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Інвестиції відіграють центральну роль в економічному розвитку країни, вони 

визначають загальне зростання її економіки. Інвестиційна діяльність промислових 

підприємств, пов’язана зі здійсненням капітальних інвестицій і має виключно важливе 

значення, оскільки створює основи для стабільного розвитку економіки країни. Розвиток у

країні інвестиційного потенціалу та реформа бухгалтерського обліку спричинили 

активізацію досліджень щодо обліку та контролю виконання капітальних інвестицій 

промислових підприємств, адже для прийняття тактичних і стратегічних рішень з

управління капітальними інвестиціями необхідна своєчасна, достовірна аналітична 

інформація, яка може бути забезпечена лише бухгалтерським обліком та безпосередньо 

залежить від його якості. Тому удосконалення теорії і практики ведення обліку і

здійснення контролю операцій з капітальними інвестиціями в сучасних умовах 

соціально–економічного розвитку стає нагальною потребою та визначає актуальність теми 

дослідження.

Інвестиції це довгострокові вкладення майнових та інтелектуальних цінностей в

об’єкти підприємницької діяльності, в результаті якої утворюється прибуток. Реальні 

інвестиції або капітальні інвестиції це вкладення в основний капітал та приріст 

матеріально – виробничих запасів. Вони характеризуються галузевою та технологічною 

структурами, пропорції яких здебільшого визначають ефективність нагромадження.

Початком діяльності, пов’язаної з інвестуванням є пошук інвестиційних концепцій.

Ця стадія може стати початком мобілізації коштів для інвестування і написання 
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інвестиційного проекту. Інвестиційний проект – це комплекс взаємопов’язаних заходів,

протягом яких передбачається вкладення лімітованої кількості ресурсів, у тому числі 

інтелектуальних, матеріальних, людських задля отримання запланованого результату та 

досягнення інвестиційних цілей [1]. 

В успішності реалізації інвестиційної стратегії інвестора на промисловому 

підприємстві значне місце посідає облік капітальних інвестицій під час виконання 

інвестиційного проекту промислового підприємства. Формування інформаційної бази про 

капітальні інвестиції на підприємствах здійснюється за даними бухгалтерського обліку. У

плані рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції [2] про його застосування для 

бухгалтерського обліку капітальних інвестицій відведено рахунок 15 “Капітальні 

інвестиції”. Первинний облік обсягів і витрат капітальних інвестицій організовується 

залежно від виду капіталовкладень, способу виконання будівельно–монтажних робіт 

(підрядний та господарський), а також каналів і способів придбання машин, обладнання та 

устаткування.

При виконання інвестиційного проекту промислового підприємства також важлива 

роль відводиться системам і методам інвестиційного контролю. Основна мета контролю 

інвестиційного проекту [3] – забезпечення виконання планових показників проекту в ході 

його реалізації. Сутність контролю інвестиційного проекту полягає у виробленні 

механізмів, що забезпечують формування відповідних впливів, які виникають при будь–

якому відхиленні від плану виконання робіт і спрямованих на зменшення даного 

відхилення з урахуванням змін у навколишньому середовищі. В рамках функції контролю 

реалізації інвестиційного проекту вирішуються завдання вимірювання, прогнозування та 

оцінки ситуації, що складається по досягненню заданих результатів, витрат часу і

ресурсів, аналізу та усуненню причин відхилення від базисного плану, коригування плану.
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