з валютним контокорентом використову-
ється за наявності значних та інтенсивних валютних потоків. Якщо 
власникові форвардного контракту на купівлю валюти кошти знадоб-
ляться пізніше, ніж передбачалося, то валюта, придбана за форвард-
ним контрактом, розміщується на контокорентному рахунку в банку. 
Якщо потреба у валюті виникає до настання терміну виконання фор-
вардної угоди, то власник контракту може скористатися овердрафтом 
(банківським кредитом), який погашається після надходження валюти 
за форвардною угодою.

Непрямий форвардний валютний контракт використовується у тих 
випадках, коли форвардні курси для певної валюти на ринку не розра-
ховуються. Водночас курс цієї валюти тісно корелює з курсом іншої ва-
люти, для якої форвардні котирування здійснюються постійно. У цьо-
му разі укладається форвардна угода за тією валютою, для якої існують 
постійні форвардні курси, а потім, на дату валютування, здійснюються 
розрахунки у першій валюті.

Форвардний контракт з опціоном анулювання тісно пов’язаний з 
опціонами, хоча за економічним змістом це – форвардний контракт, 
який надає одній зі сторін право відмовитись від виконання зобов’я-
зань. Після закінчення дії контракту за відмову від виконання зобов’я-
зань один контрагент сплачує іншому комісійні, розмір яких дорівнює 
опціонній премії. За таким форвардом контрактний валютний курс 
може бути менш сприятливим, ніж за звичайним форвардним кон-
трактом.

Найактивнішими учасниками форвардного ринку є банки, які ви-
користовують форвардні контракти для хеджування власного ризику 
зміни цін на фінансові інструменти, а також пропонують їх своїм клі-
єнтам. Маючи ширші фінансові можливості щодо залучення та роз-
міщення коштів порівняно з іншими учасниками ринку, банки можуть 
уникнути реальних втрат за форвардними угодами навіть тоді, коли 
ринкові ціни складаються не на їхню користь. Уклавши два форвардні 
контракти за протилежними операціями (один – з купівлі, другий – 
з продажу) одного й того самого виду активів в однаковій кількості, 
банк має змогу втрати за однією операцією компенсувати доходами 
за протилежною. Іноді банк відіграє роль посередника, який відшу-
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кує сторони з протилежними інтересами і допомагає оформити угоду. 
Нерозвиненість організованої торгівлі форвардними контрактами, а 
отже, низька конкуренція на цьому ринку, дають змогу банкам дикту-
вати свої умови під час укладання форвардної угоди з клієнтом.

Крім того, успіх у форвардному контракті значною мірою зале-
жить від уміння передбачити майбутню ціну базового інструменту, 
який покладено в основу угоди. Банки мають переваги щодо прогно-
зування тенденцій цінових змін, оскільки в них є великий обсяг ін-
формації і штат висококваліфікованих спеціалістів-аналітиків. Тому 
банки активно пропонують форвардні контракти своїм клієнтам, 
створюючи позабіржовий форвардний ринок. З розвитком і вдоско-
наленням різноманітних сегментів фінансового ринку клієнти дедалі 
частіше віддають перевагу гнучкішим і зручнішим методам хеджу-
вання ризиків.

Форвардні контракти мають певні переваги перед іншими фінансо-
вими інструментами, а саме143:

• індивідуальний характер укладення контракту дає змогу досить 
точно хеджувати ризик визначенням суми угоди і термінів, які 
відповідають потребам сторін;

• за форвардними угодами не стягується додаткова плата (комі-
сійні). Для банків перевагою форвардних угод є те, що завдяки 
своєму позабіржовому характеру вони мають змогу диктувати 
умови угоди, зокрема щодо встановлення ціни базового інстру-
менту;

• не потребують щоденної переоцінки за поточним курсом або 
ставками. Здійснення бухгалтерських проведень форвардно-
го контракту за рахунками відбувається тільки двічі – на дату 
укладення угоди і на дату платежу. 

Головний недолік форвардних угод полягає у неможливості манев-
рування. Умова обов’язкового виконання не дозволяє достроково ро-
зір вати угоду або змінити її умови, а відсутність вторинного форвард-
ного ринку не дає змоги перепродати контракт. Як наслідок, форвардні 
контракти мають низьку ліквідність, а ризик невиконання зобов’язань 
за ними досить високий. Останнім часом учасники форвардних опера-
цій шукають вихід із такого становища. Наприклад, умовами  контракту 

143 Chorafas D. N. Introduction to Derivative Financial Instruments : Options, Futures, Forwards, 
Swaps, and Hedging / Dimitris Chorafas. – New York : Th e McGraw-Hill Companies, Inc, 2008. – 384 с.
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можна передбачити дострокове його розірвання за згодою обох сторін 
або з ініціативи однієї сторони з виплатою грошової компенсації144.

Форвардні контракти не можна характеризувати як загальнодо-
ступні похідні фінансові інструменти, оскільки форвардному ринку 
притаманні істотні обмеження: наявність кредитної лінії, високий кре-
дитний рейтинг, постійні фінансові зв’язки між контрагентами тощо. 
Ці умови значно звужують кількість учасників форвардних ринків.  
Для контрагентів, які не належать до групи активних учасників фінан-
сових ринків, недоліком форвардних угод є також обмеженість у вибо-
рі партнера і, як наслідок, необхідність приймати ті умови, які диктує 
продавець. Одна з проблем, пов’язаних iз форвардними контрактами, 
– це складність у пошуках партнерів, які мають намір зайняти проти-
лежні позиції.

Ф’ючерсний контракт є угодою між двома сторонами про май-
бутнє постачання предмета контракту. На відміну від форвардного 
контракту, ф’ючерсний контракт укладається на біржі. Разом з тим він 
відрізняється від форвардного і низкою інших особливостей. Оскіль-
ки цей контракт укладається тільки на біржі, остання сама розробляє 
його умови, які є стандартними для кожного конкретного виду активу. 
У зв’язку з цим ф’ючерсні контракти високоліквідні, для них існує ши-
рокий вторинний ринок, оскільки умови цих контрактів однакові для 
всіх інвесторів. Після того, як на біржі укладено ф’ючерсний контракт, 
його реєструють, і з цієї миті стороною контракту для кожного кон-
трагента стає розрахункова палата біржі, що є невід’ємною частиною 
будь-якого ф’ючерсного ринку. У разі невиконання зобов’язань яким-
небудь контрагентом (наприклад, унаслідок неплатоспроможності) 
розрахункова палата переймає на себе його біржову позицію, включаю-
чи будь-які збитки, що утворилися. Таким чином, розрахункова палата 
гарантує виконання угод між своїми членами. Подібна гарантія нада-
ється тільки для членів розрахункової палати, але не для їхніх клієнтів.

Для покриття ризику розрахункова палата вимагає від своїх клієн-
тів внесення початкової маржі (що називається також заставним депо-
зитом) для кожного контракту. Маржа є грошовим внеском, що є за-
порукою чесних намірів і еквівалентний одноденному руху біржового 
курсу ф’ючерсного контракту. У разі несприятливої зміни цін розра-

144 Управління банківськими ризиками : навч. посібник / Л. О. Примостка, П. М. Чуб, 
Г. Т. Карчева та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Примостки. – К. : КНЕУ, 2007. – 600 с.
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хункова палата з метою покриття потенційних збитків може зажадати 
внесення додаткових коштів, так званої варіаційної маржі.

Варіаційна маржа є прибутком або збитком для сторони контракту 
в разі, коли контракти закриваються за маржевою ціною. Розрахунок 
варіаційної маржі робиться у кінці кожного біржового дня на основі 
цін закриття, які передає в розрахункову палату обліковий центр і які 
приймаються як маржеві.

Велика міра стандартизації дозволяє ф’ючерсним контрактам віль-
но обертатися на ринку. Для операцій продажу якого-небудь товару за 
ф’ючерсним контрактом не вимагається мати його в наявності, а для ку-
півлі ф’ючерсного контракту досить внести лише гарантійний внесок, 
що становить зазвичай не більше ніж 10% суми угоди, що укладається. 
Це дозволяє отримувати при операціях із похідними фінансовими ін-
струментами норму прибутку, рівну нормі прибутку при роботі з ре-
альними цінними паперами, але за меншої кількості грошових коштів.

Практика показує, що лише незначна частина укладених угод із 
ф’ючерсами завершується реальним постачанням товару. Це поясню-
ється тим, що учасники ф’ючерсного ринку хочуть застрахуватися від 
можливої несприятливої зміни цін у майбутньому (такі учасники на-
зиваються хеджерами) або отримати прибуток від очікуваної зміни цін 
(спекулянти)145.

Основними характеристиками ф’ючерсного контракту є146:
• біржовий характер торгівлі;
• стандартні умови контрактів (крім ціни);
• гарантія клірингової палати виконання всіх контрактів;
• висока ліквідність, зумовлена існуванням активно діючого вто-

ринного ринку;
• низька вартість укладання угоди;
• доступність (саме цей принцип є основним в організації біржі);
• можливість, але не обов’язковість, реального постачання (при-

йняття) базових інструментів за укладеними угодами.
Особливості ф’ючерсних контрактів та організації ф’ючерсної 

торгівлі дають змогу легко ліквідувати зайняту на ринку позицію 

145 Биржи производных : руководство по организации, управлению и политике // Know-How 
Fund, Financial Research Associates, 1995.

146 Управління банківськими ризиками : навч. посібник / Л. О. Примостка, П. М. Чуб, 
Г. Т. Карчева та інші ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Примостки. – К. : КНЕУ, 2007. – 600 с.
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 укладанням офсетної (зворотної) угоди. Отже, кожний учасник ф’ю-
черсної торгівлі має два шляхи виходу з ринку закриття позиції через 
укладення офсетної угоди та поставку або прийняття фінансових ін-
струментів, які були предметом ф’ючерсної угоди.

Більшість ф’ючерсних угод взаємно погашаються до моменту за-
кінчення строку їх дії, і лише 2–5% контрактів завершуються реальною 
поставкою базових інструментів. Якщо учасник має намір здійснити 
чи прийняти поставку реальних активів, які були предметом угоди, 
то він у встановленому порядку інформує про це клірингову палату. У 
цьому разі палата добирає учасника з протилежною позицією, а поста-
чання здійснюється згідно з правилами конкретної біржі.

Зважаючи на те, що на практиці досить незначна кількість ф’ю-
черсних угод закінчується реальною поставкою, на багатьох біржах 
розглядається питання про повну ліквідацію поставок, а деякі з фінан-
сових ф’ючерсів зразу були розроблені як інструменти, що не перед-
бачали поставки базових активів.

Предметом фінансового ф’ючерсного контракту можуть бути такі 
інструменти: іноземна валюта, депозитні сертифікати, банківські депо-
зити, акції, облігації, векселі, довгострокові казначейські зобов’язання, 
фондові індекси. Обсяги поставок цих фінансових інструментів стан-
дартні (як лоти), що є особливістю ф’ючерсних контрактів.

Торгівля ф’ючерсами на біржах відбувається щодня, що дає змогу 
щодня котирувати контракти на рік уперед і подавати результати в пе-
ріодичній фінансовій пресі. Торгівля новим контрактом відкривається 
в перший робочий день після дати закінчення попереднього контрак-
ту. Тільки-но закінчується термін дії одного ф’ючерсу, наприклад бе-
резневого, наступного ж дня розпочинається торгівля ф’ючерсними 
контрактами, строк дії яких закінчується через рік, тобто в березні на-
ступного року. Розрахунки за результатами торгового дня проводить 
клірингова палата щодня після закінчення останньої торгової сесії.

Уперше торгівля фінансовими ф’ючерсами відкрилася 1972 року на 
Міжнародному валютному ринку (ІММ) у Чикаго і стала одним із най-
успішніших нововведень на фінансових ринках за останні десятиріччя. 
Уже 1983 року на ІММ щодня укладалося понад 40 000 угод, а обсяги 
угод за найпопулярнішими строковими контрактами значно переви-
щили аналогічні показники на основних ринках спот. 30 вересня 1982 
року біржа LIFFE ознайомила Європу з новим фінансовим інстру-
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ментом – фінансовим ф’ючерсом. Найбільші у світі ф’ючерсні біржі: 
Лондонська міжнародна біржа фінансових ф’ючерсних угод (LIFFE); 
Міжнародний валютний ринок (ІММ), який є дочірнім підприємством 
Чиказької товарної біржі (СМЕ); Нью-Йоркська ф’ючерсна біржа; То-
кійська міжнародна фінансова ф’ючерсна біржа (ТІFFЕ); Ф’ючерсна 
біржа Торонто; Сінгапурська міжнародна валютна біржа (SІМЕХ).

Незважаючи на активізацію роботи ф’ючерсних бірж у всьому сві-
ті, Міжнародний валютний ринок залишається провідним центром 
ф’ючерсної торгівлі. Валютні контракти ІММ відіграють важливу роль 
у фінансовій діяльності, адже їх широко застосовують своп-дилери, 
валютні дилери та інші маркет-мейкери (учасники, що створюють або 
формують ринок) у розрахунках власних котирувань, а також для хе-
джування свого ризику. Котирування ф’ючерсних угод на цій біржі 
служать орієнтиром у процесі ціноутворення позабіржових інстру-
ментів, зокрема FRА та свопів.

Ринок ф’ючерсів нині є сегментом фінансового ринку, котрий роз-
вивається дуже успішно й динамічно. На ньому виникають і поши-
рюються нові типи контрактів, організуються нові біржі, і процес цей 
ні на мить не припиняється. Причини такої популярності ф’ючерсної 
торгівлі полягають, насамперед, у тому, що ф’ючерсні контракти ви-
конують дві важливі функції147:

• торгівля ф’ючерсами створює механізм для проведення опера-
цій хеджування ризику, зумовленого несприятливими змінами 
цін на спотовому ринку;

• ф’ючерси дають змогу біржовим спекулянтам гарантувати свої 
прогнози і здійснювати спекулятивні операції для отримання 
доходу від різниці в цінах.

Досвід свідчить: чим мінливішими стають ціни на фінансові ін-
струменти, тим більше зростає попит на операції хеджування. Адже 
ф’ю черсні ринки виникли як відповідь на зростаючий у зв’язку з во-
латильністю ринкових цін рівень ризику і запропонували механізми 
хеджування цього ризику. Доступність для всіх, як основне правило 
функціонування ф’ючерсної біржі, створила умови для поширення 
та популяризації ф’ючерсної торгівлі в сучасному фінансовому сві-
ті. Учасниками ф’ючерсних торгів можуть бути як юридичні особи 

147 Управління банківськими ризиками : навч. посібник / Л. О. Примостка, П. М. Чуб, 
Г. Т. Карчева та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Примостки. – К. : КНЕУ, 2007. – 600 с.
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–  банки, корпорації, інвестиційні фонди, страхові компанії, пенсійні 
фонди тощо, так і фізичні особи.

Хеджування ф’ючерсами – це процес, завдяки якому мінімізується 
ціновий ризик зайняттям позиції на ф’ючерсному ринку, яка буде про-
тилежною за напрямком, але дорівнюватиме за сумою балансовій по-
зиції хеджера. Така операція дає змогу компенсувати збитки, яких було 
завдано за основною позицією внаслідок несприятливих змін у ціні 
базових інструментів, прибутками за ф’ючерсною позицією. Правиль-
ним є й обернене твердження, а саме: прибутки за основною позиці-
єю нівелюються збитками за ф’ючерсами. Тому результат хеджування 
буде завжди однаковим, незалежно від напрямку зміни ціни інстру-
менту, який є предметом угоди. Операції хеджування дозволяють на-
перед зафіксувати ф’ючерсну (майбутню) ціну, яка склалася на момент 
здійснення операції і за якою згодом буде виконано контракт.

Для ефективної роботи ф’ючерсних ринків необхідні як хеджери, 
так і торговці. Останні створюють хеджерам умови для вільної купів-
лі чи продажу ф’ючерсів у великих кількостях і в будь-який час. На 
практиці деякі учасники ринку можуть одночасно бути і хеджерами, 
і торговцями. Як показують дослідження Комісії з торгівлі товарними 
ф’ючерсами, серед користувачів ф’ючерсних ринків домінують дилери 
з торгівлі державними паперами та іноземною валютою, котрі викорис-
товують ринок як для хеджування, так і для спекуляції. Використання 
ф’ючерсів процентних ставок для хеджування становить у середньому 
близько 35% від кількості всіх відкритих позицій у будь-який час. Для 
ф’ючерсних контрактів на іноземну валюту операції хеджування ста-
новлять 20–25% від усіх укладених угод.

Проведення операцій хеджування ризику за допомогою фінансо-
вих ф’ючерсів можливе завдяки різним методам ціноутворення цих 
інструментів.

Для ф’ючерсів на іноземну валюту система ціноутворення пара-
лельна звичайному форвардному ринкові іноземної валюти. Контрак-
ти оцінюються згідно з основним валютним курсом в американських 
котируваннях, що є особливістю валютних ф’ючерсів.

Для ф’ючерсів короткострокових процентних ставок використо ву-
ється індексний метод ціноутворення. При цьому індексна ціна ф’ю-
черсу подається як 100 мінус процентна ставка за відповідним базовим 
активом на готівковому ринку. Такий метод ціноутворення дає змогу 
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зберегти нормальну обернену залежність між цінами ф’ючерсів і про-
центними ставками: підвищення процентних ставок призводить до 
зниження ціни ф’ючерсу, і навпаки. Саме такий метод призначення 
ціни дозволяє компенсувати збитки за допомогою хеджування.

Для ф’ючерсних контрактів на довгострокові фінансові інструмен-
ти використовується система ціноутворення на тій самій дисконтній 
основі, що й на ринку готівкових платежів. Ціна ф’ючерсу в цьому разі 
буде дисконтною (нижчою від 100) і покаже, скільки ринок готовий за-
платити за кожні 100 грошових одиниць номіналу.

Опціонний контракт – угода між двома сторонами про переда-
чу права (для одержувача) і зобов’язання (для продавця) купити або 
продати певний актив за певною (фіксованою) ціною в заздалегідь 
погоджену дату або впродовж погодженого періоду часу. Якщо інвес-
тор упевнений у своїх прогнозах відносно майбутнього розвитку по-
дій на ринку, то він може укласти ф’ючерсний контракт. Проте умо-
ви такого контракту вимагають обов’язкового виконання угоди. Тому 
при помилкових прогнозах або випадкових відхиленнях у розвитку 
кон’юнктури інвестор може зазнати великих втрат. Щоб обмежити 
свій фінансовий ризик, йому слід звернутися до контрактів з опціона-
ми. Опціонні контракти дозволяють інвесторові обмежити свій ризик 
тільки певною сумою, яку він втрачає за несприятливого результату 
подій, його виграш, навпаки, потенційно не обмежений.

Є два види опціонів:
1) опціон на купівлю, або опціон кол (CALL-опціон): він дає право 

утримувачеві опціону купити актив; 
2) опціон на продаж, або опціон пут (PUT-опціон); він дає право 

утримувачеві опціону продати актив. Окрім вищеназваних, є ще так 
званий подвійний опціон (Stellage).

Щоб обмежити свій фінансовий ризик, інвесторам варто зверну-
тися до контрактів з опціонами. Опціонні контракти дозволяють ін-
вестору обмежити свій ризик лише певною сумою, яку він втрачає за 
несприятливого результату подій, його виграш, навпаки, потенційно 
не обмежений148.

Загалом, опціони мають такі характеристики: цiна, за якою опці-
онна угода має бути здійсненою, вважається ціною виконання угоди, а 

148 Журавлев А. П. Бухгалтерский учет производных финансовых инструментов : дис. … 
канд. экон. наук : 08.00.12 / Александр Павлович Журавлев. – М. : РГБ, 2007.
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день, коли угода за опціоном має бути здійсненою, вважається кінце-
вою датою. Премія за опціоном передбачає ціну, яка компенсує бажан-
ня продавця щодо опціону та перекриває всі пов’язані з цим ризики. 
Наприклад, опціон щодо прав власності на майно дає покупцевi право, 
але не обов’язок, придбати це майно за домовленою ціною протягом 
установленого періоду часу. Якщо покупець вирішує виконати свій 
опціон, то продавець зобов’язаний віддати майно покупцеві за обу-
мовленою в угоді ціною. Проте якщо опціон не виконаний, після вста-
новленої кінцевої дати виконання він стає нічого не вартим.

Опціон може бути виконаний на власний розсуд покупця, який 
може використати це право лише в разі, якщо йому це необхідно. 
Якщо опціон не виконано до кінцевого встановленого терміну, то на-
ступного дня покупець не має на нього жодних прав, а продавець не 
має жодних зобов’язань перед покупцем.

Більшість опціонів установлюються на стандартний проміжок часу. 
Стандартні (звичайні) опціони мають довший життєвий цикл, ніж ек-
зотичні опціони (комплексні), що зумовлено потребами клієнта. Зви-
чайні опціони переважно є такими, які дають право купити чи продати 
звичайні акції: за інших рівних умов чим вища ціна акції, тим вищою 
буде вартість опціону. Якщо ціна акції є вищою від ціни опціону, то та-
кий опціон швидше за все буде виконано. Якщо ринкова ціна акції буде 
нижчою, ніж ціна опціону, то швидше за все покупець відмовиться від 
виконання цього опціону та від сплати премії продавцеві. 

Як ми вже роз’яснювали, опціон дає власникові право, проте не 
обов’язок, виконати довгу ф’ючерсну позицію за певною ціною. Опці-
он пут дає власникові право виконати коротку ф’ючерсну позицію, 
тоді як продавець буде зобов’язаний виконувати довгу ф’ючерсну по-
зицію, поки опціон не буде виконано.

Опціони кол можуть бути довгими або короткими. Довгий опціон 
кол передбачає ситуацію на ринку, коли є «бичачий» тренд (ціни на 
ринку ростуть). Покупець сплачує премію за опціоном з надією на по-
тенційний ріст ринкових цін. Короткий кол – в основному на «ведме-
жих» позиціях, коли прогнозується, що ціни на ринку будуть падати. 
Термін «довгий» застосовується до суб’єкта, який є держателем опціо-
ну, а термін «короткий» – до суб’єкта, який випустив цей опціон. Дов-
гий пут-опціон, навпаки, відкривається на «ведмежих» позиціях, коли 
прогнозується, що ціни на ринку будуть падати. Короткий пут-опціон 
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відображає «бичачого» інвестора, тобто ситуацію на ринку, коли ціни 
ростуть). Вид опціону, що відкривається, має відображати стратегію 
інвестора на ринку.

Теоретично, на ціну продавця і покупця опціону на певний період 
можуть впливати два ключові фактори: внутрішня вартість і часова 
вартість.

Практично, як і будь-який товар, окремо від цих двох факторів, 
опціони піддягають впливу законів попиту і пропозиції: коли попит є 
низьким, але багато пропозицій, ціни падають; коли попит є високим, 
а власник опціону охоче йде на ризик, – ціни зростають149.

Внутрішня вартість – це вартість опціону, термін виконання якого 
є негайним. По суті – це майбутня ціна, яка вища за ціну опціону кол 
або нижча за ціну опціону пут. Наприклад, якщо ринкова ціна акцій 
компанії Microsoft є 28 доларів за акцію, а ціна пут становить 32 долари 
за акцію, то внутрішня ціна акції буде 4 долари.

Зовнішня вартість опціону – це його поточна ціна, яка менша за 
внутрішню. Зовнішню вартість також називають часовою вартістю, 
тому що час, виділений на виконання опціону, є ключовим моментом 
при визначенні ціни цього опціону. Часова вартість – це ризикова пре-
мія власника опціону, яка залежить:

• від співвідношення ф’ючерсної ціни і зовнішньої ціни;
• коливання ф’ючерсних цін;
• кількості часу, що залишилась до дати закриття опціону.
Часова вартість, по суті, є втрачанням вартості активу, саме тому 

більшість трейдерів на ринку віддають перевагу продавати опціони, 
ніж купувати їх.

