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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах затяжної фінансово�економічної

кризи функціонування національних підпри�
ємств вимагає розробки принципово нових
підходів до змісту обліково�аналітичної інфор�
мації, від якості якої залежить ефективність
прийнятих рішень та конкурентоспроможність
бізнесу. У цьому контексті особливої актуаль�
ності набуває необхідність удосконалення об�
ліку як основи інформаційного забезпечення
системи управління підприємством, важливою
складовою якої є облік капітальних інвестицій.

Так, на сьогодні чимало питань, пов'язаних
з обліком капітальних інвестицій та їх відобра�
женням у звітності, є концептуально необгрун�
тованими, організаційно та методологічно не�
вирішеними, інформаційно не забезпеченими.
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До того ж більшість нормативно�правових
актів, що регулюють правові засади їх обліку,
залишаються неузгодженими між собою або
суперечать один одному. Цей висновок підтвер�
джується результатами авторського дослід�
ження змісту чинних нормативних документів
та захищених дисертацій з даної проблемати�
ки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Результати аналізу останніх дисертаційних

досліджень доводять, що за останні п'ять років
в Україні не було захищено жодної кандидатсь�
кої дисертації з обліку капітальних інвестицій.
При цьому більшість сучасних вчених приділя�
ють увагу удосконаленню цього важливого
об'єкту або у контексті обліку основних засобів
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і їх ремонтів (Горошанська О.О., Гуменюк А.Ф.,
Десятнюк О.М., Диба В.М., Зінкевич О.В.,
Мац Т.П., Наумчук О.А., Карєв В.П., Омельчен�
ко О.Ю., Півторак М.В., Самбурська Н.І.) або
при дослідженні проблем обліку інвестиційної
діяльності підприємства (Крупка Я.Д., Бон�
дар М.І., Засадний Б.А., Бойко Р.В., Гончарен�
ко О.О.). Загалом лише три кандидатські дисер�
тації, захищені до 2010 року, безпосередньо
присвячені удосконаленню обліку капітальних
інвестицій в різних галузях економіки (Гаври�
ловський О.С., Ізмайлов Я.О., Остапчук Т.П).

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення результатів

останніх дисертаційних досліджень з обліку ка�
пітальних інвестицій, критична оцінка їх еле�
ментів наукової новизни, виявлення невиріше�
них та дискусійних проблем в обліку капіталь�
них інвестицій, обгрунтування необхідності ви�
окремлення капітальних інвестицій в окремий
об'єкт бухгалтерського обліку з метою удоско�
налення його нормативно�правового забезпе�
чення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
При проведенні критичної оцінки елементів

наукової новизни в захищених кандидатських
дисертаціях (табл. 1) нами виявлено ряд слуш�
них авторських пропозицій щодо удосконален�
ня визначення, визнання, класифікації та оцін�
ки капітальних інвестицій у відтворення основ�
них засобів, удосконалення змісту та структу�
ри первинних документів, регістрів з їх обліку,
уточнення типової кореспонденції рахунків з
обліку капітальних інвестицій у придбання та
поліпшення необоротних активів, обгрунтуван�
ня впливу галузевих особливостей досліджува�
них підприємств на організацію їх обліку. Ра�
зом з тим малодослідженими залишаються пи�
тання неоднозначного трактування сутності
капітальних інвестицій в економічній літературі
та різних нормативних актах, відсутності єди�
них підходів до їх визнання та оцінки загалом і
за видами, системної класифікації, неузгодже�
ності вимог фінансового і податкового обліку
капітальних інвестицій, взаємоузгодженості
даних про них у фінансовій та статистичній
звітності підприємства, розробки форм внут�
рішньої звітності про капітальні інвестиції.

З огляду на це і враховуючи дискусійність
окремих теоретичних положень, їх практичну
значимість в період спаду інвестиційної актив�
ності національних підприємств, вважаємо за
необхідне проведення комплексного науково�
го дослідження сучасних проблем обліку капі�

тальних інвестицій з метою їх вирішення на за�
конодавчому, організаційному, методичному
рівнях та практичної апробації в умовах діяль�
ності конкретних підприємств. З цією метою
авторами виокремлено низку невирішених та
дискусійних проблем в обліку капітальних інве�
стицій загальнотеоретичного, методичного та
організаційного характеру. Найважливішими з
яких, на нашу думку, залишаються наступні.

