
Назва Види цінних паперів Суб-

рахунки 

ЦІННІ ПАПЕРИ ПО АКТИВНИМ ОПЕРАЦІЯМ ПІДПРИЄМСТВА 

Довгострокові фінансові активи (необоротні активи) 

Інвестиції 

пов’язаним 

сторонам за 

методом участі в 

капіталі 

Акції інших підприємств, які забезпечили 

суттєвий вплив на діяльність цих підприємств (як 

правило, більше 20% їх статутного капіталу). 

141 

Інші інвестиції 

пов’язаним 

сторонам 

Акції, облігації, інвестиційній сертифікати, 

опціони (та інші похідні цінні папери) тощо від 

інших підприємств, які є пов’язаними особами (що 

таке пов’язана особа – див. П(С)БО 23). Також 

можуть бути векселі таких підприємств придбані з 

метою перепродажу через строк більше 1 року. 

142 

Інвестиції 

непов’язаним 

сторонам 

Акції, облігації, інвестиційні сертифікати, 
опціони (та інші похідні цінні папери) тощо від 

інших підприємств, які не є пов’язаними особами. 

Також можуть бути векселі таких підприємств, що 

придбані з метою перепродажу через строк більше 

1 року. 

143 

Довгострокові 

векселі одержані 

Векселі одержані від інших підприємств замість 

погашення дебіторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги, строк погашення яких більше, 

ніж 1 рік. 

182 

Поточні фінансові активи (оборотні активи) 

Еквіваленти 

грошових коштів 

Цінні папери з дуже короткостроковим терміном 

погашення (до 3 місяців). Це можуть бути 

придбані облігації з таким строком чи інші цінні 

папери. Можуть бути також і векселі придбані з 

терміном погашенням до 3 місяців. 

351 

Інші поточні 

фінансові інвестиції 

Цінні папери, що мають строк погашення до 1 

року, наприклад, облігації, інвестиційні 

сертифікати, опціони та інші похідні цінні 
папери (деривативи). Також векселі, які 

придбані з метою перепродажу протягом року. На 

даний рахунок також переводять ті цінні папери, 

які перебували на субрахунках 142-143 та будуть 

погашатися протягом року. 

352 

Короткострокові 

векселі одержані в 

національній 

валюті/або 

іноземній валюті 

Векселі, які отримані за власну дебіторську 

заборгованість з товарів, робіт, послуг в гривні або 

іноземній валюті. Придбані ж короткострокові 

векселі третіх сторін  відображаються на 

субрахунках 351-352. На даний рахунок також 

можуть переводитися ті отримані векселі, які 

перебували на субрахунку 182 та будуть 

погашатися протягом року. 

341, 

342 



ЦІННІ ПАПЕРИ ПО ПАСИВНИМ ОПЕРАЦІЯМ ПІДПРИЄМСТВА 

Інструменти власного капіталу 

Статутний капітал Номінальна вартість емісії власних акцій. 401 

Емісійний дохід Ведеться облік різниць між номінальною вартістю 

власних випущених акцій та вартістю їх продажу. 

421 

Вилучені акції Ведеться облік викуплених в акціонерів акцій, які 

підлягають подальшому перепродажу або 

ліквідації зі зменшенням статутного капіталу. 

451 

Фінансові зобов’язання 

Довгострокові 

векселі видані в 

національній/або 

іноземній валюті 

Видані векселі як погашення заборгованості за 

придбані підприємством товари, роботи, послуги в 

гривні або іноземній валюті зі строком погашення 

більше 1 року. 

511, 512 

Зобов’язання за 

облігаціями 

Ведеться облік довгострокових зобов’язань за 

випущеними облігаціями за номінальною 

вартістю. 

521 

Премія за 

випущеними 

облігаціями 

Відображається перевищення вартості 

продажу облігацій над їх номінальною. 

522 

Дисконт за 

випущеними 

облігаціями 

Відображається перевищення номінальної 

вартості облігацій над вартістю їх продажу. 

523 

Короткострокові 

векселі видані в 

національній/або 

іноземній валюті 

Видані векселі як погашення заборгованості за 

придбані підприємством товари, роботи, послуги в 

гривні або іноземній валюті зі строком погашення 

менше 1 року. Також на даний субрахунок можуть 

переводитися видані векселі, які перебували на 

субрахунках 511-512, якщо вони будуть 

погашатися протягом поточного року. 

621, 

622 

Деривативи Ведеться облік умовних зобов’язань (тобто таких, 

які можуть виникнути в майбутньому) по 

деривативах (форвардних і ф’ючерсних 

контрактах, опціонах) та інших контрактах. 

03 

 