Термін «стиль опціону» використовується з метою визначення спо-
собу виконання цього зобов’язання. Стилів опціонів є п’ять: американ-
ський, європейський, азійський, бермудський та обмежений:

• американський опціон може бути виконаний держателем у 
будь-який час до встановленої дати;

• європейський опціон може бути виконаний у спеціально об-
умовлений час – в основному на останню дату виконання;

• бермудський стиль поєднує американський і європейський. 
Ця відмінність стосується дати виконання опціону та не має 

149 Журавлев А. П. Бухгалтерский учет производных финансовых инструментов : дис. … 
канд. экон. наук : 08.00.12 / Александр Павлович Журавлев. – М. : РГБ, 2007.
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 жодного стосунку до географічного розташування регіону, в 
якому відбувається торгівля за цим опціоном. Ураховуючи єв-
ропейський стиль, за інших рівних умов, вартість буде нижчою. 
З погляду власника опціону європейського стилю, єдиний ва-
ріант для вирівнювання вартості є перепродаж опціону на вто-
ринному ринку. Протягом часу, коли опціон не може бути вико-
наний, він не має внутрішньої вартості, а його ринкова вартість 
може бути визначена з урахуванням імовірності, що опціон 
буде прибутковим. Для азійського стилю середня вартість опці-
ону залежить від ринкової вартості базового активу протягом 
певного періоду часу. Ця середня використовується для фікса-
ції базового значення ціни опціону та обчислення ціни для се-
реднього опціону. Такі середні можуть бути арифметичними і 
геометричними. Обчислення таких середніх можуть впливати 
на кінцеві ціни для покупців і продавців опціонів та відобража-
ти різницю між ціною опціону і ринковою ціною на дату його 
виконання. Обмежений опціон буде автоматично виконано до 
дати виконання, якщо ринок визначить, що ціна опціону вже 
досягнула своєї максимальної межі. Обмежені опціони можуть 
також бути виконані, як і за європейського стилю, на певний 
момент часу. Проте якщо вторинний ринок у цей момент часу 
не буде доступним, то держатель опціону не зможе реалізувати 
свій прибуток.

В основі комплексних свопів є додаткова вартість, яку вони можуть 
забезпечити, наприклад можливість обміняти один актив на інший. 
Недоліком є те, що визначення обидвох активів є вдвічі складнішим. 
Будь-який екзотичний продукт має свої характеристики. Широкий 
спектр доступних опцій за таким опціоном передбачає виклик стосов-
но аналізу кореляції. Потужні опціони, які генерують у собі потужну 
віддачу, містять кредитний ризик, що має бути чітко визначений ін-
вестором.

Багато трейдерів говорять про те, що комбіновані фінансові інстру-
менти дають можливість займати позиції щодо кількох опціонів у той 
самий проміжок часу. Не кажучи про ризики. Спред може бути при-
кладом: інвестор, покупець чи продавець того ж виду опціону (пут чи 
кол) за тим самим базовим активом може не враховувати, що ціна та 
строк виконання опціонів є різними. З огляду на вищевказане можна 
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помітити, що в основі питань опціонів лежить моделювання та струк-
турування цінового підходу до таких операцій150.

Найбільш істотні умови укладених опціонів, значущі для їх обліку, 
можна узагальнити (рис. 3.3).

Виплата комісій та інших платежів
брокеру або розрахунковій палаті

Опціон пут

Продавець Покупець
Виникнення обов’язку

у продавця купити базовий актив
у покупця опціону

Виникнення права
у покупця продати базовий актив

чи відмовитись від продажу

Виплата
премії

продавцю

Продавець

Опціон кол

Виникнення обов’язку
у продавця продати

базовий актив покупцеві опціону

Виникнення права у покупця
купити у продавця базовий актив
чи відмовитись від даного права

Покупець

Рис. 3.3. Схема купівлі-продажу опціонів151

Опціони – найбільш важливий інструмент хеджування на фінан-
сових ринках. Хеджування капіталу поєднує опціон з його базовим 
активом (наприклад акцією) тим, що опціон захищає акції від втрат, і 
навпаки. У цьому разі хеджування опціону поєднує в собі довгі позиції 
за акціями з позиціями продажу за операціями кол або позиціями ку-
півлі за операціями пут. Серед найпопулярніших методів хеджування 
є продаж одного опціону кол за кожною придбаною акцією.

З метою хеджування операції кол інвестор купує одну акцію та ви-
пускає за нею один опціон. З метою хеджування операції пут інвестор 
купує одну акцію і один опціон пут. Зворотне хеджування комбінує 

150 Chorafas D. N. Introduction to Derivative Financial Instruments : Options, Futures, Forwards, 
Swaps, and Hedging / Dimitris Chorafas. – New York : Th e McGraw-Hill Companies, Inc, 2008. – 384 с.
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короткі позиції за акціями з купівлею позиції кол чи продажем позиції 
пут. Згорнуте хеджування є оборонною стратегією та передбачає за-
криття позицій щодо акцій, дозволяючи інвесторам розширити свій 
набутий потенціал.

Важливим аспектом є процес ціноутворення за опціонами. Здат-
ність оцінити фінансовий продукт, що обертається на ринку, вважаєть-
ся найважливішим активом на ринку. Оцінка деривативів передбачає 
детальну роботу стосовно: методології, аналізу поглядів фінансистів, 
аналізу ринкової статистики та моделювання, що буде доступним для 
гравців на ринку. Більшість деривативів мають свої цінові характерис-
тики. Якщо в разі ф’ючерсів та форвардів ціна обумовлена на певну 
майбутню дату, то у форвардних опціонах викликом є цінова премія, 
вартість якої залежить від трансакцій та їхнього ризику. Тобто

Вартість опціону = Внутрішня вартість + Часова премія.
Проблемою є визначення майбутніх коливань цін, внутрішньої 

вартості та часової вартості. Для розв’язання цієї проблеми велику ро-
боту виконали Франко Модільяні і Мертон Міллер. Загалом їхня тео-
рія говорить про те, що капітал фірми є опціоном кол на активи цієї 
фірми. Відповідно до цієї гіпотези, купівля, наприклад, акцій компанії 
– видобувача золота прирівнюється до купівлі опціону на золото (що 
на практиці є не дійсним). Така операція містить подвійну трансакцію: 
здійснення початкової трансакції в торгівлі, а пізніше регулювання 
ціни згідно зі зміною активу.

Аналіз передбачає оцінку ключових інструментів, їхню чутливість, 
потенційну віддачу, ринкові коливання, ліквідність ринку, а також 
внутрішні ризики, на основі передбачень майбутньої поведінки ринку. 

Основу моделювання майбутніх впливів актуальних рішень ста-
новлять волатильність базових активів, ступінь коливання волатиль-
ності та кореляція між ціною опціонів і волатильністю. Більшість 
інвесторів та банкірів переважно працюють на ринку опціонів задля 
подвійної мети: хеджування ризику та оптимізації прибутку, виходячи 
з наявного портфеля цінних паперів. Проте позиція за опціоном може 
змінюватись з погляду вартості, незважаючи на те, що базовий інстру-
мент був незмінним.

Як уже було зазначено, премія за опціоном – це ціна, яку сплачує 
покупець опціону, а власник опціону отримує за продаж прав згідно 
з умовами опціону. Ця ціна обговорюється між двома сторонами або 
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 їхніми брокерами на ринку, де відбувається купівля-продаж. Зрозумі-
ти суть премії є важливим моментом для того, щоб визначити факто-
ри, які впливають на вартість опціону. Першою та найвагомішою ха-
рактеристикою є те, що премія за опціоном виконує функцію попиту 
і пропозиції за опціонними контрактами, за будь-яким активом та в 
будь-який момент часу. Переважно, попит на кол зростає, коли ціна 
на актив зростає, і навпаки, поки попит на пут зростає, ціна на актив 
падає.

Таким чином, премії – це суб’єкти на ринку, які постійно змінюють-
ся відповідно до коливань на ринку, де відбувається купівля-продаж 
опціонів. До ключових факторів, що впливають на ціноутворення за 
опціонами на ринку, належать:

• стиль опціону;
• глибина ринку опціонів;
• ефект попиту і пропозиції на ринку опціонів та базового активу;
• взаємозв’язок між вартістю опціону і ціною його виконання;
• поточні ціни на пов’язані фінансові інструменти, зокрема ф’ю-

черси;
• граничний рівень цін;
• відношення цін купівлі-продажу до основних цін на базові ак-

тиви ринку;
• кількість днів, що залишилась до дати виконання опціону;
• історія волатильності базового активу;
• індивідуальна чутливість учасників ринку до коливань цін на 

базовий актив;
• рівень процентних ставок;
• грошові дивіденди, що сплачуються за базовими активами;
• курси купівлі-продажу валюти за валютними опціонами;
• індивідуальна чутливість учасників ринку до майбутнього роз-

витку подій на ринку.
Досвідчені інвестори відстежують коливання цін на опціони про-

тягом усього періоду до моменту, коли опціон має бути оплачено. Пе-
реважно термін обігу опціону – один рік, проте коли це стосується ва-
лютообмінних операцій, то період обігу опціону на ринку коротший 
від одного року152.

152 Chorafas D. N. Introduction to Derivative Financial Instruments : Options, Futures, Forwards, 
Swaps, and Hedging / Dimitris Chorafas. – New York : Th e McGraw-Hill Companies, Inc, 2008. – 384 с. 
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Варант – це опціон на придбання певного числа акцій (варант ак-
цій) або облігацій (варант облігацій) за ціною виконання в будь-який 
момент часу до закінчення терміну дії варанта. Варанти відрізняються 
від розглянутих вище опціонів тим, що випускаються на набагато три-
валіший період часу (звичайно від 5 до 10 років), а деякі з них можуть 
бути безстроковими.

Спочатку цінний папір з варантом поширюється за єдиною ціною. 
Цінним папером, який поширюється з варантом, може бути як обліга-
ція, так і привілейована акція. За варант при його придбанні інвестор 
платить суму, яка є частиною передбачуваного приросту ринкової або 
курсової вартості варанта.

Поточна ринкова вартість варанта незмінно йде за динамікою кур-
су акції, на яку власник варанта має право на придбання. У разі зрос-
тання ринкової вартості акції в майбутньому власник варанта може 
придбати акцію за пільговою ціною, тобто придбати акцію зі знижкою. 
При цьому ціна акції складатиметься з початкової ціни варанта і ціни 
підписки. У разі, якщо зростання ринкової вартості акції буде незнач-
ним або вона встановиться на рівні нижче від ціни підписки на акцію, 
то в результаті викуп акції стає невигідним і власник варанта може 
втратити спочатку сплачену суму за варант.

Варант – торговий інструмент, за характеристиками схожий до 
опціону. Власник варанта має право на придбання (продаж) в емітента 
певної кількості фінансового продукту на визначених умовах протя-
гом конкретного періоду часу. У деяких випадках компанія випускає 
варант при залученні нового капіталу, з метою приваблення інвесторів 
для купівлі своїх боргових зобов’язань. У таких випадках варант може 
бути простий (stripped warrant); цінний (valued warrant); незалежний 
(independently traded warrant).

З іншого боку, варант на капітал, прикріплений до облігації, дає 
власникові право на купівлю акції (або сертифіката участі) в кор-
порації-емітента протягом установленого періоду за фіксованою ці-
ною.

Досить складним є моделювання справедливої вартості варанта. 
Ціна може бути сплачена у формі облігацій компанії, навіть у той час, 
коли їх продають зі знижкою, а в разі злиття компанії на вартість ва-
ранта можуть вплинути корективи, внесені до його реквізитів. Тому 
моделі оцінки варантів вивчають: ціну основного активу та її волатиль-
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ність; термін дії варанта; потенціал росту та можливості отримання 
прибутку від цінного папера.

Вартість варанта може змінитись у разі «розмивання» прибутку 
(earnings dilution). Цього не відбувається лише тоді, коли в угоді пропи-
сана умова про захист активу від ефекту «розмивання». При визначен-
ні вартості варанта враховується також той факт, що його держатель 
не має права на отримання дивідендів, якщо основний актив перед-
бачає виплату дивідендів. 

Цілком новим видом є забезпечений варант (covered warrant), який 
виходить за межі класичного розуміння цього цінного папера і більше 
схожий на операцію від імені третьої сторони. Наприклад, банк може 
випускати варант, забезпечений базовим активом відповідної компа-
нії. Цей вид варанта покривається готівкою або базовим активом. З 
такої перспективи забезпечений варант – це сек’юритизований варіант 
опціону на певний єдиний актив або пакет цінних паперів.

Отже, у підсумку зазначимо, що варанти бувають традиційними і 
забезпеченими. Традиційний варант дає власникові право придбати 
акції, облігації, державні цінні папери та інші інструменти у первісно-
го емітента цінного папера на певну дату в майбутньому за визначеною 
ціною. Варанти, однак, відрізняються сильною чутливістю до ситуації 
на ринку, тому відносно невелика зміна ціни базового активу може 
призвести до непропорційно великого стрибка в ціні варанта153.

Своп – це угода між двома контрагентами про обмін у майбутньо-
му платежами відповідно до визначених у контракті умов. У фінансо-
вій сфері це обмін зобов’язаннями за платежами готівкою, коли обидві 
сторони договору, що часто іменуються контрагентами, обмінюються 
переважним (з позиції кожної сторони) видом платіжного засобу або 
порядком здійснення платежів. Іншими словами, своп здійснюється 
тому, що сторони-учасниці віддають перевагу умовам якогось іншого 
контракту за зобов’язаннями, і обмін платежами дозволяє кожній сто-
роні отримати переважне платіжне зобов’язання154.

Портфель свопів можна розглядати як один із форвардних кон-
трактів, по одному на кожну дату платежу і кожен виписаний на ту ж 

153 Chorafas D. N. Introduction to Derivative Financial Instruments : Options, Futures, Forwards, 
Swaps, and Hedging / Dimitris Chorafas. – New York : Th e McGraw-Hill Companies, Inc, 2008. – 384 с.

154 Иванов К. В. Фьючерсы  и  опционы : механизм сделок / Иванов К. В. ; под ред. Л. Н. Анти-
повой. – М. : Златоцвет, 1993.
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форвардну ціну. Розрізняють такі види свопів: кредитні свопи, базис-
ні свопи, рісет-своп, свопціони і спредлоки. Є також свопи активів, у 
тому числі сек’юритизовані свопи активів, товарні свопи, валютні сво-
пи, процентні свопи та інші.

У науковій сфері розрізняють також свопи активів і свопи зобов’я-
зань, які за своєю суттю є одними і тими ж фінансовими інструмен-
тами, проте їх використовують з різною метою. Компанії та інвестори 
використовують свопи зобов’язань для того, щоб змінити профіль їх-
ніх процентних платежів. Це, як правило, використовується, коли очі-
кується, що процентні ставки зміняться. На відміну від цього, свопи 
активів використовуються для заміни одного типу процентного дохо-
ду на інший тип процентного доходу. Таким чином, своп зобов’язання 
направлений для обміну потоками процентних платежів, а своп ак-
тивів використовується для обміну надходжень від господарської ді-
яльності.

Процентні свопи – це угоди, в яких два контрагенти обмінюють-
ся процентними потоками платежів різного характеру, що базується 
на умовній основній сумі кредитного зобов’язання. Процентні свопи 
можуть бути фіксовані або відкличні, дисконтні, преміальні, з нульо-
вими купонами і амортизаційні. Вони також можуть бути базисними 
свопами, а також із зворотною прибутковістю, іпотечними, борговими 
та свопами левериджу. 

Стандартні положення та умови для процентних свопів установ-
лює Міжнародна асоціація свопів і деривативів (ISDA). У різних кра-
їнах регуляторні органи мають право встановлювати правила і умови 
регулювання свопів. Наприклад, у Великобританії умови процентних 
свопів, рекомендовані Британською банківською асоціацією (BBAIRS), 
вважаються стандартом для встановлення термінів і умов процентних 
свопів. Виділяють три основні види процентних свопів:

• базисні свопи – свопи, за яких відбувається обмін зобов’язання 
з однією плаваючою ставкою на зобов’язання з іншою плаваю-
чою ставкою в одній валюті;

• купонні свопи – свопи процентних ставок, коли фіксована став-
ка обмінюється на плаваючу ставку в одній валюті;

• крос-валютні процентні свопи – свопи, за яких відбувається 
обмін зобов’язання з фіксованою ставкою в одній валюті на 
зобов’язання з плаваючою ставкою в іншій валюті.
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Загалом валютний своп належить до групи фінансових інстру-
ментів, за якого контрагенти здійснюють обмін процентних платежів 
та номіналу в одній валюті на процентні платежі та номінал в іншій 
валюті. Валютні свопи поділяються на фіксовані і плаваючі, з правом 
дострокового погашення та відкличні, купонні, з нульовим купоном, 
амортизаційні, з відстрочкою виконання, левериджні, дисконтні, пре-
міальні, диференційні та кванто-свопи і, найголовніше, угоди про май-
бутню процентну ставку. 

Валютні свопи були введені в 1970-х роках, після того, як згідно з 
Смітсонівською угодою в 1971 році відмовилися від фіксованих обмін-
них курсів, які були створені Бреттон-Вудською угодою 1944 року. У 
валютних свопах процентні платежі у двох валютах обмінюються про-
тягом усього терміну дії договору, а основна сума погашається або на-
прикінці терміну угоди, або відповідно до графіка погашення.

Валютні свопи також використовуються для конвертації зобов’я-
зань або активів з однієї валюти в іншу. Їх також використовують при 
хеджуванні бівалютного зобов’язання, де відсотки виплачуються в од-
ній валюті, а основна сума в іншій. Залежно від того, чи дві сторони 
у валютному свопі платять фіксовану чи плаваючу процентну ставку, 
угода класифікується як фіксована, фіксовано-плаваюча або плаваюча. 

Гібридні свопи – це свопи, що поєднують елементи двох видів сво-
пів – крос-валютного і процентного. 

Крос-валютний купонний своп є комбінацією валютного свопу і 
процентно-купонного свопу за одночасного обміну валютних і про-
центних платежів. Таким чином: одна сторона платить фіксовану став-
ку в одній валюті за номінальну суму і приймає змінну ставку в іншій 
валюті, еквівалентну номінальній сумі. Є також складніші версії (як-от 
своп цирк), які поєднують процентні ставки і валюти. Як правило, в 
цирк-свопі фіксовані процентні ставки використовуються в обох ва-
лютах. 

Ринки товарних свопів, які включають паливо, дорогоцінні метали 
та інші реальні товари, відрізняються від інших, наприклад процент-
них свопів, у двох напрямах: цінні папери, як правило, обмежуються 
ф’ючерсними контрактами, які охоплюють період 1 рік або менше, в 
той час як інші види свопів можуть досягати 10 або навіть 30 років. 
Більше того, замість казначея, основним оператором є менеджер із за-
купівель у компанії.
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Одним з основних гравців на ринку товарних свопів є споживачі 
основних товарів, таких як нафта, які (наприклад) не можуть негайно 
компенсувати збільшення їхніх витрат на сировинні товари на анало-
гічне збільшення своїх доходів. Інші гравці є виробниками товарів, які 
використовують свопи, наприклад тому, що вони не можуть знизити 
виробничі витрати, коли ціна на товар, який вони випускають, упала, 
і це впливає на їхні доходи. Решта гравців на цьому ринку – це спеку-
лянти.

Ще один важливий клас свопів – це кредитні дефолтні свопи – ін-
струменти, які швидко набувають популярності, та своп на акції, як-
от кол-своп, пут-кол-своп та із вбудованим опціоном. Усі ці операції 
вимагають повного розуміння динаміки свопів, у тому числі струк-
турування конкретних інструментів, їхніх цін та їх застосування для 
розв’язання окремих проблем управління активами і зобов’язаннями.

Контракти, які більшість трейдерів вважають стандартним свопом, 
передбачають періодичне отримання наперед визначеної суми ціни 
спот за одиницю товару або фінансового інструменту, торгуючи про-
центною ставкою, валютою чи іншим активом. Як правило, регулярний 
обмін платежами протягом терміну дії договору може тривати кілька 
років. У ролі фінансового договору між контрагентами своп ефектив-
но фіксує ціну на певний період часу. Сторони погоджують тривалість 
свопу, розрахункові періоди в межах свопу, кількість здійснення угод 
за розрахунковий період і ціну.

На відміну від більшості інших фінансових інструментів, свопи міс-
тять двосторонні платежі. По суті, це додає можливість для отримання 
двостороннього прибутку, але і збільшує схильність до ризику також 
удвічі. Наслідком двосторонніх платежів є те, що кожна зі сторін нара-
жається на кредитний і ринковий ризик. Фінансова витримка кожного 
учасника не продавати актив при зниженні його вартості впливає на 
кредитний ризик для всіх гравців на ринку свопів. Один із них є без-
посереднім споживачем товарів своп – чи то компанії, чи інвестори. 
Компанії мають хеджовані активи або зобов’язання. Інвестори і спеку-
лянти, як правило, виходять на ринок своп для отримання прибутку.

Інший клас гравців на ринку своп – це маркет-мейкери. Вони за-
безпечують ліквідність через укладення двосторонніх угод свопів; і 
вони, як правило, хеджують свої своп-позиції через такі інструменти, 
як ф’ючерси та казначейські цінні папери. 



233

Посередники є окремим класом гравців, які захищають дві сторони 
угоди від кредитного ризику. Посередництво також може бути необ-
хідним для податкових та інших цілей.

Посередниками є брокери в операціях своп, які не беруть безпо-
середньо участі в угодах. Вони здійснюють пошук учасників угоди, 
які спроможні і хочуть здійснити операцію своп. Брокерські операції 
оплачуються авансом, і вони можуть бути високими, оскільки зазви-
чай становлять 0,01% від номінальної основної суми боргу, яка може 
бути досить великою.

Основні моменти операції своп включають дату укладення угоди 
(фактична дата, дата набрання чинності), терміни виплати і погашення 
або дату закінчення терміну. Дата набрання чинності свопу – дата, з 
якої процентні платежі починають наростати. Дата фіксингу – дата змі-
ни плаваючої процентної ставки своп. Своп зазвичай підлягає оплаті в 
останньому платежі, відповідно до встановленого графіка. Своп може 
бути припинено через викуп, через передоплату, яка відображає про-
ведені коригування відповідно до наявних ринкових умов. Інший тип 
припинення є реверсія, у результаті чого нова угода своп компенсує 
початкову. На кожному розрахунковому періоді одна сторона платить 
фіксовану ціну, помножену на кількість товару, а друга платить на той 
момент спотову ціну. Ця структура практично ідентична при укладен-
ні різних своп-контрактів. Будучи ліквідним інструментом прямих пе-
реговорів двох сторін, своп є об’єктом умов договору, які можна узго-
дити відповідно до потреб кожної із сторін. Наприклад, у договірних 
положеннях у процентному свопі будуть використовувати будь-які з 
таких основних моделей своп:

• «куля»;
• з відстрочкою виконання;
• підвищення в ціні;
• амортизаційні;
• «американські гірки»;
• з нульовим купоном;
• позабіржовий;
• прострочений.
Процентний своп «куля» (рис. 3.4) є одним із видів свопу, за якого 

номінальна сума не змінюється протягом усього терміну дії догово-
ру. У свопі з відстрочкою виконання дата початку відстрочена, і така 
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 відстрочка може становити від кількох днів до кількох років. Своп з 
відстрочкою виконання базується на складних відсотках за своєю ці-
новою політикою.

А. «Куля» 
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Рис. 3.4. Особливості договірних умов,
 пов’язаних із процентними свопами155

У свопі підвищення ціни номінальна основна сума збільшується з 
регулярним або нерегулярним кроком протягом його життєвого циклу.

На противагу цьому, в амортизаціному свопі номінальна основна 
сума зменшується з регулярним або нерегулярним кроком протягом 
його життєвого циклу.

Своп «американські гірки» поєднує характеристики амортизацій-
ного і свопу підвищення ціни, з номінальною основною сумою, яка ко-
ливається з певним кроком.