1. Недосконалість визначення капітальних
інвестицій. Проведене дослідження доводить,
що з розвитком теорії капітальних інвестицій в
нормативних документах, навчальній та нау�
ковій літературі сформувалося три напрями
визначення їх сутності, в кожному із яких
підкреслюються різні сторони економічної
природи капітальних інвестицій. При цьому
більшістю нормативних актів та вітчизняних
вчених капітальні інвестиції характеризують�
ся або як витрати, або як вкладення, або як інве�
стиції.

2. Відсутність системної класифікації капі�
тальних інвестицій. Так, у чинних нормативних
документах, навчальній і науковій літературі
складно знайти єдину системну класифікацію
капітальних інвестицій. На жаль, ні П(С)БО 7
"Основні засоби" [6], ні Методичні рекомен�
дації з бухгалтерського обліку основних за�
собів [1], ні Інструкція про застосування Пла�
ну рахунків [5] не містять жодного конкретно�
го групування капітальних інвестицій. І лише
зі змісту наведених офіційних визначень та у
контексті характеристики рахунку 15 "Капі�
тальні інвестиції" можна виокремити об'єкти,
у які можуть здійснюватися капітальні інвес�
тиції, та узагальнити основні форми їх відтво�
рення.

3. Відсутність чітких критеріїв визнання ка�
пітальних інвестицій. Наявна плутанина у ви�
значенні сутності капітальних інвестицій уне�
можливлює встановлення чітких критеріїв їх
визнання. Адже характеризуючи капітальні
інвестиції як інвестиції (або вкладення), до них
слід застосовувати загальні критерії визнання
активів [3]. Натомість, визнаючи їх витратами,
маємо констатувати, що це зменшення еконо�
мічних вигод у вигляді вибуття активів або
збільшення зобов'язань, що призводять до
зменшення власного капіталу (за винятком
зменшення капіталу за рахунок його вилучен�
ня або розподілення власниками) [7]. Проте у
такій інтерпретації капітальні інвестиції супе�
речать своїй природі, оскільки їх здійснення на
відміну від витрат не призводить до зменшення
економічних вигод та власного капіталу. Адже
як і будь�які інші інвестиції, вони є елементами
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Таблиця 1. Аналіз останніх дисертаційних досліджень з обліку капітальних інвестицій

авторське узагальнення

Джерело: узагальнено авторами за даними [4].
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не простого, а розширеного відтворення,
здійснюються заради отримання прибутку, а
отже призводять до приросту капіталу підприє�
мства.

4. Недостатня розробленість методів оцін�
ки капітальних інвестицій. На сьогодні законо�
давчо не врегульованим залишається порядок
оцінки капітальних інвестицій [1; 6], який за�
лежно від їх видів може бути різним. При цьо�
му первісна вартість різних за формами відтво�
рення капітальних інвестиції може формувати�
ся по�різному і характеризуватися різним скла�
дом витрат. До того ж невирішеним залишаєть�
ся питання щодо можливості застосування
справедливої вартості до оцінки різних об'єктів
капітальних інвестицій.

5. Необхідність підвищення інформатив�
ності первинних документів та регістрів з об�
ліку капітальних інвестицій. Адже існуючі ти�
пові форми первинних документів та регістрів
з обліку капітальних інвестицій є морально за�
старілими як щодо структури, так і щодо змісту
показників. У теперішньому стані вони не да�
ють можливості представити повну характери�
стику капітальних інвестицій, адекватно оціни�
ти їх первинну вартість, розкрити її склад, на�
копичити узагальнюючу інформацію нароста�
ючим підсумком, у тому числі у розрізі окре�
мих об'єктів капітальних інвестицій.

6. Невідповідність методики синтетичного й
аналітичного обліку капітальних інвестицій
інформаційним потребам управління. Адже
згідно з чинним Планом рахунків [5] синтетич�
ному обліку капітальних інвестицій не виста�
чає системності та прозорості. Ним передбаче�
не змішане відображення витрат у розрізі
об'єктів необоротних активів і частково форм
їх відтворення. З огляду на це удосконалення
потребує сама структура рахунку 15 "Капі�
тальні інвестиції" та типова кореспонденція з
обліку капітальних інвестицій у придбання, бу�
дівництво, виготовлення (створення, вирощу�
вання) та поліпшення різних об'єктів капіталь�
них інвестицій. Організація ж аналітичного об�
ліку капітальних інвестицій має здійснюватися
з урахуванням особливостей діяльності кожно�
го конкретного підприємства.