Своп з нульовим купоном – популярний інструмент, за якого один 
контрагент буде робити платежі з плаваючою ставкою на регулярній 
основі, а другий контрагент буде робити одноразові виплати, як пра-

155 Chorafas D. N. Introduction to Derivative Financial Instruments : Options, Futures, Forwards, 
Swaps, and Hedging / Dimitris Chorafas. – New York : Th e McGraw-Hill Companies, Inc, 2008. – 384 с.
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вило, на дату погашення. У зворотному з нульовим купоном свопі од-
норазовий платіж виплачується авансом. 

У позабіржових свопах процентна ставка свопу встановлюєть-
ся вище або нижче від нормального ринкового курсу. У свою чергу, 
контрагент платить нижчу процентну ставку (або сторона, що отри-
мує вищу процентну ставку, буде здійснювати одноразовий платіж, як 
правило, наперед). 

У прострочених свопах плаваюча ставка встановлюється на кінець 
звітного періоду, і відповідна сума виплачується негайно.

При управлінні портфелем деривативів свопи сприяють скоро-
ченню розриву і періоду проведення операцій. Вони дозволяють ін-
весторам продавати довгострокові активи й інвестувати в активи з 
короткостроковим терміном погашення. Інший напрям – це обмін 
фіксованими і плаваючими процентними ставками, і крос-валютами. 
Проте операції своп також пов’язані з певними ризиками: 

• ринковий ризик, зокрема ризик зміни процентних ставок, є 
основною проблемою гравців своп;

• кредитний ризик також присутній, проте в основному для ви-
плати відсотків; 

• правовий ризик, одним з яких є податковий режим свопів, який 
варіюється від однієї країни до іншої;

• ризик неспівмірності можливих втрат, стосується свопової по-
зиції дилера, який має два компенсаційні взаємохеджувальні, 
які не точно збігаються.

Прикладами таких відмінностей є: строк платежу, вибір часу опе-
рації, індекс змінної процентної ставки, частота платежів. Ризикові не-
співмірності не завжди приділяється достатньо уваги. Чи організована 
угода для клієнтів банку, чи для власної торгівлі, виявлення відповід-
них вимог є неточним процесом стосовно сум, фіксованих або гнучких 
відсоткових ставок, і термінів свопів.

Гравці, які готові взяти ризик можливої неспівмірності сум в їхніх 
власних своп-рахунках, повинні мати першокласну систему ризик-
контролю, яка забезпечує їх своєчасною і точною інформацією та до-
зволяє їм здійснювати в будь-який час строгий контроль ризиків. На-
віть якщо всі свопи виконуються за Генеральною угодою МАСД, що 
містить положення пониження взаємного кредиту, все одно залиша-
ється значна кількість ризику, притаманного суто свопам.
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Варто ще раз наголосити, що операції своп включають двостороні 
платежі і вони мають двосторонню схильність до ризику.

Кожна сторона наражається на кредитний ризик, і кредитний ризик 
є невід’ємною частиною своп-угоди. Проте кредитний ризик, пов’я-
заний з угодами своп, є нижчим, ніж у кредитних операціях, оскільки 
тільки процентні платежі беруть участь, а не основна сума. Крім того, 
при угодах своп зазвичай можлива зміна домовленості навіть у разі 
дефолту однієї зі сторін, оскільки другій стороні більше не потрібно 
робити виплати за свопом.

Ризик того, що контрагенти не захочуть або фінансово не будуть 
у змозі здійснювати платежі відповідно до умов угод свопів, опціонів 
або форвардів, ніколи не слід ігнорувати. Валова ринкова вартість імо-
вірних майбутніх надходжень є одним із способів виміряти цей ризик 
– важливий процес тільки в контексті чистого кредитного ризику за 
окремими контрагентами.

Кредитний рейтинг є важливим елементом на позабіржовому рин-
ку деривативів, на якому банки надають індивідуальні свопи та інші 
угоди для корпоративних клієнтів. У свопах, особливо тривалого тер-
міну, валютні і процентні угоди, які можуть охоплювати період від 10 
до 15 років, компанії можуть приймати істотні ризики щодо їх контр-
агентів.

Дилери в позабіржовому ринку також починають вимагати заста-
ви від контрагентів. Ці заходи іноді пов’язані з кредитним рейтингом 
сторін-учасниць, так, якщо її кредитні рейтинги знижуються, одна зі 
сторін може очікувати збільшення розміщення застави щодо свого 
власного ризику. 

Крім того, ризик контрагента всюди присутній, і всі операції зі 
свопів, придбання опціонів і форвардів повинні проводитися в рам-
ках оцінки кредитоспроможності, також варто мати на увазі, що ризик 
свопів також включає ринковий ризик, наприклад, ризик зміни про-
центних ставок, а також інші види.

Безумовно, ризик зміни процентних ставок є серйозною пробле-
мою для гравців своп. Чутливість процентної ставки, або дюрація, 
свопу схожа на облігації: коли процентні ставки змінюються, вартість 
свопу також змінюється. Всі дилери своп з непорівняльною позицією 
своп у їхньому портфелі схильні до ринкового ризику, і вони повинні 
використовувати динамічне хеджування, яке вимагає значного ноу-
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хау і високих технологій156. Виходячи з цього, важливими аспектами 
використання операцій із фінансовими деривативами у практичній 
діяльності банків та інвесторів є регулювання вказаних ризиків, до-
слідження їхнього впливу на капітал та побудова адекватної системи 
регулювання ризиків біржової і позабіржової торгівлі похідними фі-
нансовими інструментами.

3.3. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ 
ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ХЕДЖУВАННІ 
ПРОЦЕНТНИХ І ВАЛЮТНИХ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ

Банківський бізнес традиційно визначається одним із найбільш ризи-
кованим у спектрі економічної діяльності. На сучасному етапі розвит-
ку фінансових ринків найбільш впливовими на ефективність банків-
ської діяльності є процентні та валютні фінансові ризики.

Процентний ризик належить до основних банківських ризи-
ків і вивчений, порівняно з іншими, недостатньо. Причиною цього є 
більш складний характер процентного ризику. Дослідження пробле-
ми пов’язане з труднощами його вимірювання, формалізації завдання 
контролю й управління ризиком. Процентні ставки можна розглядати 
як будь-який базовий актив, оскільки фактично вони являють собою 
ціну грошової позики. Інакше кажучи, процентна ставка є платою за 
використання грошових коштів. При цьому позичальника не може 
не цікавити, що буде для нього більш привабливим: фіксовані ставки 
за кредитом 11–15% річних у валюті, або LIBOR +10%. Позичальник, 
який залучає кошти за фіксованою ставкою, завжди наражається на 
ризик альтернативних витрат, тоді як позичальник, що залучає кошти 
за «плаваючою» ставкою, з часом платитиме менше. Проте він наража-
ється на ризик її підвищення. В сучасних умовах управління процент-
ним ризиком банків здійснюється шляхом157:

156 Chorafas D. N. Introduction to Derivative Financial Instruments : Options, Futures, Forwards, 
Swaps, and Hedging / Dimitris Chorafas. – New York : Th e McGraw-Hill Companies, Inc, 2008. – 384 с.

157 Андрєєва Г. І. Сучасні інструменти і технології управління процентними ризиками іпо-
течного кредитування / Г. І. Андрєєва, О. М. Пожар // Вісник Української академії банківської 
справи. – 2006. – № 1 (20).
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• актуалізації внутрішньої нормативної бази з управління ризи-
ком процентної ставки;

• аналізу показників ризику процентної ставки;
• аналізу різниці між строками активів і пасивів, чутливих до змі-

ни процентних ставок, і підтримки їхньої адекватної структури;
• аналізу гнучкості процентних ставок, які встановлені банком;
• застосування методу GAP при оцінці ризику процентної ставки;
• прогнозу рівня процентних ставок на перспективу на підставі 

аналізу впливу факторів на їх зростання або зниження;
• аналізу процентних ставок за іпотечними кредитами інших 

банків;
• періодичного перегляду процентних ставок за активними і па-

сивними операціями комерційних банків;
• вивчення і застосування на практиці сучасних інструментів 

управління (hedging) ризиком процентної ставки.
Для оцінювання та управління процентними ризиками банків у 

сучасних умовах використовуються біржові і позабіржові схеми вико-
ристання фінансових деривативів. За результатами досліджень можна 
визначити, що ринок деривативів – економічний механізм реалізації 
відносин учасників ринку з приводу купівлі-продажу похідних фінан-
сових інструментів, за допомогою якого відбувається трансферт ризи-
ків окремо від базових активів, зменшення трансакційних витрат та 
забезпечуються інвестиційні можливості здійснення операцій із висо-
ким рівнем левериджу.

Ринок фінансових деривативів охоплює інструменти, які базують-
ся на коротко- і довгострокових цінних паперах. Ринок похідних цін-
них паперів включає ринок деривативів та ринок коротко- і довгостро-
кових гібридних цінних паперів, у тому числі ринок іпотечних цінних 
паперів. Іпотечні цінні папери виступають базовим активом для іпо-
течних деривативів.

У результаті дослідження світових строкових ринків визначено, 
що ринок деривативів виконує багато функцій, зокрема: створення 
механізму перенесення ризику з тих учасників ринку, які не мають 
бажання нести ризики, на тих, хто прагне цього; підвищення ста-
більності цін; забезпечення виявлення майбутньої ціни товарів або 
фінансових інструментів; забезпечення збору та розповсюдження ін-
формації; стабілізація фінансового стану суб’єктів господарювання в 
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умовах нестабільності кон’юнктури ринкової економіки; регулювання 
запровадження нових інноваційних фінансових інструментів, що за-
безпечують інтереси різних учасників ринку. Найважливішою функ-
цією ринку деривативів є механізм перенесення ризиків від учасників 
ринку, які прагнуть позбавитися невизначеності у власній діяльності і 
стабілізувати свої витрати або доходи шляхом операцій хеджування, 
до учасників, які прагнуть примножити свої прибутки шляхом здій-
снення спекулятивних операцій.

Спекуляція та хеджування деривативами є одними з найважливі-
ших напрямів діяльності найбільших комерційних банків світу. Досвід 
використання деривативів на світових фінансових ринках показує, що 
для хеджування процентного ризику можна використовувати най-
більший спектр інструментів ринку деривативів: форварди, ф’ючерси, 
свопи (відсоткові, коридорні, амортизовані, накопичувальні), своп-
ціони, опціони (кеп, флор, колар) тощо. Для хеджування інших видів 
ризиків також є певний набір інструментів ринку деривативів. На-
приклад, кредитний ризик можна хеджувати за допомогою кредитних 
свопів (своп кредитного дефолту та загальної суми доходів). Так, фор-
вардні контрак ти можна застосовувати як ефективні інструменти хе-
джування процентного та валютного ризиків. Особливістю викорис-
тання ф’ючерсів є застосування їх із метою мінімізації процентного, 
валютного ризиків, а також ризику зміни цін на акції. Укладання своп-
контрактів дає можливість підвищувати ефективність запозичення 
коштів, хеджувати відсотковий, валютний, кредитний ризики та ризик 
зміни курсів акцій. Опціони виступають важливими інструментами 
конкурентної боротьби, дозволяють мінімізувати ризик зміни ринко-
вої кон’юнктури, товарних цін, цін на акції, процентний та валютний 
ризики і застосовуються з метою монетизації позицій за акціями, як 
засіб злиття з іншими фінансовими установами. 

Отже, похідні фінансові інструменти – це інструменти, вартість 
яких визначається вартістю базових активів. Поряд із цінами на това-
ри або курси валют, процентні ставки також підлягають хеджуванню з 
використанням таких похідних фінансових інструментів, як процентні 
свопи (interest rate swaps – IRS), угода про майбутню процентну ставку 
(forward rate agreement – FRA), процентні кепи (interest rate caps), про-
центні флори (interest rate floors) і процентні колари (interest rate collars). 
Їхня головна відмінність полягає у тому, що об’єктом угод є зміна 
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 процентних ставок у той чи інший бік. Інакше кажучи, це види стро-
кових контрактів на поставку в майбутньому визначених процентних 
ставок. Їх використання дозволяє кредиторам фіксувати дохідність за 
зобов’язаннями, а позичальникам – захищатися від підвищення про-
центних ставок за кредитами. Узагалі, хеджування – це використання 
одного інструменту для зниження ризику, пов’язаного з несприятли-
вим впливом ринкових факторів на ціну іншого.

Розглянемо інструменти хеджування процентних ризиків більш 
детально.

Процентний своп (ІRS) – це угода між двома сторонами, коли одна 
сторона згодна здійснювати виплати іншій за фіксованою ставкою, а 
друга сторона згодна платити за «плаваючою» ставкою. Припустімо, 
що позичальник А залучає грошові кошти за «плаваючою» ставкою, 
але хоче захеджувати ризик зміни ставки за кредитом. У той же час 
позичальник Б на підставі договору з банком залучає кошти за фік-
сованою ставкою, проте у майбутньому очікує зниження процентної 
ставки і хоче залучити кошти за «плаваючою» ставкою. У цьому разі 
позичальники залучають позикові кошти виходячи з доступних для 
них процентних ставок та укладають взаємну угоду про процентний 
своп (ІRS). За цією угодою вони зобов’язуються здійснювати серії пла-
тежів своповому дилеру, які відповідають його процентним витратам. 
Така угода не передбачає перерахування суми основного боргу для 
того, щоб не створювати додаткових ризиків. У результаті кожна сто-
рона отримує можливість залучати необхідні кошти за процентною 
ставкою, що їх влаштовує. Своповим дилером може бути банк або інша 
фінансова установа. 

Розглянемо використання процентних свопів для управління про-
центним ризиком позичальника і кредитора (рис. 3.5).

Позичальник знаходить дилера зі свопів, який згоден сплачувати 
йому плаваючу ставку LIBOR в обмін на фіксовану ставку, наприклад 
5%. Емітент цінних паперів (комерційний банк або іпотечна установа) 
обмінює LIBOR на фіксовану ставку 5%. Прибуток емітента фіксується 
на рівні (+5% – 7% = -2%) 3%. Недоліком цієї схеми є неможливість 
отримати додатковий дохід у разі зростання ставки LIBOR.

Угода про майбутню процентну ставку (FRA – форвардний кон тракт 
про процентну ставку). Згідно з угодою позичальник А, який очікує 
підвищення процентних ставок у майбутньому, буде покупцем FRA. 
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Рис. 3.5. Схема управління процентним ризиком позичальника (а) 
і кредитора (б) за допомогою свопів158

Позичальник Б, який очікує зниження процентних ставок, – про-
давцем. Оскільки вони не беруть на себе зобов’язання з кредитуван-
ня, то ризиком у цій угоді є відхилення узгодженої процентної ставки 
від розрахункової. У разі підвищення процентних ставок позичаль-
ник Б сплатить позичальникові А різницю між узгодженою процент-
ною ставкою і середньою ринковою ставкою на момент вступу в дію 
FRA, наприклад LIBOR. Відповідно, у разі зниження процентних ста-
вок позичальник А здійснить компенсацію різниці за процентними 
ставками позичальникові Б. Така угода вигідна для обох сторін за 
будь-якого розвитку динаміки процентних ставок, оскільки дозволяє 
фіксувати прибуток усім учасникам цієї угоди. Угоди про майбутню 
процентну ставку широко використовують у розвинутих країнах. По-
ряд із такими фінансовими інструментами хеджування процентних 

158 Андрєєва Г. І. Сучасні інструменти і технології управління процентними ризиками іпо-
течного кредитування / Г. І. Андрєєва, О. М. Пожар // Вісник Української академії банківської 
справи. – 2006. – № 1 (20).
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ризиків, як   свопи і фючерси, FRA – позабалансові операції. Вони не 
відображуються в балансовому звіті ані в розділі активів, ані в розділі 
пасивів. Крім того, ринок FRA позабіржовий. Це означає, що вимоги 
до внесення депозитів відсутні. При цьому має місце значна економія 
за фінансовими витратами. Потенційний ризик обмежений коливан-
нями процентної ставки і не містить ризику відносно основної суми 
боргу.

Розглянемо процентні опціони кеп, флор і колар. Опціон кеп являє 
собою угоду між дилером з кепа і позичальником кредиту з «плаваю-
чою» процентною ставкою, згідно з якою ставка за кредитом не може 
перевищувати заданого рівня протягом визначеного строку. Викорис-
тання цього інструменту дозволяє позичальникові обмежити ризик за 
своїм зобов’язанням. 

Покупець кепа сплачує його власникові різницю між контрактною 
ставкою-орієнтиром і ставкою «стеля» у разі її перевищення на дату 
розрахунку (рис. 3.6).

Використання процентно-кепового свопа передбачає обмін плава-
ючої ставки на фіксовану і подальше хеджування перевищення ставки 
LIBOR понад ставкою «стеля» за допомогою кепа. Таким чином, пози-
чальник може хеджувати зміну ставки LIBOR – ставки-орієнтиру на 
рівні ставки «стеля», яка дорівнює поточній ставці LIBOR, наприклад, 
5%. Щоразу, коли ставка LIBOR буде перевищувати 5%, дилер із кепів 
буде виплачувати на кожну дату розрахунку певну суму. На вартість 
кепа впливають такі фактори:

• поточний рівень процентних ставок;
• ставка «стеля» (ціна виконання) кепа;
• змінність ставки-орієнтиру;
• дата кожного готівкового розрахунку;
• строк кепа (чим більший строк, тим цінніший кеп).
Опціон флор – це угода, зворотна опціону кеп, за якою кредит на-

дається за «плаваючою ставкою» на умовах, що вона не знизиться від 
деякого рівня. У цьому разі кредитор обмежує свій ризик від падіння 
процентної ставки. Продавець флора платить покупцеві, коли ставка-
орієнтир опускається нижче від контрактної ставки – ставки флор на 
дату розрахунку. Для управління процентним ризиком позичальника і 
кредитора з використанням процентного флора застосовують наведені 
схеми (рис. 3.7).
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Рис. 3.6. Схема управління процентним ризиком позичальника (а) 
і кредитора (б) за допомогою процентних кепів159

Емітент облігацій із фіксованим процентом, який володіє пулом 
іпотечних кредитів, отримує за пулом плаваючу процентну ставку – 
LIBOR+а. 

Припустімо, що процент за облігаціями дорівнює 7%, а = 5% і емі-
тент хоче зафіксувати свій дохід на рівні 3%. За цієї ситуації ризик про-
центної ставки LIBOR полягає у можливості її падіння нижче ніж 5% 
[(LIBOR + 5%) – 7% І 3% → LIBOR І 7% + 3% – 5% = 5%)]. 

159 Андрєєва Г. І. Сучасні інструменти і технології управління процентними ризиками іпо-
течного кредитування / Г. І. Андрєєва, О. М. Пожар // Вісник Української академії банківської 
справи. – 2006. – № 1 (20).
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і кредитора (б) за допомогою процентно-флорового свопа 

і процентного флора160

Виходом iз цієї ситуації може стати купівля процентного флора. 
Продавець флора платить його власникові щоразу, коли контрактна 
ставка-орієнтир опускається нижче від ставки «флор» контракту на 
дату розрахунку. Отже, процентні флори розглядаються як віддзерка-

160 Андрєєва Г. І. Сучасні інструменти і технології управління процентними ризиками іпо-
течного кредитування / Г. І. Андрєєва, О. М. Пожар // Вісник Української академії банківської 
справи. – 2006. – № 1 (20).
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лення процентних кепів, проте кеп використовується для хеджування 
ставки позики, а флор – ставки кредитування161. На базі процентних 
кепів та флорів розроблено новий тип угод – процентний колар, який 
являє собою комбінацію кепа і флора. Покупець колару купує кеп і 
одночасно продає флор. Колари можна конструювати з двох окремих 
угод – однієї з кепом, другої з флором, адже вони можуть бути реа-
лізовані як одна угода. У результаті купівлі колару відбувається «за-
микання» плаваючої ставки процента на інтервалі, який обмежений 
зверху і знизу. Укладаючи контракт колар, позичальник може обмежи-
ти плаваючу ставку за кредитом процентною ставкою кеп і водночас 
знизити вартість кепа, отримуючи винагороду за продаж флора. На-
приклад, ставка LIBOR для позичальника коливатиметься від 4 до 5%. 
Якщо LIBOR перевищує 5%, то дилер із кепів сплачує позичальникові. 
Коли LIBOR нижче ніж 5%, то позичальник платить дилеру за флора-
ми, тобто витрати позичальника становлять виплати дилеру флора, 
якщо ставка-орієнтир впаде нижче від ставки флор. Ці потенційні 
виплати позичальника при низьких процентних ставках створюють 
менше проблем, ніж його виплати, які не захищені кепом при високих 
ставках. Якщо емітент хоче обмежити зміну процентної ставки, то він 
може використовувати коларовий своп – обміняти плаваючу ставку на 
фіксовану, а потім купити колар для обмеження зміни ставки LIBOR.

Таким чином, реалізація технологій управління процентними ри-
зиками з використанням сучасних похідних фінансових інструментів 
сприятиме стабільному рівню процентних ставок, що, у свою чергу, до-
зволить знизити процентні ризики всіх учасників системи іпотечного 
кредитування. 

Результати дослідження основних інструментів ринку іпотечних 
деривативів довели, що іпотечні деривативи відіграють подвійну роль 
у діяльності фінансових установ: вони являють собою як інструменти 
рефінансування цих інститутів, так і прибуткові інструменти інвес-
тування. Крім того, деякі інструменти ринку іпотечних деривативів 
надають фінансовим установам можливість проведення операцій хе-
джування процентного ризику162. Аналіз світових строкових ринків 

161 Лазорина Е. Процентные деривативы и страхование рисков / Е. Лазорина, А. Алексеев 
// Рынок ценных бумаг. – 2001. – № 1.

162 Гоффе В. В. Ринок деривативів : зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні 
: автореф. дис. … канд. екон. наук / Валерія Вікторівна Гоффе. – Київ, 2005. – 23 с.
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 засвідчив, що підвищені цінова мінливість, глобалізація і технологі-
зація сучасних товарних та фінансових ринків привели до широкого 
застосування деривативів. З’ясовано, що похідні цінні папери включа-
ють деривативи та гібридні цінні папери. Деривативи та гібридні цінні 
папери є строковими фінансовими інструментами, оскільки у них іс-
нує часовий інтервал між укладенням угоди і її виконанням. Строкові 
контракти включають похідні цінні папери та строкові, але не похідні 
контракти. Іпотечні цінні папери є базовим активом для утворення 
іпотечних деривативів. Іпотечні деривативи утворюються у дворівне-
вій моделі вторинного іпотечного ринку.

Cвітовий досвід використання іпотечних деривативів довів, що 
ці фінансові інструменти надають важливі переваги як їх емітентам, 
так і інвесторам. Наприклад, структура СМО забезпечує досить точ-
ний очікуваний термін погашення кожному класу цього інструменту, 
тому інвестори мають можливість обрати найбільш прийнятний для 
них клас такого інструменту. REMICs задовольняють потреби емітен-
та, оскільки він має можливість випускати певні класи цього фінансо-
вого інструменту без сплати податків на дохід від їх емісії. Забезпечені 
позикові зобов’язання (CLO), дефолтний своп та кредитна нота дають 
інвесторовi можливicть проведення синтетичної сек’юритизації. ІО та 
РО є ефективними інструментами інвестування та хеджування про-
центних ризиків компаній.

Доцільним є запровадження іпотечних деривативів на ринок цін-
них паперів в Україні через створення макроекономічних передумов 
функціонування іпотечного ринку в Україні, у тому числі за рахунок 
залучення іноземних інвестицій; прийняття законодавчої бази, яка за-
кріплює основні засади функціонування іпотечної корпорації в Укра-
їні і визначає порядок випуску іпотечних облігацій та інші аспекти 
функціонування складових іпотечної системи держави; поступове за-
провадження на український ринок іпотечних деривативів у результа-
ті появи попиту на нові інструменти іпотечного ринку.