7. Недостатня обгрунтованість методичних
підходів щодо обліку капітальних інвестицій у
поліпшення необоротних активів. Так, довіль�
не трактування поняття "поліпшення" за від�
сутності чіткого розкриття його змісту у нор�
мативно�правових актах, неузгоджена класи�
фікація видів поліпшення за національними
стандартами [1; 6] та податковим законодав�
ством [8], відсутність спеціально призначених

рахунків для обліку витрат на поліпшення не�
оборотних активів призводять до застосуван�
ня бухгалтером професійного судження і по�
силюють суб'єктивізм при відображенні витрат
у складі капітальних інвестицій.

8. Неузгодженість вимог фінансового і по�
даткового обліку капітальних інвестицій. Ос�
таннім часом поступового вирішення набува�
ють питання взаємоузгодженості вимог націо�
нальних стандартів бухгалтерського обліку [6]
і Податкового кодексу України [8], в тому числі
і стосовно обліку капітальних інвестицій. Про�
те окремі протиріччя все ж таки залишаються
не вирішеними. Це стосується різних підходів
до визначення понять "основні засоби" та "ка�
пітальні інвестиції", встановлення вартісної
ознаки для основних засобів, класифікації ос�
новних засобів, термінів їх використання та
способів поліпшення.

9. Неузгодженість фінансової та статистич�
ної звітності щодо розкриття інформації про ка�
пітальні інвестиції. Так, відсутність єдиного
підходу до групування капітальних інвестицій
зумовлює неузгодженість вимог щодо представ�
лення їх у фінансовій і статичній звітності [1; 6].
При цьому різні вимоги до розкриття інформації
про капітальні інвестиції у фінансовій та стати�
стичній звітності призводять до неспівставності
показників і не дають можливості реально оці�
нити стан, динаміку та ефективність викорис�
тання капітальних інвестицій підприємства.

10. Поверхневість дослідження впливу га�
лузевих особливостей на організацію обліку
капітальних інвестицій. Наявність специфічних
організаційно�технологічних особливостей у
діяльності різних підприємств потребує їх де�
тального вивчення і врахування при побудові
обліку капітальних інвестицій. На сьогодні до�
сить широко розглядаються особливості тих чи
інших галузей, але всі вони носять в основному
загальний характер, без відокремлення тих, які
мають безпосередній вплив на побудову обліку
конкретного об'єкта.

На нашу думку, більшість окреслених авто�
рами проблем в обліку капітальних інвестицій
лежить у площині недосконалості його норма�
тивно�правового забезпечення. Це зумовлено
стислістю змісту національних стандартів,
відсутністю чітких рекомендацій щодо відобра�
ження в обліку і звітності вичерпної інформації
про капітальні інвестиції та неузгодженістю
вимог різних нормативно�правових актів між
собою. Вищенаведене обумовлює необхідність
визнання капітальних інвестицій окремим по�
вноцінним об'єктом бухгалтерського обліку і
вимагає розробки Методичних рекомендацій з
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їх обліку. У цьому напрямі і повинно здійсню�
ватися наступне наукове дослідження, метою
якого має стати теоретичне обгрунтування та
розробка практичних рекомендацій щодо удос�
коналення нормативно�правового та організа�
ційно�методичного забезпечення обліку капі�
тальних інвестицій (рис. 1). Це сприятиме сис�
темному удосконаленню обліку капітальних
інвестицій в цілому та в межах окремого конк�
ретного підприємства.

ВИСНОВКИ
Основними проблемами в обліку капіталь�

них інвестицій є: недосконалість їх визначен�

ня, відсутність системної класифікації, не уре�
гульованість критеріїв визнання та порядку
оцінки, низька інформативність первинних до�
кументів та регістрів їх обліку, недосконалість
методики синтетичного і аналітичного обліку,
необгрунтованість методичних підходів до об�
ліку капітальних інвестицій у поліпшення не�
оборотних активів, неузгодженість вимог
фінансового і податкового обліку, незістав�
ність показників фінансової та статистичної
звітності, поверхневість дослідження впливу
галузевих особливостей на організацію обліку
капітальних інвестицій. З огляду на це вважає�
мо за необхідне визнати капітальні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

 
-  

   
 

 

:   ,    
    

:     -   
   -   -  

    

      

  
 

   
 

 
 
 

 

  
     

  

  
   

 

  
  

  
  

 
 

   
 

 
    

 

  
  

 

  
  

 

 -
   
  
  

    
  

   
   

   
   

Рис. 1. Блок3схема дослідження проблемних питань в обліку капітальних інвестицій

Авторська розробка.
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окремим об'єктом бухгалтерського обліку та
розробити Методичні рекомендації з їх об�
ліку.
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