Не менш важливим у сучасних умовах волатильності валютних 
курсів та девальвації національної грошової одиниці в Україні є хе-
джування валютних ризиків банків. Ураховуючи постійне зростання 
обсягів валютних операцій та цілодобовий режим роботи валютного 
ринку, можна стверджувати, що коливання валютних курсів стали 
постійним (первинним) джерелом валютних ризиків у банківській ді-
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яльності. Хеджування валютного ризику банку здійснюється за допо-
могою форвардних контрактів, хеджування валютними ф’ючерсами, 
опціонами та своп-контрактами. Розглянемо методичні підходи до їх 
реалізації на практиці. 

Форвардний валютний контракт (foreign exchange agreement, FXA) 
– це угода між двома контрагентами про фіксацію валютного курсу 
за операцією купівлі-продажу обумовленої суми валютних коштів на 
визначену дату в майбутньому. Згідно з форвардним валютним кон-
трактом одна сторона бере на себе зобов’язання здійснити поставку 
визначеної кількості валютних коштів за узгодженим у контракті кур-
сом на вказану дату, а друга сторона – прийняти цю поставку і випла-
тити відповідну суму коштів в іншій валюті.

Суми угод і тривалість форвардного періоду за форвардними ва-
лютними контрактами, як і загалом, можуть бути довільними і визна-
чаються за домовленістю сторін, відповідаючи їхнім потребам. Угодами 
FXA передбачається фіксація всіх умов, зокрема й форвардного валют-
ного курсу, у момент підписання контракту. Основним питанням при 
укладанні форвардного валютного контракту є рівень обмінного кур-
су, який визначається на дату угоди і за яким операція купівлі-продажу 
валюти буде здійснена на дату валютування. Щоб не втратити значних 
коштів на форварді, учасникам бажано мати прогноз зміни валютних 
курсів і враховувати вплив відповідних чинників на процес формуван-
ня форвардних курсів за валютами163.

У довгостроковому аспекті форвардні валютні курси залежать від 
різниці в рівнях процентних ставок за валютами, що котируються. У 
свою чергу, процентні ставки відбивають насамперед фактичний та 
очікуваний рівні інфляції, а також прогнозовані темпи економічного 
зростання у країнах походження валют. Оскільки й очікувані темпи 
зростання, і рівень інфляції можна лише спрогнозувати, але не роз-
рахувати, то й процентні ставки на майбутні періоди також прогно-
зують. Форвардні валютні курси розраховують на основі процентних 
ставок.

Якщо валютний ринок не зазнає жорсткого регулятивного впливу, 
то задовільні прогнози валютного курсу можна одержати, скористав-
шись теорією паритету процентних ставок.

163 Управління банківськими ризиками : навч. посібник / Л. О. Примостка, П. М. Чуб, 
Г. Т. Карчева та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Примостки. – К. : КНЕУ, 2007. – 600 с.
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За теорією паритету процентних ставок форвардний курс валю-
ти може бути вищим або нижчим за курс спот залежно від того, яка з 
валют приносить вищий процентний дохід при інвестуванні. Різниця 
між форвардним і спот-курсом залежить як від різниці в рівнях про-
центних ставок за валютами, так і від тривалості форвардного періоду. 
З подовженням строків різниця між спотовим і форвардним валютни-
ми курсами зростатиме.

За умови фіксації валютних курсів у FХА беруть до уваги не тіль-
ки результати розрахунків, а й власні міркування учасників щодо змін 
ціни на валюту, тому курс, зафіксований у форвардному контракті, не 
обов’язково збігається з форвардним валютним курсом, що діє на рин-
ку. Валютна операція, яку покладено в основу форвардного контрак-
ту, може бути реальною, якщо сторони на дату розрахунків справді 
обмінюють одну суму валюти на іншу, аби мати умовний характер. У 
цьому разі за взаємною домовленістю сторін реальна поставка суми 
валютних коштів, зафіксована в контракті, не відбувається, а лише ви-
плачується курсова різниця в розрахунку на умовну суму контракту.

Курсова різниця визначається як різниця між курсом, зафіксова-
ним у FХА, та спот-курсом, що склався на дату фіксингу. Дата фіксин-
гу – це день, коли фіксується ринковий курс валюти (на міжнародних 
ринках здебільшого за два робочі дні до дати розрахунків). Для деяких 
валют дата фіксингу й дата валютування збігаються, наприклад, канад-
ський долар – долар США.

Якщо спот-курс валюти на дату фіксингу виявився нижчим за курс, 
зафіксований у контракті, то переваги матиме продавець тієї валюти, а 
покупець виплачує йому суму платежу. Сума платежу обчислюється як 
добуток курсової різниці на суму контракту. Якщо спот-курс на дату 
фіксингу виявився вищим за контрактний курс, то суму платежу одер-
жує покупець від продавця.

Механізм обслуговування форвардного валютного контракту, як і 
загалом, полягає у розмежуванні двох видів операцій – операції купів-
лі-продажу валюти і форвардної валютної операції. У разі, коли угоду 
укладено на умовну суму, операція купівлі-продажу не проводиться і 
контрагенти розраховуються в щойно описаному порядку.

Якщо обмін валют є реальним, то він проводиться за чинним на 
день фіксингу спотовим курсом. Водночас відбуваються розрахунки за 
власне форвардною операцією з виплатою суми платежу. Такий поря-
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док обслуговування форвардних валютних контрактів дає змогу впо-
рядкувати бухгалтерський облік таких операцій, оскільки кошти від 
продажу або для купівлі валюти і втрати або доходи за форвардними 
операціями обліковуються на різних бухгалтерських рахунках.

Форвардні валютні контракти захищають обох учасників від зміни 
валютних курсів упродовж форвардного періоду попереднім фіксуван-
ням курсу на момент укладення угоди. Протягом періоду дії FХА учас-
ники не наражаються на валютний ризик, пов’язаний зі змінами валют-
них курсів. У цьому і полягає сутність операцій хеджування валютного 
ризику.

Операції хеджування не залишають можливості учасникам скорис-
татися перевагами сприятливих для них змін валютного курсу, але за-
хищають і від несприятливого розвитку подій. Уклавши FХА, учасник 
валютного ринку наперед точно знає суму коштів, яку він одержить чи 
виплатить у разі проведення валютної операції в майбутньому, що дозво-
ляє йому планувати свою діяльність. Це означає, що протягом форвард-
ного періоду учасники не наражаються на валютний ризик, пов’язаний зі 
змінами ринкових валютних курсів, а їхнє майбутнє становище стає пов-
ністю визначеним, що цілком відповідає сутності процесу хеджування.

Ф’ючерсні контракти за іноземною валютою – це угода між про-
давцем (покупцем) і кліринговою палатою ф’ючерсної біржі про про-
даж (купівлю) стандартної суми однієї валюти за іншу за узгодже-
ним валютним курсом на конкретну дату в майбутньому. Сутність 
ф’ючерсного валютного контракту полягає в тому, щоб зафіксувати в 
момент укладення угоди валютний курс, за яким відбудеться опера-
ція купівлі-продажу валюти в майбутньому. Типи ф’ючерсних контр-
актів на іноземну валюту досить різноманітні і змінюються від біржі 
до біржі за номінальною вартістю та видами валют, що обмінюються. 
Для ф’ючерсів на іноземну валюту система ціноутворення паралель-
на звичайному форвардному ринку іноземної валюти з урахуванням 
того, що контракти оцінюються з погляду основного валютного курсу 
в американських котируваннях.

Особливість валютних ф’ючерсів полягає в котируваннях за амери-
канською системою. Мінімальним кроком ціни валютного ф’ючерсу, 
як і загалом, є тік. Але величина і вартість тіків для різних ф’ючерсних 
контрактів на валюту не однакові, оскільки різні валюти мають різну 
вартість у доларовому виражені (табл. 3.2).
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Таблиця 3.2
Основні характеристики валютних ф’ючерсних контрактів164

Валюта Сума
контракту

Розмір
тіку

Вартість 
тіку, дол.

Англійський фунт стерлінгів 
(для американських бірж) 62 500 0,0002 12,50

Англійський фунт стерлінгів (ІЛРРЕ) 25 000 0,0001 2,50
Канадський долар 100 000 0,0001 10,00
Євро 250 000 0,0001 12,50
Австралійський долар 100 000 0,0001 12,50
Японська єна 12 500 000 0,000001 12,50
Швейцарський франк 125 000 0,0001 12,50

У всіх випадках прибуток чи збиток за ф’ючерсною операцією ви-
значається як добуток вартості тіку, кількості тіків, на яку змінилася 
ціна контракту, та кількості контрактів за відкритою учасником рин-
ку позицією. Як і загалом, на більшості міжнародних бірж валютні 
ф’ючерси функціонують на основі квартального циклу, коли березень, 
червень, вересень та грудень є місяцями поставки для відповідних 
контрактів.

Різноманітність ф’ючерсів на іноземну валюту дає змогу хеджерам 
вибирати такі контракти, які мають високий рівень кореляції з балан-
совою позицією і досить точно відображають зміни у валютних курсах. 
Якщо валютна позиція учасника ринку виражена в одній з основних 
валют, то хеджування проводиться за допомогою ф’ючерсів на ту саму 
іноземну валюту. А якщо хеджер має відкриту позицію у валюті, для 
якої не існує відповідного типу ф’ючерсних контрактів, то необхідно 
підібрати такий ф’ючерс, зміна ціни якого була б паралельною зміні 
обмінного курсу базової валюти. Для виявлення тісноти залежності 
між змінами цін застосовуються методи кореляційного аналізу. Отже, 
хеджування валютного ризику за допомогою ф’ючерсних контрак-
тів на іноземну валюту полягає в мінімізації ризику компенсуванням 
збитків за балансовою позицією прибутками за ф’ючерсною позицією, 
і навпаки. Наприклад, суть короткого хеджування ф’ючерсами полягає 
в тому, що хеджер продає валютні ф’ючерси, щоб одержати прибутки в 
майбутньому, коли вони будуть куплені за нижчою ціною. Отриманий 

164 Управління банківськими ризиками : навч. посібник / Л. О. Примостка, П. М. Чуб, 
Г. Т. Карчева та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Примостки. – К. : КНЕУ, 2007. – 600 с.



251

прибуток дає змогу компенсувати втрату частини доходів у результаті 
переоцінки довгої валютної позиції за зниження валютного курсу. 

Хеджування валютними опціонами – це укладення контракту, який 
надає покупцеві право (але не зобов’язання) купівлі або продажу об-
умовленої суми валютних коштів за фіксованим курсом на визначену 
дату або протягом певного періоду в майбутньому в обмін на опціонну 
премію, виплачену продавцеві опціону. Призначення валютних опці-
онів полягає в захисті власника опціону від несприятливих коливань 
валютних курсів. Водночас якщо валютний курс змінився у сприят-
ливому для власника напрямі, то опціон дає можливість скористатися 
перевагами. У цьому разі можна обміняти валюту за вигіднішим рин-
ковим курсом, не користуючись опціоном.

Валютний опціон обмежує валютний ризик учасника ринку за сумою 
опціонної премії, яка не повертається. Вартість опціону (опціонна пре-
мія) залежить від співвідношення спот-курсу валюти на дату укладення 
угоди і курсу, зафіксованого в опціонній угоді, а також від тривалості 
періоду дії опціону. Якщо опціон дає право продажу визначеної валюти, 
то це опціон РUT за цією валютою. У разі надання права купівлі опціон 
називається САLL за цією валютою. Зазначення виду валюти з назвою 
опціону обов’язкове, оскільки опціон РUT є одночасно опціоном САLL 
за тією валютою, за яку продається опціонна валюта, і навпаки. Напри-
клад, опціон РUT за доларами США, який передбачається здійснити за 
євро, одночасно є опціоном САLL за євро. Для проведення розрахунків 
за опціонною угодою відводиться, як правило, два робочі дні, тому ва-
лютний опціон має бути пред’явлений до виконання його власником не 
пізніше як за два робочі дні до дати розрахунків за умови прийняття рі-
шення про його виконання. Для банків основні напрями використання 
валютних опціонів полягають у страхуванні відкритої валютної позиції 
та захисті інвестиційного портфеля, деномінованого в іноземній валюті.

Для регулювання валютного ризику банки, компанії та інші учас-
ники ринку вдаються до валютного свопа, який нагадує надання па-
ралельних кредитів у різних країнах. При цьому дві сторони погоджу-
ються надати рівновеликі позички з однаковим строком погашення 
місцевому позичальникові, який вказується іншою стороною, але в 
місцевій валюті.

Операції з укладання своп-контрактів часто є конфіденційними, 
і тому клієнти банків можуть не здогадуватися про існування свопа, 
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адже кредитний договір укладається з банком клієнта, а не з другою 
стороною свопа.

Український ринок деривативів перебуває на стадії становлення 
і представлений ф’ючерсними контрактами на купівлю валюти, то-
варними ф’ючерсами, а також опціонами на купівлю акцій та послуг 
зв’язку. Наступними ф’ючерсними контрактами, які могли б приваби-
ти інвесторів, є ф’ючерси на цінні папери та фінансові індекси. Важ-
ливими напрямами розвитку ринку деривативів в Україні є розвиток 
ф’ючерсних торгів сільськогосподарськими товарами, використання 
екзотичної структури опціонів з метою задоволення потреб інвесто-
рів, а також запровадження своп-контрактів, за допомогою яких мож-
на мінімізувати ризики надання позик. 

З метою зниження ризикованості банківської діяльності з вико-
ристанням деривативів у міру розвитку цього ринку необхідно впро-
вадити відповідні критерії, згідно з якими банки зможуть отримати 
ліцензію на виконання операцій із деривативами. Найважливіші кри-
терії включають: посилений контроль трейдингових операцій з боку 
топ-менеджменту банку; наявність кваліфікованих фахівців з опера-
цій з використання деривативів; налагодження ефективної системи 
внутрішнього ризик-менеджменту; проведення вчасного та повного 
аудиту з метою ідентифікації проблем внутрішнього контролю; упро-
вадження інформаційних систем ризик-менеджменту та вимірювання 
ризику, що включатимуть стресові тести, симуляції, а також плануван-
ня зрушень на ринку цінних паперів.

Аналіз основних проблем розвитку ринку деривативів в Украї-
ні дозволив запропонувати такі найважливіші шляхи його активі-
зації:

• формування законодавчої бази, що регулюватиме операції з де-
ривативами в Україні;

• удосконалення системи обліку операцій із цими фінансовими 
інструментами;

• підвищення психологічної підготовленості суб’єктів господа-
рювання до виконання операцій із деривативами шляхом про-
ведення тренінгів та семінарів;

• розроблення теоретичних рекомендацій щодо механізму вико-
ристання деривативів у діяльності підприємств та ознайомлен-
ня з ними керівництва компаній;
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• створення нової генерації фахівців, які матимуть достатній рі-
вень знань з операцій із деривативами шляхом введення спеці-
алізованих курсів з операцій з деривативами у вищих навчаль-
них закладах;

• застосування банками схем іпотечних деривативів з метою 
одержання ефективного механізму рефінансування.

Підсумовуючи викладене, відзначимо, що операції хеджування 
цінових фінансових ризиків стають дедалі популярнішими в банків-
ській діяльності, оскільки дають змогу менеджментові банку адекват-
но реагувати на зміну ринкових параметрів, за потреби суттєво зни-
зити власні ризики та пропонувати похідні інструменти як банківську 
послугу своїм клієнтам. Зараз строковий ринок розвивається досить 
динамічно, на ньому з’являються все нові види похідних фінансових 
інструментів, які точніше пристосовано до потреб учасників. Світовий 
досвід показує, що саме банківські установи найчастіше стають ініціа-
торами таких нововведень, використовуючи можливості похідних ін-
струментів як для підвищення доходів, так і для оптимізації ризиків.

3.4. ВИМОГИ БАЗЕЛЬСЬКОГО КОМІТЕТУ РЕГУЛЮВАННЯ 
БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ОСНОВНИХ 
ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Для забезпечення стабільності міжнародної фінансової системи і 
справедливих умов конкуренції 1987 року Базельський комітет регу-
лювання банківської діяльності прийняв угоду про єдині міжнародні 
стандарти достатності капіталу – «Базельська угода про конвергенцію 
капіталу»165.

Укладення Базельської угоди дозволило на певний час знизити 
гостроту проблеми забезпечення фінансової стійкості та надійності 
банків. Однак підвищення рівня ризиків у зв’язку з бурхливим роз-
витком високодохідних кредитних операцій (використанням склад-
них схем з гарантіями, деривативами, сек’юритизацією) призвели до 

165 Кротюк В. Еволюція підходів до оцінки капіталу в Базельських угодах / В. Кротюк, В. Мі-
щенко // Банківська справа. – 2005. – № 4. – С. 3–9.
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 недостатності власного капіталу, необхідного для їх покриття. На кі-
нець 1990-х Базельська угода значною мірою перестала відповідати 
змінам, які відбулися на фінансовому ринку, що викликало потребу 
вдосконалити вимоги до регулятивного капіталу банків.

Базельська угода базується на визначенні структури капіталу та 
врахуванні кредитного ризику активів і позабалансових зобов’язань. 
Зв’язок капіталу і кредитного ризику зумовлений, насамперед, здат-
ністю капіталу нейтралізувати втрати через неплатоспроможність 
позичальників. Основні стандарти угоди спільні для всіх банківських 
установ, що приєдналися до неї, а органи регулювання кожної країни 
мають право самостійно встановлювати коефіцієнти ризику активів та 
визначати деякі складові капіталу. Так, складові капіталу другого по-
рядку країни регулюють самостійно.

Базельською угодою передбачено врахування кредитного ризику, 
пов’язаного з різними видами активів і позабалансових зобов’язань 
банку. Для розрахунку активів, зважених за ризиком, кожний вид ба-
лансових активів банку слід помножити на коефіцієнт ризику, який 
відображає ймовірність втрат за цим видом банківських активів. Кож-
ний елемент позабалансових зобов’язань також зважити на відповід-
ний коефіцієнт ризику. Суму всіх активів і позабалансових зобов’язань 
з урахуванням рівня ризиків називають сукупними активами, зваже-
ними за ризиком. Міжнародною угодою запропоновано шкалу коефі-
цієнтів ризику, котрі можуть бути використані без змін або скоригова-
ні залежно від економічної ситуації конкретної країни.

Посилення інтеграції фінансових ринків викликало потребу вста-
новлення однакових вимог до діяльності банків різних країн. Ці про-
цеси, а також те, що практично будь-який аспект банківської справи 
прямо чи опосередковано пов’язаний із певним розміром капіталу, 
привели до того, що Базельський комітет з банківського нагляду роз-
робив документ «Miжнародне зближення методів вимірювання і стан-
дартів капіталу» (Базельська угода про капітал, або Базель I). Основ-
ним завданням Базеля I було визначення мінімальних вимог до обсягу 
адекватності власного (регулятивного) капіталу банку, що є запорукою 
фінансового благополуччя банку, захисту його від фінансових ризиків.

Ще однією важливою рисою базельської методики є поділ показни-
ка власного капіталу на два компоненти: капітал першого рівня (Tier 1 
– основний капітал) і капітал другого рівня (Tier 2 – додатковий капі-
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тал). До капіталу першого рівня включають лише найбільш стабільні 
складові, вартість яких не є мінливою, а постійне перебування в розпо-
рядженні банку дозволяє перекривати збитки; до додаткового капіталу 
включають менш стабільні джерела166. Окрему роль відіграють вира-
хування з основного і регулятивного капіталу, які мають забезпечити 
його високу якість та безризиковість.

Викладені в Базелі I принципи розрахунку мінімального розміру 
достатності капіталу були взяті за основу для встановлення анало-
гічних стандартів національними законодавствами більш ніж у 130 
країнах світу. При цьому допускалися відхилення від загальних реко-
мендованих правил розрахунку капітальної бази залежно від місцевих 
умов, а також визнавалися специфічні особливості в національних ме-
тодах ведення бухгалтерського обліку.

Принципи, зафіксовані у Базелі I, реалізовано також і в Україні. У 
статті 30 Закону України «Про банки i банківську діяльність» знайшло 
відображення вимог Базеля І167.

Угода про капітал Базель І мала низку суттєвих недоліків (табл. 3.3). 
Критики Базеля I вказували на те, що банкрутства великих банків у 
США, Великій Британії, Японії, Італії та інших країнах відбулися тоді, 
коли цi банки дотримувалися нормативів капіталу і не давали приво-
ду для хвилювання з боку наглядових органів. Збуджувало увагу те, 
що банкрутами ставали великі банки з великим обсягами міжнарод-
них операцій. З метою подальшого вдосконалення підходів робота над 
удосконаленням методики тривала. Важливу роль у цьому процесі ві-
діграла позиція великих міжнародних банків, які були стривожені на-
слідками кризи на фінансових ринках і вимагали посилення правил 
формування капітальної бази для країн, що розвиваються168.

Таблиця 3.3
Недоліки Угоди про капітал Базель І

Недоліки Розкриття їхнього змісту
Регуляторні Стосуються регуляторних аспектів банківської діяльності 

у міжнародному масштабі та на рівні окремих країн

166 Криклій А. С. Капіталізація банківської системи України в умовах глобалізації : проблеми 
та перспективи / А. С. Криклій, М. О. Боровікова // Економіка та держава. – 2006. – № 5. – С. 32–35.

167 Кротюк В. Еволюція підходів до оцінки капіталу в Базельських угодах / В. Кротюк, В. Мі-
щенко // Банківська справа. – 2005. – № 4. – С. 3–9.

168 Симановский А. Ю. Регулятивные требования к капиталу : возможны ли альтернативы 
/ А. Ю. Симановский // Деньги и кредит. – 2008. – № 7. – С. 11–24.
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Недоліки Розкриття їхнього змісту
Щодо уніфікації 
нагляду

Відсутність заходів впливу до банків за недотримання 
мінімального рівня достатності власного капіталу;
низький рівень комплексності регулювання за якісними та кількіс-
ними параметрами, відсутність індивідуальних підходів до банків

Щодо 
конкуренції

Погіршення конкурентоспроможності банків порівняно 
з іншими учасниками фінансового ринку через неадекватну 
оцінку кредитних ризиків

Щодо 
спекуляцій

Дестимуляція використання банками інструментів мінімізації 
кредитних ризиків (забезпечення, нетинг), оскільки це знижує 
дохідність операції, не потребуючи додаткового капіталу;
неврахування розвитку банківських технологій у використанні 
механізмів сек’юритизації для зменшення потреби на капітал 
та переведення кредитних ризиків поза баланс

Методологічні Передбачають застосування методичних підходів до оцінки 
банківських ризиків та розрахунку достатнього обсягу власного 
капіталу для їх покриття

Щодо 
розрахунку 
капіталу

Спотворення даних щодо необхідного рівня достатності капіталу 
за ваговими коефіцієнтами кредитних ризиків для корпоративних 
клієнтів;
урахування базової ставки достатності власного капіталу на рівні 
8% не є науково обґрунтованим та диференційованим для банків;
висока частка у структурі регулятивного капіталу банків 
фіктивних складових, що дають змогу «косметично» забезпечити 
достатність капіталу

Щодо оцінки 
ризиків

Ігнорування інших видів банківських ризиків для оцінки 
достатності капіталу, окрім кредитних та ринкових;
неадекватність вагових коефіцієнтів оцінки кредитного ризику 
реальним градаціям ризику;
складність оцінки ринкових ризиків через їхні складові 
компоненти (відсотковий, пайовий, валютний, товарний ризики);
спотворення реальних міжнародних рейтингів 
конкурентоспроможності клієнтів із позиції забезпечення 
капіталом;
дискримінація окремих країн за параметрами оцінки ризику країни;
створення передумов для погіршення якості кредитних портфелів 
банків

Організаційно-
управлінські

Вказують на рівень взаємодії регуляторів, банків 
та інших учасників фінансового ринку за якісними 
параметрами забезпечення достатності власного капіталу

Щодо розкриття 
інформації

Низький рівень інформаційного забезпечення процесів оцінки 
достатності капіталу для регулятора, клієнтів, партнерів банків;
ілюзорність стабільності роботи банків при дотриманні 
нормативу мінімального рівня достатності капіталу;
неврахування асиметрії інформації на фінансовому ринку

Продовження табл. 3.3
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Недоліки Розкриття їхнього змісту
Щодо якості 
систем ризик-
менеджменту

Нехтування специфікою роботи окремих банків у сфері 
управління ризиками, зокрема при оцінці ризикованості активів;
неврахування якості систем управління ризиками за рівнем 
їх організації;
дестимуляція розвитку банками процедур ідентифікації та оцінки 
ризиків

Необхідність усунення зазначених недоліків стала чинником ак-
тивізації роботи над новою редакцією Угоди. Окрім цього, в умовах 
глобалізації фінансових ринків виникли нові істотні загрози функціо-
нуванню банків, що спричиняють фінансові кризи й зумовлюють не-
обхідність посилення впливу на діяльність центральних банків різних 
країн світу. У зв’язку з цим Базельський комітет після тривалого обго-
ворення у червні 2004 року приймає нову редакцію Угоди про капітал – 
Базель II. А в листопаді 2005 року – оприлюднює версію угоди «Міжна-
родна конвергенція вимірювання капіталу і стандартів капіталу: нові 
підходи», з 2007-го розпочинається впровадження положень Базеля 
ІІ у практичну діяльність банків. Слід зазначити, що Базель II не за-
мінює попередніх редакцій Угоди про капітал, а лише доповнює їхній 
зміст. Базель II не містить порядку розрахунку регулятивного капіталу 
й мінімального значення його достатності – ці вимоги є незмінними 
з попередніх версій документа. Водночас у Базелі ІІ окреслено новий 
концептуальний підхід до нагляду загалом та до змісту адекватності 
власного капіталу банків, зокрема з урахуванням ширшого спектра ри-
зиків. У світовій практиці цей підхід отримав назву «нагляд на основі 
оцінки ризиків».

Як і в Базелі І, найважливішим елементом угоди залишаються мі-
німальні вимоги до капіталу. Проте в новому документі Базельський 
комітет наголошує на значущості і важливій ролі наглядового процесу. 
Його формалізація набуває особливого значення, оскільки Базель II 
замість стандартних методів і єдиної класифікації ризиків дає можли-
вість найбільш «просунутим» банкам використовувати системи внут-
рішніх рейтингів як базу для розрахунку мінімальних вимог до обсягу 
капіталу та його адекватності169.

169 Міщенко В. Особливості визначення та управління регулятивним капіталом / В. Міщен-
ко, С. Подік // Вісник НБУ. – 2008. – № 3. – С. 2–7.

Закінчення табл. 3.3
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Мінімальний розмір капіталу, який повинен підтримувати кожний 
банк, пов’язаний із величиною ризиків, що прийняті ним, а тому об-
сяг цього капіталу має бути своєрідним резервом для покриття мож-
ливих збитків за рахунок власних коштів (капіталу і резервів). При 
цьому слід зазначити, що очікувані збитки банки повинні покривати 
за рахунок коштів спеціально створених резервних фондів. Дотриман-
ня мінімальних вимог щодо достатності капіталу банків традиційно є 
найважливішою складовою пруденційного нагляду, а тому ця роль ре-
гулятивного капіталу залишилася незмінною і в Базелі II.

З формального погляду Базель II можна трактувати як чергову по-
правку до угоди, а не новий самостійний документ. Тому в Базелі II не 
міститься ні порядку розрахунку регулятивного капіталу, ні вказівок 
щодо мінімально необхідного значення адекватності капіталу – ці ви-
моги залишаються незмінними, як і в попередніх варіантах документа.

Капітал, що визнається державними органами нагляду як джерело 
покриття неочікуваних збитків (регулятивний капітал), складається з 
акціонерного капіталу і нерозподіленого прибутку (капітал 1-го рівня, 
або основний капітал) і додаткового капіталу (капітал 2-го рівня, або 
«підпорядкований» капітал).

Банки можуть залучати і так званий капітал 3-го рівня, заснований 
на використанні короткострокових субординованих запозичень, які 
за певних умов можуть використовуватися для підтримання мінімаль-
них вимог до рівня достатності капіталу.

У загальних рисах структуру банківського капіталу, визначену Ба-
зельським комітетом, з метою дотримання банками мінімальних ви-
мог до рівня достатності капіталу відображено на рис. 3.8.

Мінімальне значення коефіцієнта достатності капіталу може бути 
визначено на основі такого співвідношення:

 8%,к
кдк

бр

PM
A

= ≥  (3.1)

де Мкдк – мінімальний коефіцієнт достатності капіталу; Рк – регулятив-
ний капітал; Абр – активи банку, зважені на ризик.

Новизною Базеля II є також запровадження підходів, що ґрунту-
ються на використанні внутрішніх рейтингів (internal rating-based 
approaches, IRB), застосування яких передбачає можливість паралель-
ного використання для розрахунку рівня достатності капіталу й мо-
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делей кредитного ризику, але, на відміну від останніх, розрахунки на 
основі рейтингових підходів не враховують наявності певного рівня 
кореляції між різними кредитами і, відповідно, ризиками за ними.

Капiтал 1-го рівня 

• акціонерний капітал; 
• нерозподілений 

прибуток 

Капiтал 2-го рівня 

• резерви, не розкриті  
у звітності, 
що публікується; 

• резерви (фонди), 
сформовані за рахунок 
переоцінки активів; 

• загальні резерви; 
загальні резерви  
на покриття збитків  
за позиками; 

• гібридні фінансові 
інструменти; 

• довгостроковий 
субординований борг 

Капiтал 3-го рівня 

• короткостроковий 
субординований борг; 

• чистий прибуток 
торгового портфеля 
(враховується згідно  
із законодавством ЄС) 

Рис. 3.8. Структура капіталу, визначена Базельським комітетом

IRB-підходами передбачається створення банками власних систем 
рейтингування фінансового стану своїх позичальників на основі ймо-
вірності їхнього дефолту (probability default, PD) протягом певного про-
міжку часу (зазвичай один рік). Для банків, що використовують базовий 
IRB-підхід, наглядові органи встановлюють значення таких показників:

• втрати в разі дефолту (loss given default, LTD);
• загальна абсолютна величина експозиції під ризиком (exposure 

at default, EAD);
• коригування, пов’язані з визначенням періоду, протягом якого 

банк перебуває під ризиком за кредитом або іншим фінансовим 
продуктом;

• очікувані збитки;
• неочікувані збитки.
Банківські установи, що використовують для розрахунку ризиків 

«просунутий» IRB-підхід, повинні самостійно визначати вказані по-
казники.

Другий компонент Базеля ІІ відображає ключові питання банків-
ського нагляду. Мета запровадження та використання цього  компонента 
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полягає у підтвердженні відповідності капіталу банку характерові та об-
сягам ризиків, які він на себе бере. Наглядовий процес припускає своє-
часне втручання наглядового органу в діяльність банку в разі, якщо його 
капітал не може в повному обсязі покривати потенційні ризики.

Третій компонент Базеля II встановлює мінімальні вимоги до об-
сягу та складу інформації, яка підлягає публічному розкриттю, що дає 
змогу іншим учасникам ринку оцінити діяльність конкретного банку 
та рівень достатності його капіталу, а також дотримання ним ринкової 
дисципліни. Оскільки банківські установи працюють на фінансових 
ринках як фінансові посередники, то всі їхні контрагенти (клієнти) 
зацікавлені в надійній та ефективній оцінці ризиків, які можуть ви-
никнути в разі здійснення ними спільних операцій чи реалізації ко-
мерційних угод.

Метою Базеля II є сприяння адекватній капіталізації банків, удо-
сконаленню систем управління ризиками i, таким чином, посиленню 
стабільності банківської системи загалом. Для цього регулятивний 
капітал банку має відповідати його реальним ризикам, покривати всі 
oсновні ризики та визначати обсяг операцій, який може здійснювати 
банк відповідно до рівня свого капіталу170.

У зв’язку з активізацією процесів на фінансових ринках, учасни-
ки яких чинять зовнішній вплив на банки, все більшого значення для 
банківських установ набуває оцінка ринкових ризиків. Також розгля-
дається можливість введення капіталу третього рівня, до складу яко-
го входив би короткостроковий субординований борг. Пропонується 
оцінювати ринкові ризики або за стандартизованою методикою, або за 
допомогою внутрішньої моделі банку.

Сукупний ризик банку розраховується як сума кредитного, опе-
раційного та ринкового ризиків. Базель II встановлює чіткі вимоги до 
капіталу стосовно ризиків у діяльності самого банку – операційних ри-
зиків, пов’язаних або з помилками у внутрішніх системах, процесах, 
діях персоналу, або із зовнішніми подіями171.

Розрахунок потреби в капіталі для покриття операційного ризику 
може здійснюватися за допомогою одного з трьох підходів: 

170 Кротюк В. Еволюція підходів до оцінки капіталу в Базельських угодах / В. Кротюк, В. Мі-
щенко // Банківська справа. – 2005. – № 4. – С. 3–9.

171 Гузнов А. Г. Основные правовые проблемы реализации Базеля ІІ в России / А. Г. Гузнов 
// Деньги и кредит. – 2008. – № 6. – С. 30–39.
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1) базовий індикативний (Basic Indicator Approach), який базу-
ється на зовнішніх рейтингах i згідно з яким потреба на капітал 
розраховується у процентах від середнього валового доходу за три 
роки;

2) стандартизований (Standardized Approach), який базується на 
поділі операцій банку на вісім так званих бізнес-ліній i визначення 
потреби на капітал за кожною з них iз використанням коефіцієнтів 
покриття капіталом:

• роздрібний банківський бізнес 12%;
• комерційне кредитування 15%
• платежі й розрахунки 18%;
• агентські послуги 15%;
• управління активами 12%
(на ці коефіцієнти множать величини валового доходу за кожною 

з бізнес-ліній);
3) удосконалений (Advanced Measurement Approach), за якого роз-

мір необхідного капіталу дорівнює величині ризику, розрахованого на 
підставі розроблених банками внутрішніх систем вимірювання опера-
ційного ризику, основаного на комбінації кількісних та якісних крите-
ріїв172.

Другий компонент – це здійснення ефективного контролю за ви-
конанням банками вимог щодо достатності капіталу з боку органів 
банківського нагляду, яким він забезпечує можливість надання оцінки 
визначенню банками своїх власних ризиків i встановлення, наскільки 
така власна оцінка ризиків банком є обґрунтованою. У Базелі II чітко 
підкpecлюється необхідність застосування нагляду, який ґрунтуєть-
ся на оцінці ризиків. Крім того, другий компонент передбачає право 
органу нагляду вимагати від банків дотримання вищого (порівняно 
з базовим у 8%) значення адекватності капіталу, залежно від ризиків 
та практики управління ними. 

Для банку або органів нагляду недостатньо покладатися на міні-
мальний обсяг регулятивного капіталу, визначеного відповідно до 
першого компонента, необхідно також доповнювати більш ретель-
ним аналізом ризиків, що загрожують банкам, а також систем управ-
ління і контролю, що сприяють зменшенню таких ризиків. Сьогодні 

172 Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова // Банки та банківські системи. – 2007. 
– № 2. – С. 13–20.
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 необхідно, щоб органи банківського нагляду приділяли більше уваги 
запобіганню проблемам173.

Слід зазначити, що збільшення масштабів і складності роботи бан-
ківських груп і фінансових ринків потребує розширення міжнародної 
співпраці органів банківського нагляду. Хоча це питання не нове, воно 
набуває все більшого значення. Ефективне поєднання належного на-
гляду на місцевому рівні у країні розміщення банку з дієвим нагля-
дом на консолідованій основі у країні реєстрації вимагає встановлення 
більш тісної співпраці, в основному через обмін інформацією, а також 
поглиблення знань фінансових інструментів і зміцнення зв’язків із фі-
нансовими групами. Базель ІІ не тільки спонукає до такої співпраці – її 
успіх значною мірою залежатиме від її ефективності.

Третій компонент піднімає значущість ринкової дисципліни з метою 
розумного управління банками шляхом підвищення ступеня відкри-
тості офіційної звітності. Дотримання ринкової дисципліни має бути 
важливим елементом успішної політики керівництва банків. Велике зна-
чення у зв’язку з цим має забезпечення прозорості опублікованих до-
кументів. Прозорість звітів є умовою дотримання ринкової дисципліни.

Сьогодні клієнти і партнери банків при прийнятті спільних рішень 
звертають увагу на рівень корпоративного управління в них. Банк зобо-
в’язаний публікувати в достатньому обсязі інформацію, яка дає змогу 
учасникам ринку оцінювати фінансовий стан банку, його прибутки і 
збитки, характер ризиків, а також практику управління і контролю. При 
цьому, зрозуміло, не слід порушувати банківську таємницю і конфіден-
ційність операцій.

Це дозволить учасникам ринку краще оцінювати стан банків і 
якість їхньої політики з управління ризиками та сприятиме зміцненню 
зворотного зв’язку завдяки посиленню контролю як з боку наглядо-
вих органів, так і громадськості, що відповідає основним принципам 
функціонування глобальної фінансової системи. Тому вирішальним 
фактором забезпечення стійкості та надійності банківської системи на 
сучасному етапі є партнерство між органами банківського регулюван-
ня, самими банками і суспільством.

Базель ІІ завдяки третьому компоненту системи має слугувати за-
вчасному обмеженню надмірно ризикованих дій, його завдання – змен-

173 Хенеке Дж. Кореляція активів та потреби в капіталі для МСП в межах переглянутої «Ба-
зель-2» / Дж. Хенеке, С. Трюк // Банки та банківські системи. – 2006. – № 1. – С. 75–88.
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шити ймовірність виникнення неочікуваних подій, що відбуваються за 
непрозорості і здатні призвести до збоїв у фінансовій системі. 

Норматив мінімального розміру регулятивного капіталу банку 
(Н1) регулює абсолютну величину капітальної бази, проте він не може 
вважатися достатнім, оскільки не враховує співвідношення капіталу й 
активів банку, а також рівня ризикованості активних операцій банку. 
Для регулювання цього аспекту банківської діяльності Національний 
банк України встановив норматив адекватності регулятивного капіта-
лу (платоспроможності) банку – Н2 і норматив адекватності основно-
го капіталу – Н3.

Норматив адекватності основного капіталу показує рівень достат-
ності капіталу з огляду на загальний обсяг діяльності, незалежно від 
розміру різноманітних ризиків банку. Для розрахунку цього нормати-
ву величина основного капіталу коригується на такі суми: недосфор-
мованих резервів під можливі збитки за активними операціями банку; 
нематеріальних активів за мінусом зносу; капітальних вкладень у не-
матеріальні активи; збитків минулих років, що очікують затверджен-
ня; збитків поточного року. 

Згідно з Базелем ІІ сума загальних активів зменшується на розра-
хункову суму резервів за всіма активними операціями банку, на суму 
неамортизованого дисконту за цінними паперами та зносу основних 
засобів174.

Удосконалення управління власним капіталом має винятково важ-
ливе значення для забезпечення стійкості активів і зобов’язань комер-
ційного банку, підвищення прибутковості банківської діяльності та 
фінансової стійкості банківської системи загалом.

За результатами п’яти років застосування моделі, головними її здо-
бутками можна вважати: 

• встановлення вимог стосовно аналізу кредитними установами 
не тільки кредитних та ринкових, а й операційних ризиків; 

• уніфікація підходу до оцінки ризиків у банках різних країн; 
• упровадження внутрішніх рейтингових систем; 
• підвищення ринкової дисципліни за рахунок прозорості про-

цедур, вимог до розкриття інформації, складання звітності; 
• підвищення компетентності наглядових органів; 
174 Симановский А. Ю. Базельские принципы эффективного банковского надзора / А. Ю. Си-

мановский. – Изд. второе // Деньги и кредит. – 2007. – № 1. – С. 20–30.
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• наближення банківської практики та її регулювання країн За-
ходу, Західної та Східної Європи; 

• упровадження справедливої конкуренції на засадах зіставності 
показників діяльності; 

• обґрунтування диференціації методів оцінки ризиків установа-
ми, які здійснюють діяльність за різними напрямами, що пози-
тивно вплинуло на об’єктивність і точність отриманих резуль-
татів. 

Певні об’єктивні обмеження моделі «Базель ІІ» зумовили неефек-
тивність моделі у розв’язанні проблем банківського сектору особливо 
в період фінансово-економічної кризи. Це, зокрема: 

• встановлення мінімальних вимог щодо достатності капіталу зо-
рієнтоване на оцінку ризиків, властивих торговому портфелю, 
без урахування інших груп ризиків (наприклад, вартісної оцін-
ки ризику у кризовій ситуації); 

• значне зменшення припливу позичкового капіталу до банків 
країн із транзитивною економікою, особливо це стосується 
установ із низьким кредитним рейтингом; 

• певна дискримінація окремих банків (для невеликих установ 
упровадження стандартів є надзвичайно складним завданням 
з огляду на суттєві витрати, пов’язані з підготовкою до такого 
впровадження) тощо. 

Реалізація основних положень Базельської угоди супроводжу-
валась низкою проблем. Зміст цих проблем після неодноразово-
го обговорення Базельським комітетом набув узагальненого виду 
(табл. 3.4).

Таблиця 3.4
Проблеми впровадження Базеля ІІ175

Проблеми Розкриття їхнього змісту
Регуляторні Стосуються регуляторних аспектів банківської діяльності 

в міжнародному масштабі та на рівні окремих країн
Щодо уніфікації 
нагляду

Необхідність для банків розв’язувати методологічні проблеми 
оцінки та управління ризиками;
розмитість повноважень регулятора та корпоративного 
управління банків щодо конкретизації положень угоди «Базель ІІ»

175 Слобода Л. Я. Методи адаптації банківської системи України до міжнародних стандар-
тів управління капіталом / Л. Я. Слобода // Збірник наукових праць Національного університету 
Державної податкової служби. – 2011. – № 1. – С. 506–518.
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Проблеми Розкриття їхнього змісту
Щодо 
конкуренції

Проблеми застосування оцінок рейтингових міжнародних 
агентств;
незначна кількість національних рейтингових агентств, а також 
позичальників, що отримують оцінку кредитного рейтингу 
міжнародними рейтинговими агентствами

Щодо 
спекуляцій

Лібералізація підходів до оцінювання банківських ризиків 
породжує спекулятивні тенденції банків

Методологічні Передбачають застосування методичних підходів до оцінки 
банківських ризиків та розрахунку достатнього обсягу власного 
капіталу для їх покриття

Щодо 
розрахунку 
капіталу

Здійснення гіршого розподілу капіталу поза межами групи внаслі-
док того, що кращим позичальникам буде приписано найбільший 
коефіцієнт ризику. Фактично коефіцієнт достатності капіталу пере-
творюється на звичайне відношення капіталу до активів з премією 
за розміщення активів понад установлені норми і покаранням 
за кредитування позичальників, котрі мають кредитні рейтинги;
складність методичних підходів до оцінювання ризиків 
для визначення адекватного обсягу капіталу їх покриття 
та їхня проциклічність;
можливість створення високого рівня фіктивного капіталу 
у структурі регулятивного капіталу банків

Щодо оцінки 
ризиків

Низький рівень урахування ризиків ліквідності в розрахунку 
достатності власного капіталу банків;
неврахування валютних ризиків (коливання індексів на фондових 
біржах);
методологічні відмінності в різних країнах щодо визначення 
дефолту, простроченої заборгованості та втрат за кредитами, 
формування рейтингів позичальників банків;
ігнорування системних ризиків на макроекономічному рівні

Організаційно-
управлінські

Вказують на рівень взаємодії регуляторів, банків та інших 
учасників фінансового ринку за якісними параметрами 
забезпечення достатності власного капіталу

Щодо розкриття 
інформації

Висока вартість упровадження основних компонентів угоди;
відсутність достатнього обсягу статистичної інформації 
для застосування IRB-підходів до оцінки кредитних ризиків 
та удосконалених підходів до оцінки операційних та ринкових 
ризиків банків;
виключно рекомендаційний характер впровадження компонентів 
угоди

Щодо якості 
систем ризик-
менеджменту

Низький рівень кваліфікації персоналу банків щодо 
впровадження сучасних моделей оцінювання ризиків;
високий рівень лібералізації та відповідальності корпоративного 
управління банків за формування та функціонування систем 
ризик-менеджменту банків

Закінчення табл. 3.4
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Базель III не скасовує попередніх угод із капіталу (у рамках Базеля I 
і Базеля II), а доповнює їх і спрямований на усунення визнаних між-
народним співтовариством недоліків чинних стандартів регулювання, 
як-от недостатній рівень вимог до капіталу банку, можливість включа-
ти в капітал гібридні інструменти без обов’язкової їх конвертації або 
списання на збитки, проциклічність регулювання, недооцінка ризику за 
сек’юритизованими активами і ризику на контрагента за операціями з 
деривативами; недостатність розкриття банками інформації (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5
Відмінності між Базелем ІІ і Базелем ІІІ176

Показник Базель ІІ Базель ІІІ
А. Капітал 1-го 
рівня

Різниця між 
загальним 
розміром капі-
талу на рівні 
8% і вимогою 
до рівня капіта-
лізації капіталу 
1-го рівня може 
закриватися 
капіталом 2-го 
рівня

Різниця між загальним розміром капіталу 
на рівні 8% і вимогою до рівня капіталізації 
капіталу 1-го рівня може закриватися 
капіталом 2-го рівня

Адекватність 
капіталу 1-го рівня

4% 6%

Адекватність 
основного капіталу 
1-го рівня

2% 4,5% (прості акції після відрахувань); 
до 2013 року – 2%, з 1 січня 2013 року – 
3,5%, з 1 січня 2014 року – 4%, 
з 1 січня 2015 року – 4,5%

Б. Буфер 
збереження 
капіталу
Мета – забезпечити 
капітал, який може 
бути використаний 
банками для по-
криття збитків 
у періоди фінан-
сового та еконо-
мічного стресу

Буфер 
збереження 
капіталу 
відсутній

Банки будуть зобов’язані запровадити 
буфер збереження капіталу на рівні 
додаткових 2,5%, щоб мати змогу 
витримувати майбутні періоди стресу, тим 
самим підвищуючи рівень акціонерного 
капіталу. Капітал збереження буфера 
на 2,5% включається до капіталу 1-го рівня, 
з урахуванням корекції капіталу. 
Капітал збереження буфера з 1 січня 2016 р. 
– 0,625%, з 1 січня 2017 р. – 1,25%, з 1 січня 
2018 р. – 1,875%, з 1 січня 2019 р. – 2,5%

176 Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems – revised 
version June 2011 [Електронний документ]. – Режим доступу : http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf 
; Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, BCBS, 
Dec 2010 [Електронний документ]. – Режим доступу : http://www.bis.org/publ/bcbs165.pdf.
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Показник Базель ІІ Базель ІІІ
В. Антициклічний 
буфер капіталу

Антициклічний 
буфер капіталу 
відсутній

Антициклічний буфер варіюється 
у діапазоні від 0 до 2,5% від простих акцій 
або іншого виду капіталу для повного 
покриття збитків, буде запроваджуватися 
з урахуванням національних особливостей. 
Банки, які мають співвідношення 
капіталу і активів менше ніж 2,5%, будуть 
зіштовхуватися з обмеженнями на виплати 
дивідендів, викуп акцій та виплату бонусів. 
Буфер буде запроваджуватися поетапно 
у період із січня 2016 року та повною 
мірою вступить у дію в січні 2019-го. 
Антициклічний буфер капіталу до 2016 р. 
– 0%, з 1 січня 2017 р. – 0,625%, з 1 січня 
2018 р. – 1,875%, з 1 січня 2019 р. – 2,5%

Г. Капітал тільки 
для системно 
значущих банків

Вимога капіталу 
для системно 
значущих банків 
відсутня

Системно значущі банки повинні мати 
потенціал покриття збитків, виходячи 
за рамки проголошених стандартів. 
Продовжується робота з цього 
питання у Раді фінансової стабільності 
при Базельському комітеті. Базельський 
комітет і Рада розробляють комплексний 
підхід до системно важливих інститутів, 
який міг би включати комбінації надбавки 
капіталу, умовного капіталу та страхового 
кредиту

Загальна адекватність регулятивного капіталу = (Відношення капіталу 
1-го рівня до активів) + (Буфер збереження капіталу) +(Антициклічний 
буфер капіталу) + (Надбавка капіталу для системно значущих банків)

Перш за все Базель III значно посилює вимоги до структури і якос-
ті капіталу банку: вводяться нові мінімальні вимоги до достатності 
капіталу першого рівня і його складової частини – базового капіталу, 
відбувається поступове припинення визнання в капіталі гібридних ін-
струментів, уточнюється список регулятивних відрахувань із капіталу. 

Базовий капітал першого рівня (Common Equity Tier 1) включає в 
себе звичайні акції (або їх еквівалент для неакціонерних компаній), а 
також нерозподілений прибуток та емісійний дохід за звичайними ак-
ціями. Далі з метою розрахунку базового капіталу будуть проводитися 

Закінчення табл. 3.5
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регулятивні коригування таких параметрів, як нематеріальні активи, 
відкладені податкові активи, прямі або непрямі вкладення банку у зви-
чайні акції та частки участі, власні акції, придбані за рахунок банку, 
збиток, отриманий протягом року, та інші вирахування. У результаті 
мінімальне значення базового капіталу за стандартами Базеля III вста-
новлюється на рівні 4,5%. Базельський комітет допускає поступове 
підвищення вимог до базового капіталу (на розсуд національного ре-
гулятора): 3,5% у 2013 році, 4% у 2014 році і 4,5% у 2015 році.

Варто відзначити, що не всі країни скористалися цією опцією про-
гресивного підвищення вимог. Наприклад, Китай відразу ввів вимоги 
до достатності базового капіталу в розмірі 5%, а Індія – 5,5%. Додат-
ковий капітал першого рівня включає: гібридні інструменти, що за-
довольняють єдиний критерій конвертації і списання на збитки і до-
даткові критерії – такі як безстроковість, а також емісійний дохід від 
інструментів, які включаються в додатковий капітал, з урахуванням 
регулятивних коригувань. Наприклад, участь у додатковому капіталі 
дочірніх товариств, субординовані кредити, надані дочірнім товари-
ствам, та інші відрахування.

У порівнянні з угодами Базеля I і Базеля II, у Базелі III основне 
 навантаження лягає на базовий капітал першого рівня. Базель III не 
обмежує величини додаткового капіталу другого рівня величиною 
основного капіталу першого рівня, а встановлює мінімальні вимоги до 
достатності компонентів капіталу на покриття ризиків.

Також допускається поступове підвищення вимог до капіталу 
першого рівня: 4,5% у 2013 році, 5,5% у 2014 році, 6% у 2015 році. Но-
вими стандартами передбачається створення двох буферів капіта-
лу: буфера консервації (conservation buffer) і контрциклічного буфера 
(countercyclical buffer range).

Головною метою формування буфера консервації, «простої» над-
бавки до мінімальних вимог, є підтримання достатності капіталу на 
певному рівні з метою покриття збитків банку під час системного еко-
номічного спаду. З метою підтримки буфера консервації банки будуть 
обмежуватись у розподілі прибутку (щоб він прямував у капітал).

Цей показник буде збільшуватися з 2016 року на 0,625% щорічно 
до досягнення до 1 січня 2019-го значення 2,5%. Обмеження надлиш-
кової кредитної активності банків регулюється формуванням контр-
циклічного буфера.
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Контрциклічний буфер призначений для стримування кредитної 
активності банків у періоди економічного піднесення і її стимулюван-
ня в періоди спаду.

Важливо відзначити, що буфери капіталу формуються з інструмен-
тів, які відповідають критеріям базового капіталу першого рівня, тобто 
інструментів, що володіють найбільшою здатністю поглинати збитки.

Розроблено також пропозиції щодо запровадження нового регуля-
тивного показника «leverage ratio» – співвідношення всіх активів банку 
(без зважування на ризик до його капіталу першого рівня). Мінімаль-
ний показник левериджу пропонується встановити на рівні 3% для ка-
піталу першого рівня.

Поки що всі країни ведуть моніторинг цього показника, щоправда, 
деякі вже заявили про передбачувані значення, вищі від мінімальних.

Базель III для оцінки стабільності банків вводить два нормативи 
ліквідності: показник короткострокової ліквідності (Liquidity coverage 
ratio, LСR) і показник чистого стабільного фондування (Net Stable 
Funding Ratio, NSFR), які мають стати зовнішніми індикаторами стій-
кості банків у разі виникнення кризових проблем із ліквідністю.

Показник короткострокової ліквідності (або ліквідного покриття) 
LCR, що дозволяє оцінити, чи має банк можливість продовжувати свою 
діяльність протягом найближчих 30 днів, являє собою відношення лік-
відних активів до чистого грошового відпливу. Методика розрахунку 
цього показника значною мірою оціночна, тому що включає індивіду-
альні коефіцієнти припливів-відпливів та особливості прийняття рі-
шень щодо цінних паперів торгового та казначейського портфелів.

Показник чистого стабільного фондування NSFR дозволяє оцінити 
ліквідність банку з тимчасовим горизонтом в один рік. NSFR визна-
чається як відношення наявних стабільних джерел фінансування до 
необхідного обсягу стабільного фінансування. Цей показник має бути 
вищим за 100%. Наглядовий орган має право встановлювати додаткові 
порогові значення коефіцієнтів чистого стабільного фінансування, які 
будуть індикатором для застосування відповідних заходів.

У Базелі ІІІ передбачено також нові зміни у стандартах. Вони сто-
суються, перш за все, розрахунку ризику активів. Це збільшення вимог 
щодо покриття капіталу з кредитних ризиків контрагента (counterparty 
credit risk – CCR) за операціями з похідними фінансовими інструмента-
ми, угодами «репо» та операціями із сек’юритизації активів.  Документ 
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визначає підхід до оцінки цього виду ризику через показник CVA 
(Credit Value Adjustment). На відміну від кредитного ризику за позикою, 
CCR створює двосторонній ризик збитків: ринкова вартість цієї транс-
акції може бути позитивною або негативною щодо кожної зі сторін цієї 
угоди, а ринкова вартість є величиною невизначеною і може змінюва-
тися з часом у міру зміни основоположних ринкових факторів.

Також для вкладень у сек’юритизовані активи встановлено новий 
коефіцієнт зважування, що дорівнює покриттю регулятивним капіта-
лом на 100%, замість вирахувань із капіталів першого і другого рівнів 
50/50 згідно з Базелем II.

Змінюється розрахунок кредитного ризику за вимогами до цен-
трального контрагента. У рамках стандартизованого підходу вимоги 
до нього підлягають зважуванню з коефіцієнтом не менше ніж 2% (що 
раніше не зважувалися взагалі). Додатково збільшується коефіцієнт 
кореляції (на 25%) для розрахунку кредитного ризику великих фінан-
сових організацій (банки, брокери / дилери, страхові компанії з акти-
вами більше ніж 100 млрд доларів).

Основними перевагами Базеля ІІІ можна вважати: 
• підвищення якості, гармонійності, прозорості капіталу через 

застосування жорсткіших вимог до фінансових інструментів, 
що входять до його структури, зокрема капіталу 1-го рівня; 

• управління ризиком через висування мінімальних вимог до за-
безпечення операцій із деривативами, викупом фінансових ін-
струментів, їх фінансування за рахунок позичкових коштів; 

• поєднання вимог, що передбачають безпосередню прив’язку об-
сягу забезпечення до рівня ризикованості, а також вимог, що не 
базуються на ризикованості (нормування показника левериджу); 

• скорочення проциклічних і впровадження контрциклічних ре-
зервів капіталу, направлених на покриття втрат у майбутньому; 

• формування принципових підходів до оцінки та управління 
систематичного ризику. 

Зрозуміло, що перевірка ефективності нових стандартів займе пев-
ний, досі не визначений час. Варто навести низку потенційних обме-
жень Базеля ІІІ. 

По-перше, одного посилення вимог до банківського капіталу не-
достатньо для того, щоб гарантувати недопущення фінансових криз 
у майбутньому, – необхідно ретельніше контролювати кредитну ді-
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яльність банків, удосконалювати регулювання фінансового сектору 
загалом. 

По-друге, успішність упровадження Базеля ІІІ безпосередньо по-
в’язана з посиленими наглядом та регулюванням за іншими напря-
мами, зокрема формуванням фінансової звітності учасників ринку. З 
цього приводу варто відзначити два принципові аспекти: 

• окремі положення національних і Міжнародних стандартів бух-
галтерського обліку (МСБО) та фінансової звітності (МСФЗ) 
потребують перегляду з метою повного і достовірного відо-
браження суттєвої інформації. Компанії повинні засвоїти урок 
фінансової кризи 2008–2009 років, коли задекларована згідно з 
МСБО частка проблемних кредитів була нижча, ніж за оцінка-
ми аналітиків; 

• стандарти фінансової звітності різних країн потребують по-
дальшої конвергенції з метою зіставності та зрозумілості для 
широкого кола користувачів фінансової інформації. 

По-третє, впровадження нових, жорсткіших правил неминуче 
призведе до гальмування розвитку банківського сектору, який на-
решті починає активізуватись після масштабних потрясінь. Джерела 
поповнення капіталу установ, що перебувають у лістингу на біржо-
вих майданчиках, цілком зрозумілі. Проте значні труднощі очікують 
на невеликі банки, що наразі не витримують норм, установлених Ба-
зелем ІІІ. 

По-четверте, аналітики застерігають про негативний вплив міні-
мальних вимог до достатності капіталу на загальне економічне зрос-
тання. Банки, що не відповідають таким вимогам, відчуватимуть тиск 
з боку інвесторів і будуть змушені збільшувати розмір капіталу ще до 
граничного терміну у 2019 році. Це, у свою чергу, обмежуватиме банки 
в можливостях кредитування в той час, коли у країнах G20, і не тільки, 
ще не розв’язані проблеми високого рівня безробіття та спаду актив-
ності бізнесу177. 

По-п’яте, існує ризик, що разом із встановленням нових правил 
збільшиться рівень «тінізації» на ринку фінансових послуг, а це, навпа-
ки, посилить імовірність розгортання чергової кризи. 

На окрему увагу заслуговують неоднозначні наслідки Базеля ІІІ для 
фінансових ринків країн, що розвиваються. Рекомендації Базельського 

177 Tan C. Bankers close ranks to wage war on new rules / C. Tan // Business Times . – 2010. – 02 Nov.
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комітету впроваджуються добровільно, і в основному направлені на 
країни великої двадцятки, в той час як банки багатьох країн, що роз-
виваються, в тому числі й України, досі не застосовують положень Ба-
зеля ІІ. Це викликає певні сумніви у бажанні банків країн, що розви-
ваються, ставати першопрохідцями у застосуванні Базеля ІІІ. 

Для вітчизняної банківської системи зазначені зміни є вкрай акту-
альними, зважаючи на особливості її побудови, наявні проблеми та ри-
зики, тож дотримання вимог Базеля ІІІ дозволить розв’язати більшість 
зазначених проблем. Водночас запровадження рекомендацій Базеля ІІІ 
не є гарантією автоматичного поліпшення ефективності діяльності 
віт чизняних банківських установ і стабільності банківської системи. 
Крім того, Базель ІІІ не може враховувати навіть основні особливості 
української банківської системи. Це вимагає коригувань регулятивної 
бази та засад діяльності банківських установ з боку державних орга-
нів України, здійснення оцінки банківської системи та її стабільності, 
результатів її діяльності після запровадження Базеля ІІІ, що потребує 
відповідного методичного забезпечення, як це вже було розроблено у 
ході реалізації Базеля І і Базеля ІІ (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6
Практика адаптації банків України до положень Базельських угод 

за періодами розвитку національної банківської системи178

Період розвитку банківської 
системи / впровадження 
Базельський принципів

Основні документи, що  підтверджують 
впровадження у банківській системі України 
базельських принципів управління капіталом 

1991–1999 рр. – становлення 
та формування:
1988 рік – упровадження 
Угоди про конвергенцію 
капіталу (Базель І)
1996 рік – внесення 
поправки до Базеля І щодо 
оцінки ринкових ризиків 
та розрахунку капіталу 
третього рівня для покриття 
ринкових ризиків
1997 рік – Основні принципи 
банківського нагляду

Робота щодо впровадження міжнародних стандартів 
управління капіталом не проводилася

178 Слобода Л. Я. Методи адаптації банківської системи України до міжнародних стандар-
тів управління капіталом / Л. Я. Слобода // Збірник наукових праць Національного університету 
Державної податкової служби. – 2011. – № 1. – С. 506–518.
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Період розвитку банківської 
системи / впровадження 
Базельський принципів

Основні документи, що  підтверджують 
впровадження у банківській системі України 
базельських принципів управління капіталом 

2000–2005 рр. – розвиток 
і трансформація
2004 рік – нова редакція 
Угоди про капітал «Базель ІІ»

 - Положення про порядок формування 
та використання резерву для відшкодування 
можливих втрат за кредитними операціями 
банків, затверджене Постановою Правління НБУ 
№ 279 від 6 липня 2000 року;

 - Інструкція про порядок регулювання 
діяльності банків в Україні, затверджена 
Постановою Правління НБУ № 368 
від 28 серпня 2001 року;

 - Методичні вказівки з інспектування банків 
«Система оцінки ризиків», схвалені Постановою 
Правління Національного банку України 
від 15.03.2004 № 104;

 - Методичні рекомендації щодо організації 
та функціонування систем ризик-менеджменту 
в банках України, затверджені Постановою 
Правління Національного банку України 
від 2 серпня 2004 р. № 361;

 - Інструкція про складання й оприлюднення 
фінансової звітності банків України, затверджена 
постановою Правління НБУ від 7 грудня 
2004 року № 598;

 - Лист Національного банку України 
№ 42-412/4010-13749 від 30 грудня 
2004 року

2005–2008 рр. – входження 
іноземних інвесторів
Жовтень 2006 року 
– Основні принципи 
ефективного банківського 
нагляду (оновлена версія)
Червень 2006 року – 
остаточна редакція Базеля ІІ

 - Внесення змін до Інструкції про порядок 
регулювання діяльності банків в Україні 
в частині врахування валютного ризику 
під час розрахунку регулятивного капіталу, 
затверджене Постановою Правління НБУ 
від 17 грудня 2007 року № 458;

 - Внесення змін до Положення про порядок 
формування та використання резерву 
для відшкодування можливих втрат 
за кредитними операціями банків, 
затверджене Постановою Правління НБУ 
від 19 березня 2007 року № 83 
та 6 липня 2007 року № 248;

 - Методичні рекомендації щодо вдосконалення 
корпоративного управління в банках України, 
схвалені Постановою Правління НБУ 
від 28 березня 2007 року № 98

Продовження табл. 3.6
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Період розвитку банківської 
системи / впровадження 
Базельський принципів

Основні документи, що  підтверджують 
впровадження у банківській системі України 
базельських принципів управління капіталом 

2008–2010 рр. – 
функціонування в умовах 
світової економічної кризи
Вересень – грудень 2010 
року – угода про капітал 
«Базель ІІІ»

 - Закон України «Про першочергові заходи 
щодо запобігання негативним наслідкам 
фінансової кризи та про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України» від 31 жовтня 
2008 року;

 - Постанова Правління НБУ від 02.02.2009 № 40 
«Про валютні інтервенції Національного банку 
України на міжбанківському валютному ринку 
України в лютому та березні 2009 року»;

 - Методичні рекомендації щодо порядку 
проведення стрес-тестування в банках України, 
схвалені Постановою Правління НБУ від 6 серпня 
2009 року № 460

З 2011 року – період 
посткризового розвитку

Наразі додаткових заходів щодо впровадження 
міжнародних стандартів управління капіталом 
не було вжито

За основу методики, за якою реально можна було б оцінити ефек-
тивність запровадження Базеля ІІІ у вітчизняній банківській сис-
темі, пропонуємо взяти Методичні вказівки з інспектування банків 
«Система оцінки ризиків», схвалені Постановою Правління НБУ від 
15.03.2004 № 104 (далі – Методичні вказівки). На сьогодні оцінку ри-
зиків у діяльності банків НБУ здійснює саме на підставі методів, що 
визначені в Методичних вказівках. Вони дозволяють оцінювати фі-
нансові і нефінансові ризики, кількісні та якісні аспекти їх проявів. 
Але, згідно з Методичними вказівками, визначаються лише три рівні 
ризику: «кількість ризику, тобто рівень або обсяг ризику, на який на-
ражається банк, характеризується як незначна, помірна або значна». 
Здійснивши аналіз вітчизняних банківських установ за методикою, 
визначеною у Методичних вказівках, ми дійшли висновку, що понад 
90% з них мали до часу настання кризи помірні рівні ризиків, а якість 
управління ними потребувала вдосконалення. Отже, така класифіка-
ція ризиків не дає реальної картини стану банківських установ та за-
гроз, на які вони наражаються. На нашу думку, це робить зазначену 
методику доволі загальною і не дозволяє визначити реальні ризики 
віт чизняної банківської системи, тож потребує доопрацювання. 

Закінчення табл. 3.6
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Методика оцінки ризиків включає оцінку основних ризиків, що 
мають місце в діяльності банківських установ. Перелік ризиків, запро-
понований у Методичних вказівках, є цілком прийнятним. Зокрема, 
визначаються такі види ризиків:

• кредитний ризик – наявний або потенційний ризик для надхо-
джень та капіталу, який виникає через неспроможність сторо-
ни, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови будь-якої 
фінансової угоди з банком (його підрозділом) або в інший спо-
сіб виконати взяті на себе зобов’язання;

• ризик ліквідності визначається як наявний або потенційний 
ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспро-
можність банку виконати свої зобов’язання в належні строки, 
не зазнавши при цьому неприйнятних втрат;

• ризик зміни процентної ставки – наявний або потенційний ри-
зик для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок не-
сприятливих змін процентних ставок; 

• ринковий ризик – наявний або потенційний ризик для надхо-
джень та капіталу, який виникає через несприятливі коливан-
ня вартості цінних паперів, товарів і курсів іноземних валют за 
тими інструментами, які є в торговому портфелі;

• валютний ризик – наявний або потенційний ризик для надхо-
джень і капіталу, який виникає через несприятливі коливання 
курсів іноземних валют і цін на банківські метали;

• операційно-технологічний ризик – потенційний ризик для іс-
нування банку, що виникає через недоліки корпоративного 
управління, системи внутрішнього контролю або неадекват-
ність інформаційних технологій і процесів обробки інформації 
з погляду керованості, універсальності, надійності, контрольо-
ваності і безперервності роботи;

• ризик репутації – наявний або потенційний ризик для надхо-
джень та капіталу, який виникає через несприятливе сприй-
няття іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, 
акціо нерами (учасниками) або органами нагляду;

• юридичний ризик – наявний або потенційний ризик для над-
ходжень та капіталу, який виникає через порушення або недо-
тримання банком вимог законів, нормативно-правових актів, 
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угод, заведеної практики або етичних норм, а також через мож-
ливість двозначного їх тлумачення;

• стратегічний ризик – наявний або потенційний ризик для над-
ходжень та капіталу, який виникає через неправильні управлін-
ські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагу-
вання на зміни в бізнес-середовищі179 . 

В сучасних умовах органам законодавчої влади, уряду України та 
органам виконавчої влади за участі Національного банку України не-
обхідно активізувати зусилля в напрямі внесення змін до чинної нор-
мативно-правової бази та розроблення законопроектів, спрямованих 
на створення умов для ефективного управління власним капіталом 
банківської системи через:

• чітку правову регламентацію можливостей підвищення обсягів 
та поліпшення якості структури власного банківського капі-
талу, зокрема вдосконалення законодавства про заставу, меха-
нізми колективного задоволення прав кредиторів, процедури 
реалізації заставного майна для покриття кредитних ризиків 
банків; поліпшення прозорості структури власників банків; 
спрощення процедур реорганізації банків методами злиття та 
приєднання;

• приведення повноважень Національного банку України у відпо-
відність міжнародним стандартам управління капіталом у час-
тині підвищення вимог до банків щодо організації систем кор-
поративного ризик-менеджменту та забезпечення необхідного 
рівня достатності капіталу, особливо в частині контролю за його 
дотриманням, посилення відповідальності правління та спосте-
режної ради за діяльністю банків у сфері управління ризиками, 
зобов’язання публічного розкриття інформації про банківські 
ризики та процедури оцінювання й управління ними;

• створення правових умов для комплексної реалізації в Украї-
ні положень документів Базеля ІІ та Базеля ІІІ, зокрема через 
уточнення повноважень НБУ у сфері регулювання власного 
капіталу банків, обґрунтування якісних та кількісних критері-
їв систем корпоративного ризик-менеджменту, впровадження 

179 Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків», схвалені Постано-
вою Правління Національного банку України від 15.03.2004 № 104 [Електронний ресурс] – Режим 
доступу : http://www.bank.gov.ua.
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сучасного інструментарію регулювання якісних і кількісних па-
раметрів структури власного капіталу банків.

Національному банку України як регуляторові вимог до управлін-
ня власним капіталом комерційних банків доцільно180:

• розвинути практику адекватного оцінювання банками ринко-
вих ризиків відповідно до Угоди про капітал (Базель І) шляхом 
застосування методів стрес-тестування та VAR-методології, ви-
користання «ефективного методу» забезпечення достатності 
власного капіталу за кількісними і якісними параметрами від-
повідно прийнятому рівню ризиків;

• продовжити роботу над створенням необхідних умов адаптації 
вітчизняної практики банківництва до положень Базельського 
документа «Міжнародна конвергенція виміру капіталу і стан-
дартів капіталу: нові підходи. Уточнена версія» (Базель ІІ) на 
основі таких заходів:

 – упровадження змістовно нових підходів до оцінювання 
кредитних, операційних та ринкових ризиків, що ґрунту-
ються на сучасній фінансові практиці й економіко-матема-
тичних методах, зокрема шляхом організації впровадження 
концепції економічного капіталу; 

 – доповнення методики кількісної оцінки достатності влас-
ного банківського капіталу якісними елементами через по-
силення принципів здійснення ризикоорієнтованого бан-
ківського нагляду та підтримання ринкової дисципліни з 
метою підвищення якості власного капіталу банків та запо-
бігання фіктивній капіталізації;

 – посилення банківського нагляду за достатністю власного 
капіталу через удосконалення структури регулятивного 
капіталу банків, реалізацію положень першої компоненти 
Базеля ІІ у частині контролю впровадження внутрішньо-
банківських IRB-підходів до оцінки кредитних ризиків та 
другої компоненти Базеля ІІ щодо розроблення мінімальних 
вимог до якісної організації внутрішніх процедур оцінки 

180 Слобода Л. Я. Заходи щодо адаптації банківської системи України до міжнародних стан-
дартів управління капіталом / Л. Я. Слобода // Проблеми формування та реалізації конкурентної 
політики : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : Сплайн, 2011. 
– С. 160–162.
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достатності капіталу з урахуванням фінансових, функціо-
нальних та ризиків корпоративного управління, адекватних 
характеру та масштабам діяльності банків;

 – сприяння підвищенню транспарентності структури влас-
ності й реальних власників банків шляхом розробки мето-
дичних положень для територіальних управлінь НБУ про 
порядок отримання необхідної інформації, форму її аналізу 
й документування, а також порядок взаємодії територіаль-
них установ за потреби обміну інформацією;

• вивчити можливості та перспективи впровадження у вітчизня-
ну банківську практику антициклічного регулювання достат-
ності власного капіталу банків за проектом нової міжнародної 
Угоди про капітал (Базель ІІІ) на основі застосування принци-
пів динамічного резервування, підвищення вимог до якісного і 
кількісного рівня достатності власного капіталу та визначення 
критеріїв системної значущості банків.

Органам корпоративного управління вітчизняних банків у контекс-
ті впровадження міжнародних стандартів управління капіталом по-
трібно181:

• підвищувати рівень капіталізації банків за рахунок коштів на-
явних і нових учасників банківського бізнесу, віддаючи пере-
вагу методам формування власного капіталу без втрати корпо-
ративного контролю;

• привести у відповідність методичну практику оцінки адекват-
ності власного капіталу до Базеля ІІ через визначення спершу 
необхідної величини капіталу для покриття ризиків, а потім 
обчислення регулятивного капіталу і значення адекватності 
капіталу як відношення регулятивного капіталу до еквіваленту 
зважених з урахуванням ризиків активів;

• ввести додаткові заходи щодо оцінки фактичного стану ризико-
ваності активів, які б відповідали реальним умовам функціону-
вання українських банків, а саме диференціювати умови креди-
тування залежно від категорії позичальників;

181 Слобода Л. Я. Заходи щодо адаптації банківської системи України до міжнародних стан-
дартів управління капіталом / Л. Я. Слобода // Проблеми формування та реалізації конкурентної 
політики : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : Сплайн, 2011. 
– С. 160–162.
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• здійснити приведення внутрішньої оцінки достатності власно-
го капіталу з позицій посилення наглядової складової і набли-
ження її до міжнародних стандартів через застосування прийо-
мів інфлюювання до статутного капіталу та емісійного доходу, 
розрахунок достатності капіталу стосовно ризику незбалансо-
ваної ліквідності;

• розвивати системи внутрішнього контролю та управління ри-
зиками з урахуванням міжнародної практики корпоративного 
управління, децентралізації корпоративних ризиків та забез-
печення достовірності інформації, що надається регулятору та 
учасникам фінансового ринку;

• підвищити транспарентність діяльності банків для органів бан-
ківського нагляду й регулювання на основі поліпшення струк-
тури власності та достовірності обліку і звітності;

• удосконалити методи розкриття інформації споживачам бан-
ківських послуг, а також продовжити роботу щодо підвищення 
фінансової грамотності та обізнаності громадян у сфері фінан-
сових послуг.

Відповідно до термінів упровадження нових ініціатив Базельського 
комітету з банківського нагляду доцільно обґрунтувати модель ураху-
вання циклічності розвитку економіки при формуванні банківського 
капіталу з використанням перспективних підходів до резервування 
під можливі втрати від фінансових ризиків, а також визначити опти-
мальний для України режим застосування методів адаптації вітчизня-
них банків до цих ініціатив з урахуванням гармонізації українського 
законодавства з європейськими юридичними нормами.

3.5. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ РІШЕНЬ 
ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПОХІДНИХ 
ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Ключовим фактором виникнення фінансової нестабільності у міжна-
родному масштабі банківської діяльності стало недостатнє регулюван-
ня ринку фінансових деривативів та виникнення додаткових ризиків 
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банківської діяльності внаслідок стрімкого і незабезпеченого викорис-
тання похідних фінансових інструментів у сфері кредитування. Так, на 
зустрічі країн – лідерів «Групи 20» (G20) 14–15 листопада 2008 року 
у Вашингтоні було відзначено, що причиною кризи стала недооцінка 
ризиків учасниками фінансових ринків унаслідок очікування висо-
ких доходів без належної процедури прогнозування та оцінювання 
фінансових ризиків. Крім того, виникло недотримання обов’язкових 
стандартів на фоні ризикової фінансової політики і підвищення частки 
кредитних коштів за підвищення складності фінансових продуктів182.

На думку міжнародних експертів, найважливіші кроки щодо за-
безпечення фінансової стабільності були прийняті у сфері підвищення 
надійності системно значущих фінансових інститутів, а також регулю-
вання ринку деривативів. Розглядаючи перспективи впровадження по-
хідних фінансових інструментів при здійсненні банківської діяльності в 
Україні, вважаємо за доцільне спинитись на рішеннях міжнародних ре-
гуляторів щодо регулювання ринку деривативів та можливості їх упро-
вадження у діяльності фінансових інструментів вітчизняних банків. Тут 
варто приділити увагу рішенням, запропонованим на саміті, оскільки 
саме вони у перспективі визначають пріоритети реформування фінан-
сових ринків, ситуація на яких і досі залишається вкрай нестійкою.

Основними принципами реформування фінансових ринків у сфері 
використання фінансових деривативів, запропонованих країнами гру-
пи G20, визначено такі183.

1. Підвищення транспарентності ринків, включаючи вдоскона-
лення стандартів бухгалтерської звітності для більш повного відо-
браження у фінансовій звітності складних фінансових інструментів. 
У періоди кризових явищ відповідно до превентивних антикризових 
заходів менеджменту фінансових організацій необхідно уникати висо-
ких фінансових ризиків.

2. Підвищення пруденційного нагляду та якості систем ризик-
менеджменту як інструментів регулювання фінансового ринку. Серед 
пріоритетів – підвищення нагляду за діяльністю рейтингових агентств. 
Регулювання їхньої діяльності більшою мірою має відповідати діючо-
му економічному циклу, при цьому не обмежувати інновацій і не пе-

182 Declaration of the Summit on Financial Markets and the World Economy [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу : www.geordewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2008/11/20081115-1.htm.

183 Там само.
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ретворюватися на бар’єри у сфері розширення торгівлі фінансовими 
продуктами та послугами.

3. Збереження єдиного глобального фінансового ринку шляхом 
упровадження універсальних принципів захисту інвесторів, знижен-
ня конфлікту інтересів, запобігаючи маніпулюванню ринками, захисту 
від зловживань та втрат, створення системи обміну інформацією між 
різними структурами, зберігаючи при цьому банківську таємницю. 
При цьому відзначають у подальшому доцільність вирішення питан-
ня щодо синхронного та суттєвого обмеження банківської таємниці у 
всіх юрисдикціях для забезпечення реальної транспарентності та збе-
реження стабільності фінансової системи.

4. Посилення взаємодії національних органів банківського регу-
лювання та координація на основі послідовних принципів. Просуван-
ня реформи інститутів Бреттон-Вудської системи відповідно до змін 
економічних умов сучасного світу.

На зустрічі в Лондоні 1–2 квітня 2009 року ухвалено рішення про за-
твердження Комітету фінансової стабільності (Financial Stability Board) 
щодо посилення синхронізації фінансових ринків, що дозволило у ко-
роткі терміни розробити необхідні заходи з реформування сфери ре-
гулювання фінансових ринків. На Пітсбурзькому саміті 24–25 вересня 
2009 року введено в дію конкретні рішення щодо вдосконалення поза-
біржового ринку деривативів. Ухвалені на саміті рішення викладено у 
таких регуляторних заходах184.

1. Усі стандартизовані позабіржові деривативи мають торгуватися 
на біржах або електронних торгових платформах, при цьому із засто-
суванням клірингу за участі центрального контрагента, а інформацію 
щодо позабіржових деривативів слід передавати у торговий депозита-
рій. Щодо контрактів, які не підлягають централізованому клірингу, 
необхідно прийняти підвищені вимоги до капіталу. Крім того, перед 
членами Комітету фінансової стабільності поставлено завдання регу-
лярної оцінки виконання вказаних директив та їхньої достатності для 
поліпшення транспарентності ринку деривативів та захисту від мані-
пулювання ринком.

2. Для системно значущих фінансових інститутів національним 
регуляторам запропоновано встановлювати універсальні принципи 

184 Астапов К. Л. Развитие рынка деривативов в Российской Федерации в контексте решений 
стран «Группы 20» / К. Л. Астапов // Деньги и кредит. – 2013. – № 6. – С. 60–64.
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антикризового управління, правові основи для втручання у кризових 
ситуаціях за умов активного обміну інформацією між регуляторами. 
Розвиток відповідних механізмів створює основу для ефективнішого 
запобігання банкрутствам фінансових інститутів та обмежує фінансо-
ві ризики у майбутньому. Однак витрати реалізації пруденційного на-
гляду не повинні перевищувати можливі фінансові втрати в системно 
значущих фінансових інститутах, включаючи системні банки, інфра-
структурні організації, страхові та фінансові компанії.

Зазначимо, що ці питання не втратили своєї актуальності до сьогод-
ні. Комітет фінансової стабільності представив чотири доповіді про реа-
лізацію реформи ринку деривативів з 2011 до 2013 року і готує наступну 
доповідь. Оскільки перспективи розвитку ринку фінансових деривати-
вів є значними, то в нашій складній політико-економічній ситуації при 
регулюванні фінансових ринків доцільно дотримуватися тенденцій удо-
сконалення регулювання фінансового сектору економіки, ставити перед 
собою цілі щодо становлення і розвитку нових похідних фінансових ін-
струментів та застосування їх у сучасній банківській практиці.

Спинимось детальніше на основних аспектах Доповіді Комітету фі-
нансової стабільності про реалізацію реформ позабіржових деривати-
вів, яка містить 20 рекомендацій185. Щодо стандартизації позабіржових 
похідних фінансових інструментів, яка є ключовою умовою здійснення 
централізованого клірингу і торгівлі на електронних торгових плат-
формах, а також підвищення транспарентності, то органи фінансового 
регулювання повинні розробити достатні стимули для використання 
стандартизованих продуктів учасниками фінансового ринку.

1. Фінансові регулятори спільно з учасниками ринку зобов’язані 
розробити стандартизовані умови договорів для використання похід-
них фінансових інструментів. Погоджуючись із рекомендаціями, слід 
відзначити, що заінтересованість фінансових ринків не завжди дозво-
ляє знайти збалансоване рішення, яке більшою мірою відповідало б 
інтересам держави щодо забезпечення стійкості фінансової системи. 
Довіра бізнесу до розроблення правових основ регулювання не спів-
мірна з політикою фінансового регулювання і створює можливості ло-
біювання корпоративних інтересів в ухваленні державних рішень.

185 Implementing OTC Derivatives Market Reforms. Financial Stability Board. 25 October 2010 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.fi nancialstabilityboard.org/list/fsb_publication/
tid_149/index.htm.
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2. Фінансові регулятори спільно з учасниками ринку створюють 
умови збільшення обсягів угод iз застосуванням позабіржових дери-
вативів, використовуючи стандартизовані операційні процеси, інфор-
мація про які обробляється в автоматичному режимі. На наш погляд, 
для уникнення конфлікту інтересів такі умови регулятори повинні 
розробляти у співпраці з інфраструктурними організаціями (біржа, 
центральний депозитарій, репозитарій). Учасники ринку приймають 
ті правила, що встановлені регуляторами.

3. Для просування ідеї стандартизації регуляторам рекомендова-
но активно взаємодіяти з основними учасниками позабіржового ринку 
деривативів і розробити дорожню карту, що містить методику реаліза-
ції таких цілей. Вважаємо, що обов’язкове впровадження стандарти-
зації фінансовими регуляторами є виправданим, однак учасникам фі-
нансового ринку також потрібні економічні стимули, що підвищують 
їхній інтерес до стандартизації фінансових деривативів.

4. Фінансові регулятори повинні впроваджувати регулювання та ді-
єві стимули для активного використання стандартизованих інструмен-
тів та стандартизованих процесів. Обсяги угод за нестандартизованими 
контрактами, які здійснюються виключно з метою уникнення централі-
зованого клірингу, обов’язково слід оцінювати і вживати заходів для ско-
рочення обсягів таких контрактів. Ця рекомендація не може бути реа-
лізована повною мірою, оскільки доволі складно об’єктивно встановити 
мотиви учасників конкретної угоди та визначити, що метою є уникнення 
централізованого клірингу. Крім того, штучні обмеження позабіржово-
го ринку можуть подавляти активність фінансових агентів та ліквідність 
переміститься не на організований ринок, а на інші юрисдикції. 

5. Для зниження системних ризиків на позабіржовому ринку дери-
вативів усі стандартизовані інструменти підлягали централізованому 
клірингу до кінця 2012 року. До контрактів, що не підлягають центра-
лізованому клірингу, слід застосовувати жорсткіші вимоги до капіталу. 
Посилення стандартизації умов контрактів спрямовано на підвищення 
ліквідності, доступності достовірних даних про оцінку вартості фінан-
сових інструментів, створення сприятливих умов ефективного управ-
ління ризиками основним контрагентом. Однак жорсткі часові рамки 
не дозволили реалізувати ці директиви у встановлений термін.

6. При визначенні деривативів, які підлягають стандартизації 
і, відповідно, підходять для централізованого клірингу, необхідно 
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 враховувати: 1) ступені стандартизації контрактних умов і операцій-
них процесів; 2) ліквідність ринку відповідного інструменту та його 
глибину; 3) доступність достовірних, надійних та загальноприйнятих 
джерел інформації щодо ціни контрактів. Крім того, необхідно врахо-
вувати можливість оцінювання і прогнозування ризиків та наявність 
відповідних фінансових моделей ціноутворення і прогнозування, а та-
кож досвід управління ризиками центральним контрагентом. Слід від-
значити, що на сьогодні стандартизація похідних фінансових інстру-
ментів у більшості юрисдикцій має фрагментарний характер. Більш 
того, на практиці учасники фінансових ринків цілеспрямовано уника-
ють стандартизації. Так, на засіданні фінансових регуляторів у березні 
2013 року відзначалась проблема ф’ючеризації свопів, тобто розбиття 
свопів на кілька ф’ючерсів186. Ф’ючеризація свопів здійснюється учас-
никами американського фінансового ринку з метою уникнення подан-
ня інформації про стандартизовані свопи у депозитарії.

7. Фінансові регулятори визначають інструменти, які підлягають 
обов’язковому клірингу, але учасники ринку не повинні брати на себе 
зобов’язання щодо здійснення клірингу тих інструментів, за якими 
центральний контрагент не зможе ефективно управляти фінансовими 
ризиками. Таким чином, якщо, на думку регулятора, конкретний ін-
струмент підлягає стандартизації і для нього можливий централізова-
ний кліринг, але якщо центральний контрагент не готовий здійснювати 
кліринг таких деривативів, то регулятори повинні об’єктивно оціни-
ти ситуацію та обрати стимули для обмеження позабіржової торгівлі 
деривативами. Слід відзначити, що, незважаючи на рекомендований 
характер цієї норми, вона дозволяє створити умови для централізо-
ваного клірингу. В цьому разі виникають додаткові ризики, зумовлені 
неготовністю інфраструктурних організацій здійснювати його. Фінан-
сові деривативи відзначаються досить високими ризиками порівняно 
з традиційними фінансовими інструментами, зокрема активами, тому 
нав’язування центральним контрагентом послуг щодо надання центра-
лізованого клірингу документів, які за інших рівних умов могли бути 
включені у кліринговий пул, може зумовити підвищення системних ри-
зиків. Вважаємо, що в цьому разі не обійтися без певного компромісу 
між регуляторами, інфраструктурними організаціями та центральним 

186 FIA Boca 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.futureindustry.org/2013-
program-of-events.asp.
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контрагентом. Жорстке введення централізованого клірингу не дасть 
змоги підвищити стійкість фінансової системи, а дії регулятора щодо 
обмеження обороту окремих видів фінансових деривативів на фінан-
совому ринку можуть призвести до переміщення позабіржового ринку 
деривативів із юрисдикції окремої країни у більш сприятливу сферу.

8. Важливо виробити умови, які не дискримінують допуску учасни-
ків фінансового ринку до обов’язкового клірингу, при цьому не тільки 
для безпосередніх учасників клірингу, а й для клієнтів учасників клірин-
гу. Крім того, кліринговим організаціям та учасникам клірингу слід за-
безпечити диверсифікацію активів (тобто своїх коштів і коштів клієн-
тів). Для цього необхідно ввести зміни у законодавство про банкрутство. 

9. Будь-які винятки з обов’язкового клірингу слід мінімізувати 
для того, щоб вони не могли призвести до системних ризиків. Ці ви-
нятки рекомендовано періодично переглядати й переоцінювати.

10. Для підвищення стабільності світової фінансової системи та 
забезпечення належного наднаціонального регулювання за централь-
ними контрагентами, які здійснюють кліринг позабіржових дерива-
тивів, потрібен постійний та адекватний нагляд з урахуванням вимог, 
установлених Комітетом із платіжних і розрахункових систем Банку 
міжнародних розрахунків (Committee on Payment and Settlement System, 
CPSS) та Міжнародною організацією комісій із цінних паперів (Interna-
tional Organization of Securities Commission, IOSCO). Слід відзначити, що 
діяльність клірингової організації, яка буде здійснювати кліринг поза-
біржових деривативів, підлягає спільному контролю з боку регулято-
ра, включаючи центральний банк країни. До того ж під наглядом ре-
гулятора мають бути розроблені єдині вимоги до ризик-менеджменту 
таких фінансових інструментів.

11. До позабіржових деривативів, що не підлягають централізова-
ному клірингу, слід застосовувати принципи пруденційного нагляду, 
з урахуванням ризиків, у тому числі системного ризику, а також ре-
форми, яку проведено Базельським комітетом з банківського нагляду 
(Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) щодо підвищення вимог 
до капіталу. Одночасно регуляторам слід встановити нові вимоги до 
капіталу для фінансових компаній, які здійснюють позабіржові угоди 
з деривативами (включаючи брокерів, дилерів та страхові компанії). 
Вважаємо за доцільне цілеспрямовано інтегрувати принцип підви-
щених вимог до капіталу для фінансових організацій, що працюють 
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із позабіржовими деривативами, які не підлягають централізованому 
клірингу, у принципи Базеля ІІІ. Такий підхід може бути реалізований 
за умови поступового введення нових вимог до капіталу відповідно до 
принципів Базеля ІІІ у нашій країні. Водночас важливо не обмежува-
тися виключно підвищенням рівня капіталізації, а й використовувати 
інші інструменти регулювання фінансових ризиків, у тому числі через 
підтримання двосторонніх маржинальних позицій при використанні 
деривативів.

12. Оскільки частина позабіржових деривативів, наприклад нестан-
дартизованих, не підлягає централізованому клірингу, регуляторам 
необхідно створити умови для впровадження учасниками фінансового 
ринку надійних методик оцінювання кредитних та операційних ризи-
ків своїх контрагентів. Регулятори повинні встановлювати й застосову-
вати жорсткі стандарти управління взаємними ризиками, включаючи 
вимоги щодо забезпечення угод із використанням фінансових дерива-
тивів. Якщо у нашій країні управління ризиками системних банків на-
бирає обертів, то регулювання ризиків учасників ринку цінних паперів 
здійснюється на добровільній основі, оскільки чіткі моделі та правила 
оцінки таких ризиків не є регламентованими. Водночас для банків сис-
тема управління ризиками більшою мірою регламентована. Регулюван-
ня ризиків банківської діяльності здійснюється на основі обов’язкових 
нормативів, які встановлює центральний банк, і відповідних методич-
них рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-
менеджменту банків. На нашу думку, створення макрорегулятора при-
скорить створення єдиної системи управління ризиками відповідно до 
принципів Базеля ІІІ для всіх фінансових організацій.

13. Для створення можливостей використання регуляторного ар-
бітражу рекомендується IOSCO спільно з регуляторами виробити 
скоординовані вимоги щодо централізованого клірингу як на рівні ін-
струментів, так і на рівні учасників таких контрактів. Безумовно, ця 
важлива вимога створює паритет різних юрисдикцій. Лідери «Групи 
20» погодилися, що всі стандартизовані похідні фінансові інструменти 
мають торгуватися на біржах або на електронних торговельних плат-
формах. Це підвищить транспарентність ринку деривативів і послугує 
поліпшенню розкриття інформації про ціни деривативів та обсяги 
торгів. При цьому слід досліджувати можливості розкриття відповід-
ної інформації і для нестандартизованих контрактів. 
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14. IOSCO при сприянні національних регуляторів має проаналізу-
вати характеристики різних торгових систем і електронних платформ, 
які можна використовувати під час торгівлі деривативами; характе-
ристики ринку, які дають змогу біржам і торговим системам торгувати 
деривативами. Крім того, необхідно проаналізувати вигоди і витрати 
від збільшення обсягів організованої торгівлі похідними фінансови-
ми інструментами, включаючи вплив організованої торгівлі на при-
скорення процесів стандартизації, та надавати відповідну інформацію 
торговим депозитаріям; уживати заходів для переходу торгівлі дерива-
тивами на організований ринок.

15. Важливо забезпечити розкриття інформації про ціни та обсяги 
торгів усіма деривативами, включаючи нестандартизовані і ті, що не 
підлягають центральному клірингу і ними продовжується позабіржо-
ва торгівля. Інформацію про торгівлю позабіржовими деривативами 
необхідно надавати торговому репозитарію. У свою чергу, торгові де-
позитарії надають інформацію регуляторам, учасникам фінансового 
ринку та суспільству, сприяючи тим самим підвищенню прозорості 
ринку деривативів. Надання інформації регуляторам дозволить оціни-
ти системні ризики та фінансову стійкість, а також здійснювати нагляд 
за ринком і застосовувати санкції.

16. Регулятори повинні сприяти формуванню торгових депозита ріїв 
з метою підбору, збереження та надання достовірних даних за  всіма поза-
біржовими деривативами централізованому клірингу незалеж но від міс-
ця проведення угоди. Регулятори встановлюють прозору  право ву основу 
функціонування торгового репозитарію відповідно до стандартів, роз-
роблених CPSS та IOSCO. На великому американському ринку функці-
онують лише три торгові репозитарії, два з яких створені при великих 
біржах. Тим не менше, існування двох репозитаріїв слугує розвиткові 
конкуренції в новій сфері фінансового ринку, а споживачі отримують 
якісніші послуги за розумними тарифами. Створення інфра структури 
на основі тільки однієї організації може потребувати впровадження дер-
жавного регулювання тарифів на послуги репозитарію.

17. Центральним банкам та фінансовим регуляторним органам, які 
здійснюють пруденційний нагляд, необхідний ефективний доступ до 
даних торгового репозитарію. Крім того, доступ до даних також слід 
надавати міжнародним фінансовим організаціях за наявності запитів 
відповідно до їхніх повноважень.
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18. Слід виробити правові обмеження на розповсюдження інфор-
маційних даних торговими депозитаріями та дотримання конфіден-
ційності.

19. Усі учасники фінансових ринків своєчасно подають достовірну 
інформацію щодо всіх позабіржових деривативів у торговий депози-
тарій, незалежно від того, чи підлягають вони централізованому клі-
рингу. У виняткових випадках, коли інформація не може бути подана в 
торговий депозитарій, її слід подати відповідному регулятору. Торгові 
депозитарії повинні фіксувати і зберігати інформацію про початкові 
умови укладення контракту, навіть якщо контракт здійснювався на 
умовах централізованого клірингу або зупинений достроково. Зазна-
чимо, що вказані норми є необхідними для здійснення ліквідаційного 
нетингу. Впровадження цих регламентаційних норм є доцільним при 
організації біржової торгівлі деривативами в нашій країні та впрова-
дження їх у реальну практику.

20. При розробленні вимог щодо надання інформації в торговий 
депозитарій органам регулювання слід орієнтуватися на рекоменда-
ції міжнародних організацій, як-от Комісія фінансової стабільності, 
Банк міжнародних розрахунків та інші. Важливо створити умови для 
інтеграції на глобальному рівні інформації, яка надається в кожній 
країні. CPSS та IOSCO у співпраці з національними регуляторами по-
винні виробити регламентувальні норми як до процесу надання ін-
формації учасниками фінансових ринків у торгові депозитарії, так і 
до надання інформації торговими депозитаріями регуляторам та сус-
пільству, включаючи мінімальний обсяг та стандарти надання такої 
інформації, а також методологію для агрегування інформаційних да-
них на глобальному рівні. Такі рекомендації знайшли відображення у 
доповіді CPSS – IOSCO187. Крім того, важливо систематично оцінюва-
ти прогрес у реформуванні ринку позабіржових деривативів. Багато 
позабіржових ринків фінансових деривативів мають глобальний ха-
рактер, одні й ті самі продукти пропонуються в різних юрисдикціях 
транснаціональними компаніями. Оскільки ці ринки не мають чітких 
національних кордонів, то необхідно забезпечити міжнародну коор-
динацію функцій нагляду, мінімізуючи можливості регуляторного ар-
бітражу.

187 Report on OTP Derivatives Data Reporting and Aggregation Requirements. CPSS – IOSCO. Final 
report. January 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bis.org/publ/cpss100.htm.
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21. Міжнародним організаціям, регуляторам, а також учасникам 
фінансового ринку рекомендовано розробити спеціальні методики 
виконання рекомендацій країн «Групи 20» у сфері централізованого 
клірингу, розвиток електронних торгових систем і створення торгових 
репозитаріїв. Методики оцінювання повинні забезпечувати моніто-
ринг щодо реалізації рішень країн «Групи 20».

22. Органам фінансового регулювання рекомендовано розвивати 
двосторонні й багатосторонні консультації, здійснювати обмін інфор-
мацією щодо проблем позабіржового ринку деривативів з усіма регу-
ляторами фінансового сектору економіки країни. Важливо спільними 
зусиллями забезпечити формування обов’язкового централізованого 
клірингу позабіржових деривативів у разі, якщо інструменти або сто-
рони угод належать до різних юрисдикцій. 

У чотирьох доповідях, підготовлених Комітетом фінансової ста-
більності у 2011–2012 роках щодо питань регулювання ринку позабір-
жових деривативів, відзначається прогрес, досягнутий різними країна-
ми щодо виконання рекомендацій країн «Групи 20».

На зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків 
країн «Групи 20» у Москві відзначалося відповідність реалізації ре-
форм фінансового регулювання, погоджених на міжнародному рівні, 
прискорення впровадження реформи Базель ІІІ, своєчасного втілен-
ня в життя погоджених реформ для розвитку ринку позабіржових де-
ривативів. Також підтверджено зобов’язання щодо здійснення необ-
хідних кроків у забезпеченні регулювання діяльності всіх глобально 
значущих фінансових інститутів, поставлено завдання з підготовки 
доповідей про реформування ринку фінансових деривативів до саміту 
в Санкт-Петербурзі188.

Основні підсумки реформування ринку похідних фінансових дери-
вативів у різних юрисдикціях щодо змін у законодавстві зарубіжних 
країн представлено у табл. 3.7189.

Отже, як бачимо, впровадження міжнародних вимог щодо регу-
лювання ринку похідних фінансових інструментів у різних країнах 
світу перебуває на етапі відповідно до соціально-економічного та 

188 Коммюнике встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран 
«Группы 20». Москва, 15–16 февраля 2013 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
ru.g20.ria.ru/events_fi babcial_track/2013215/780953042.html.

189 Астапов К. Л. Развитие рынка деривативов в Российской Федерации в контексте решений 
стран «Группы 20» / К. Л. Астапов // Деньги и кредит. – 2013. – № 6. – С. 60–64.
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 політичного розвитку країни, рівня розроблення законодавства і 
нормативно-правового забезпечення регулювання ринку деривати-
вів та впровадження цих норм у щоденну практику фінансового ре-
гулювання. 

Таблиця 3.7
Підсумки реформування ринку похідних фінансових інструментів 

у різних юрисдикціях: зміни в законодавстві190

Країна

Цен-
траль-

ний 
кліринг

Елек-
тронні 

і торгові 
системи

Звіт 
у торго-

вий репо-
зитарій

Вимоги 
до капіталу 
(Базель ІІІ)

Маржи-
нальні 
вимоги

Стандар-
тизація 

похідних 
фінансових 

інструментів
Аргентина Реалізо-

вано 
Реалізо-

вано 
Австралія Проект Проект Проект Проект Проект
Бразилія Реалізо-

вано
Реалізовано

Канада Реалізо-
вано

Реалізо-
вано

Реалізо-
вано

Не може 
бути засто-

совано
Китай Проект Реалізо-

вано
Реалізо-

вано
Реалізовано

ЄС Реалізо-
вано

Проект Реалізо-
вано

Реалізовано

Гонконг Проект Проект Проект Реалізовано Проект Проект
Індія Реалізо-

вано
Реалізо-

вано
Реалізо-

вано
Реалізовано Реалізо-

вано
Реалізовано

Індонезія Реалізо-
вано

Реалізо-
вано

Реалізовано

Японія Проект Проект Проект Не може 
бути 

застосовано

Реалізовано

Мексика Не може 
бути 

застосо-
вано

Не може 
бути 

застосо-
вано

Не може 
бути за-

стосовано

Не може 
бути 

застосовано

Не може 
бути 

застосо-
вано

Не може бути 
застосовано

Республіка 
Корея

Проект Реалізо-
вано

Проект

Росія Реалізо-
вано

Реалізо-
вано

Реалізо-
вано

Реалізовано

190 FSB Fourth progress report on OTC derivatives market reforms, 2012 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.fi nancialstabilityboard.org/list/fsb_publications/tid_149/index.htm. 
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Країна

Цен-
траль-

ний 
кліринг

Елек-
тронні 

і торгові 
системи

Звіт 
у торго-

вий репо-
зитарій

Вимоги 
до капіталу 
(Базель ІІІ)

Маржи-
нальні 
вимоги

Стандар-
тизація 

похідних 
фінансових 

інструментів
Саудівська 
Аравія

Не може 
бути 

застосо-
вано

Не може 
бути 

застосо-
вано

Не може 
бути 

застосо-
вано

Не може 
бути 

застосовано

Не може 
бути 

застосо-
вано

Не може 
бути 

застосовано

Сінгапур Проект Проект Проект Проект Консультації
Південна 
Африка

Проект Проект Проект

Швейцарія Консуль-
тації

Кон-
сульта-

ції

Реалізо-
вано част-

ково

Реалізовано Консультації

Туреччина Проект Проект
США Реалізо-

вано
Реалізо-

вано
Реалізо-

вано
Реалізовано Реалізо-

вано
Реалізовано

Умовні позначення:
Не заповнено – рішення не прийнято по даний час.
Реалізовано – завершена редакція законодавства та нормативного регулювання 

ухвалена і застосовується органами регулювання.
Проект – законопроект або проект нормативно-правового акта розроблено та ре-

алізовується процес їхнього прийняття.
Консультації – офіційний документ опубліковано для суспільного огляду.
Не може бути застосовано – не застосовується в даній юрисдикції, оскільки у цій 

країні відповідних стандартів не встановлено.

Спільними для цих країн особливостями поліпшення регулювання 
ринку похідних фінансових інструментів є:

• створення основи для здійснення централізованого клірингу 
фінансових деривативів;

• закріплення обов’язковості централізованого клірингу для поза-
біржових фінансових інструментів, а також  створення реальної 
економічної заінтересованості учасників ринку і централізо-
ваного контрагента в укладенні угод на умовах централізовано-
го клірингу;

• підготовка інфраструктури (центрального контрагента) щодо 
готовності брати на себе додаткові ризики угод з позабіржови-
ми фінансовими інструментами;

Закінчення табл. 3.7
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• вибір та формування єдиного регулятора у сфері регулювання 
фінансових ринків;

• створення умов для інвестування, пропозиції нових фінансових 
інструментів, активізації учасників фінансових ринків та їхніх 
клієнтів, поширення стійкого попиту на фінансові продукти.

Законодавство України щодо ринку похідних фінансових інстру-
ментів є неповним i недосконалим. У таких умовах відсутні реальні 
ефективні механізми захисту прав інвестора. Отже, на сучасному етапі 
існує об’єктивна необхідність розвитку ринку похідних фінансових ін-
струментів в Україні. Особливістю правового регулювання ринку де-
ривативів є відсутність єдиного спеціального закону та фрагментарне 
регулювання питання на рівні окремих законодавчих та підзаконних 
нормативно-правових актів у різних галузях законодавства: податко-
вому, банківському, законодавстві про цінні папери.

До сьогодні в Україні немає спеціального єдиного законодавчого 
акта, який би регулював систему відносин, що виникають у процесі 
створення та використання похідних фінансових інструментів (дери-
вативів), а це є перешкодою для всебічного забезпечення всіх аспектів 
такої діяльності.

Нормативне регулювання діяльності, пов’язаної з деривативами як 
похідними фінансовими інструментами, частково передбачено в Ци-
вільному кодексі України, Законі України «Про цінні папери та фондо-
вий ринок», Законі України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні», Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Положення про вимоги до стандартизованої (типової) форми 
деривативів», Положенні про порядок реєстрації змін до правил фон-
дової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривати-
вів, Рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
№ 572 «Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сер-
тифікатів та проспекту їх емісії», іншими нормативними актами.

Виникає необхідність закладення основи правового поля, в якому 
взаємодіятимуть учасники ринків деривативів, необхідність установ-
лення вимог до випуску та обігу, умови державного регулювання тощо.

Чинне законодавство України, зокрема Податковий кодекс, надає 
лише визначення понять форвардних контрактів, ф’ючерсних кон-
трактів, опціонів, свопів. Визначення понять форварду, ф’ючерсу та 
опціону надається також у Постанові КМУ № 632 від 19.04.1999.
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До речі, недостатньо визначеним у законодавстві є поняття «своп», 
що його подає Податковий кодекс України: це цивільно-правова угода 
про здійснення обміну потоками платежів (готівкових, безготівкових) 
чи іншими активами, розрахованими на підставі ціни (котирування) 
базового активу в межах суми, визначеної договором на конкретну 
дату платежів (проведення розрахунків) протягом дії контракту. Інши-
ми словами – заміна грошового потоку з одними характеристиками на 
грошовий потік з іншими характеристиками.

Чинне законодавство України хоч і дає визначення поняття «своп», 
але в той же час не передбачає видів свопів, які можуть бути різними:

• валютні свопи – купівля іноземної валюти на умовах «своп» в 
обмін на вітчизняну валюту з наступним викупом;

• свопи із золотом – метал продається на умовах готівкового про-
дажу і одночасно викуповується з платежем через визначений 
термін;

• своп з відсотками – одна сторона зобов’язується виплатити 
другій стороні відсотки за ставкою LIBOR в обмін на одержан-
ня платежів за фіксованою ставкою. Інакше кажучи, виграє 
той, хто не помилився при прогнозуванні ринку відсоткових 
ставок;

• свопи з борговими зобов’язаннями – кредитори обмінюються 
не лише процентами, а й усією сумою боргу клієнта;

• своп з валютою і відсотками (мішаний) – одна сторона виплачує 
відсотки за плаваючою процентною ставкою у доларах США в 
обмін на одержання процентних платежів за фіксованою став-
кою євро;

• репо (repurchasing agreement, buy-backs) – одна сторона продає 
іншій стороні пакет цінних паперів із зобов’язанням викупити 
за наперед обумовленою ціною, тобто кредитування під заставу 
цінних паперів.

Отже, у світовій практиці використовується досить багато видів 
свопів, і доцільно було б у новому законі про деривативи в Україні з 
метою захисту прав учасників ринків передбачити та нормативно за-
кріпити такі види, їхні характеристики, умови обігу тощо.

Виникає необхідність більш детальної регламентації правовідно-
син щодо ф’ючерсних контрактів, оскільки чинне законодавство дає 
лише визначення ф’ючерсу та встановлює обов’язкові реквізити  такого 
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контракту, зокрема базовий актив, обсяг контракту, розмір початкової 
маржі, ціна виконання тощо.

Нормативно не врегульовано положення про умови відкриття і за-
криття позиції, адже, наприклад, закриття позиції здійснюється поста-
чанням активу або офсетною угодою. Офсетна угода – це протилежна 
ф’ючерсу угода, тобто продавець повинен купити, а покупець – про-
дати контракт. Отже, кількість відкритих позицій учасника ф’ючерсної 
торгівлі дорівнює різниці між числом куплених і проданих контрактів. 
Цікавим видається той факт, що лише від 2 до 5% контрактів закін-
чуються реальними поставками. З метою недопущення спекуляції на 
ринку біржа встановлює за кожним видом контракту ліміт відхилення 
ф’ючерсної ціни поточного дня від котирування ціни попереднього дня.

Необхідність нормативно-правової регламентації стосується та-
кож і опціонів, адже у світовій практиці використовують так званий 
«американський опціон» – може бути погашений у будь-який день до 
експірації (закінчення терміну дії), тобто задається строк, під час якого 
покупець може виконати опціон; «європейський опціон» – може бути 
погашений тільки в одну вказану дату експірації (дата виконання, дата 
погашення). Знову ж таки виникає необхідність у нормативному ви-
значенні видів операцій з опціонами, зокрема:

• стелаж – операція, за якої продається або купується одночасно 
опціони на купівлю (call) і опціони на продаж (put) на одні і ті 
ж акції з однією і тією ж ціною виконання і датою закінчення 
контрактів;

• стренгл – купівля або продаж опціонів на купівлю (call) або 
опціонів на продаж (put) на одні і ті ж акції з однаковим термі-
ном закінчення контрактів, але з різною ціною виконання;

• спред – операція з опціонами, за якої дохід формується з різ-
ниці між премією, отриманою за проданий опціон, і премією, 
сплаченою за куплений опціон.

Задля якомога кращого захисту інтересів учасників ринків дерива-
тивів вважаємо за доцільне залучити спеціалістів і законодавчо закрі-
пити всі види операцій із деривативами191.

191 Наливайко Д. О. Необхідність прийняття закону, що регулює питання похідних фінансо-
вих інструментів (деривативів) в Україні [Електронний ресурс] / Д. О. Наливайко. – Режим досту-
пу : http://levkiev.com/neobxidnist-prijnyattya-zakonu-shho-regulyuye-pitannya-poxidnix-fi nansovix-
instrumentiv-derivativiv-v-ukra%D1%97ni.html.
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Світові фінансові ринки давно використовують альтернатив-
ні фінансові інструменти, зокрема контракт на різницю (contract for 
difference), позабіржовий опціон. Відповідно до статистики Банку між-
народних розрахунків, обсяг біржових деривативів у шість разів мен-
ший, ніж обсяг позабіржових деривативів, що обертаються на так зва-
ному «Over the Counter Market – OTC». Оскільки вказані інструменти є 
новими для вітчизняного законодавства, то необхідно більш детально 
вивчити ринок альтернативних фінансових інструментів, адже неви-
значеність або недостатня визначеність із цих питань може негативно 
відобразитись на економіці України.

Відсутність уповноваженого органу державної влади для регулю-
вання та контролю ринку деривативів викликає загрозу спрямування 
вільних інвестиційних ресурсів не в реальний сектор економіки, а на 
спекулятивні сектори фондового ринку.

Необхідно встановити вимоги до учасників ринку деривативів, зо-
крема до організаторів торгівлі, торговців, клірингових палат, банків, 
емітентів похідних цінних паперів тощо.

Американські видання зазначають, що приблизна вартість похідних 
фінансових інструментів оцінюється в розмірі 1,2 квадрильйона дола-
рів, тобто 1 200 мільйонів доларів. Вказана цифра є запаморочлива у всіх 
аспектах: вона в 16,7 раза перевищує ВСП (валовий світовий продукт, 
розрахований як вартість усіх товарів та послуг, вироблених за рік), 
який становить 71,83 трильйона доларів. Вартість деривативів у шість 
разів перевищує вартість загального світового багатства, що включає 
всі ринки акцій, страхові фонди тощо. При цьому 90% усіх операцій із 
деривативами здійснюють чотири найбільші банки США – J. P. Morgan 
Chase, Citibank, Bank of America, Goldman Sachs. 

Упродовж останніх 20 років деривативи були центральним елемен-
том фінансового капіталізму. Криза 2008 року була спричинена загалом 
деривативами. Велике місто Детройт стало жертвою деривативів та 
боргових цінних паперів.

Отже, підсумовуючи все вищевикладене, можна зробити висновок, 
що на теперішній час в Україні є нагальна потреба у розробці з допомо-
гою вітчизняних і закордонних спеціалістів та прийнятті відповідного 
закону, який би всебічно забезпечив усі аспекти діяльності, пов’язаної 
з похідними фінансовими інструментами (деривативами), з урахуван-
ням світової практики.
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Основні напрями вдосконалення розвитку ринку фінансових дери-
вативів в Україні192:

• запровадження політики державного регулювання операцій із 
деривативами;

• удосконалення системи оподаткування операцій із дериватива-
ми;

• подальший розвиток бірж та інших інфраструктурних установ 
(рейтингових агентств тощо), необхідних для здійснення опера-
цій з валютними деривативами;

• підвищення рівня кваліфікації персоналу банків щодо викорис-
тання деривативів;

• поступове усунення прямої заборони для суб’єктів валютного 
ринку на проведення операцій із валютними деривативами, за-
провадження гнучкого курсу гривні.

192 Гордон В. Б. Роль деривативів на ринках, що розвиваються / В. Б. Гордон // Фінанси Укра-
їни. – 2005. – № 1. – С. 70–76.
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ВИСНОВКИ

Глибоке вивчення, правильне розуміння та використання МСФЗ у проце-
сі реформування і трансформації національної системи бухгалтерського 
обліку має надзвичайно важливе значення не лише для банкірів, а й для 
українських економістів різних рівнів, що розбудовують ринкову еко-
номіку в нашій державі. Використання єдиних стандартів, дотримання 
суб’єктами господарювання методології складання фінансової звітності 
в міжнародному економічному просторі дозволить уникнути юридич-
них колізій у фінансових питаннях, розв’язати чимало важливих інтегра-
ційних завдань на міждержавному рівні, підвищити рівень довіри між 
фінансовими партнерами, забезпечити прозорість фінансової звітності. 

Департаментом бухгалтерського обліку Національного банку Укра-
їни за останні роки розроблено важливі нові інструктивні матеріали 
та внесено зміни в чинні документи з обліку фінансових інструмен-
тів з метою формування вітчизняної нормативно-правової бази для 
послідовного запровадження положень Міжнародних стандартів у 
вітчизняну банківську практику. Ключовими завданнями цих норма-
тивних актів є відображення вартості активів, зобов’язань, капіталу в 
бухгалтерському обліку з урахуванням фактора часу, що, у свою чер-
гу, створює необхідність розроблення, уніфікації й запровадження в 
банківській практиці фінансових та інших термінів, понять, категорій, 
методів, які використовуються для оцінювання активів і пасивів та від-
повідають Міжнародним стандартам фінансової звітності. 

Система бухгалтерського обліку забезпечує всіх учасників ринку 
надійною, своєчасною та корисною фінансовою інформацією щодо 
діяльності установи та є невід’ємною складовою ринкових відносин. 
Необхідно усвідомити, що сьогодні бухгалтерський облік є важливим 
інструментом управління.

Для банку є надзвичайно важливим забезпечити довіру клієнтів 
до нього. В історії банківської справи є багато прикладів, коли потуж-
ні банки збанкрутували через те, що недооцінювали цей аспект своєї 
діяльності. Публічна фінансова звітність, яка є кінцевим результатом 
фінансового обліку, має бути доступним і достовірним джерелом ін-
формації про діяльність банку.
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Діяльність банків як фінансових посередників на грошовому ринку 
зумовлює особливості у веденні фінансового обліку. Незважаючи на 
те, що правила і методи організації фінансового обліку в банківських 
установах відповідають загальноприйнятим принципам, міжнарод-
ним і національним стандартам бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності, виділення об’єктів фінансового обліку та групування статей 
фінансових звітів має й певні особливості.

Це, у свою чергу, підвищує вимоги до кваліфікації бухгалтерів, 
ауди торів, менеджерів, які працюють у банківських установах, ауди-
торських фірмах, а також свідчить про необхідність роз’яснення окре-
мих правил обліку та оцінки фінансових інструментів.

Важливим завданням є адаптувати до Міжнародних стандартів фі-
нансової звітності (МСФЗ) методологію оцінки активів та зобов’язань 
з урахуванням фактора часу, що базується на методах кількісного фі-
нансового аналізу із застосуванням методу ефективної процентної 
ставки в банківському бухгалтерському обліку. Це вимагає аналізу тео-
ретичних і практичних підходів до формування фінансової звітності 
за вимогами МСФЗ, методики використання ефективної ставки про-
центів для визнання процентних доходів, оцінки фінансових інстру-
ментів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, визначення 
справедливої вартості шляхом дисконтування очікуваних майбутніх 
грошових потоків за такими фінансовими інструментами. 

У банках України впроваджуються МСФЗ, Національний банк 
України напрацьовує нормативно-правову базу для створення єди-
них національних стандартів ведення бухгалтерського обліку та фі-
нансової звітності, яка б зробила звітність українських банків прозо-
рою, зрозумілою для користувачів та корисною для самих банківських 
установ. Розуміння нових технологій ведення облікового процесу, які 
використовуються у світовій фінансовій практиці, вкрай необхідні 
для усіх суб’єктів господарювання в нашій державі, яка прагне до єв-
ропейської інтеграції. Проте на шляху запровадження МСФЗ в Украї-
ні виникає чимало труднощів, потребують розв’язання такі актуальні 
проблеми:

• в Україні ще досі не активізувався та не став відкритим фон-
довий ринок, не налагоджено діяльності бірж, де має здійсню-
ватися котирування фінансових інструментів різної природи 
(боргових цінних паперів, акцій, похідних фінансових інстру-
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ментів). Це ускладнює процес визначення та розкриття інфор-
мації щодо справедливої вартості фінансових інструментів;

• необхідно створити та реалізувати за допомогою інформацій-
них технологій динамічні моделі обчислення вартості фінансо-
вих інструментів із кредитного, депозитного, інвестиційного 
портфелів з урахуванням фактора часу, в тому числі й похідних 
фінансових інструментів;

• подальшого методологічного розвитку вимагає застосування 
принципу фінансової еквівалентності, який лежить в основі 
еквівалентних взаємозв’язків між процентними ставками і ек-
вівалентними платежами, що відображаються у процесі бухгал-
терського обліку фінансових інструментів;

• потребує вдосконалення застосування «методу ефективної про-
центної ставки» до фінансових інструментів, за якими визнача-
ється зменшення корисності, шляхом формування резервів, що 
ускладнює процес формування кожним банком своєї облікової 
політики щодо фінансових інструментів за амортизованою со-
бівартістю.

За результатами дослідження можна зробити висновок, що фі-
нансова звітність банками України складається згідно з МСФЗ. Разом 
з тим методологія містить окремі невідповідності вимогам МСФЗ, 
пов’язані з процесами як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. 
Вивчення сучасного стану методології обліку в банках та змін у Між-
народних стандартах фінансової звітності дали можливість визначити 
перспективи подальшого вдосконалення методів оцінювання об’єктів 
обліку та їх застосування в банківській сфері.

У роботі значну увагу приділено узагальненню підходів і вимог 
до оцінки як елементу методу бухгалтерського обліку та необхідної 
передумови формування показників фінансової звітності. Тут було 
тео ретично обґрунтовано та описано характерні ознаки фінансових 
інструментів, а саме фінансових активів, фінансових зобов’язань та ін-
струментів власного капіталу. Вдосконалено класифікацію фінансових 
інструментів та їхніх вартісних оцінок, пояснено, чому фінансові ін-
струменти мають різну вартість з огляду на їх відображення в балансі 
з урахуванням фактора часу.

Отже, навіть за умов фінансової кризи Національний банк Укра-
їни, як розробник нормативних документів для комерційних банків, 
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 повинен підтримувати метод оцінки за справедливою вартістю і про-
зорість інформації, яку він забезпечує. Розроблення та впроваджен-
ня РМСБО нових стандартів щодо обліку фінансових інструментів: 
МСФЗ 9 та МСФЗ 13 вимагають від Національного банку України за-
безпечити потребу учасників ринку в прозорій, достовірній і зрозу-
мілій інформації щодо фінансових інструментів та їхніх потенційних 
ризиків, що базуються на єдиних підходах. Використання принципо-
во нових положень цих стандартів фактично є нормативним методом 
щодо врахування аргументів прихильників і опонентів методу оцінки 
за справедливою вартістю, а також визначення широкої сфери їх за-
стосування, спрощення класифікації фінансових інструментів, ієрархії 
вхідних даних і внутрішніх методик суб’єкта господарювання в алго-
ритмах оцінювання справедливої вартості.
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