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Інвестиційна діяльність, що пов'язана із здійсненням капітальних інвестицій, має 

виключно важливе значення, оскільки створює основи для стабільного розвитку економіки 

країни. Інвестиційні процеси, пов'язані з інвестиціями в основний капітал, в Україні за 

останні роки істотно активізувалися, хоча останні два роки вважаються кризовими 

(внаслідок світової фінансової кризи 2008 року). Таке становище в країні з боку 

інвестиційного потенціалу і реформа бухгалтерського обліку спричинили активізацію 

досліджень по обліку інвестицій, оскільки для ухвалення тактичних і стратегічних рішень 

по управлінню капітальними інвестиціями необхідна своєчасна, достовірна аналітична 

інформація, яка може бути забезпечена лише бухгалтерським обліком і безпосередньо 

залежить від його якості.  

У загальному вигляді проблема удосконалення інформаційного забезпечення обліку 

капітального інвестування полягає в побудові адекватної сучасним умовам моделі 

бухгалтерського обліку, яка б забезпечувала достатні можливості для прийняття 

управлінських рішень у цій сфері діяльності. Провідними науковцями зроблений значний 

вклад в методології, теоретичне і практичне обґрунтування питань, пов'язаних з 

управлінням, обліком, аналізом і контролем операцій з капітальними інвестиціями. Загальні 

проблеми теорії і практики управління, обліку і аналізу операцій з капітальними 

інвестиціями отримали освітлення в роботах таких вітчизняних учених: І.А. Бланка, С.І. 

Головацького, З.В. Задорожного, Г.Г. Кирейцева, Б.С. Кругляка, Я.Д. Крупки, Б.М. 

Литвина, В.О. Ластовецького, А.А. Пересади, М.С. Гармаша, В.В. Сопка, І.Д. Фаріона, С.І. 
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Шкарабана і інших, російських учених – А.А. Баширова, М.Ф. Дячкова, П.Й. Злобіна, В.В. 

Ковальова, А.Ш. Маргуліса, В.М. Матюшина, Я.С. Мелкумов, О.С. Наринської, Я.В. 

Соколової, а також зарубіжних вчених Ст. Беренса, П. Хавранека, У. Шарпа і інших. 

Теоретичним і практичним аспектам організації і методології контролю операцій з 

капітальними інвестиціями присвячені праці І.А. Белобжецького, М.Т. Білухи, Ф.Ф. 

Бутинця, Б.І. Валуєва, В.А. Калькутіна, Л.М. Крамаровського, В.М. Мурашко, В.С. 

Рудницького, В.П. Суйц, Б.Ф. Вусаня, О.А. Шпига, М.Я. Штеймана і ін.  

Проблемні аспекти обліку капітальних інвестицій зумовлені наявністю 

невизначеностей та суперечливих положень різних регулюючих документів з питань 

бухгалтерського обліку – з одного боку, та вимогами звітного відображення інформації, 

щодо якої не виділено окремих об'єктів бухгалтерського обліку – з іншого. Діюча система 

обліково-аналітичних показників не відображає повною мірою усього розмаїття 

інвестиційних процесів.  Тому, доцільно було б відокремити статті фінансового та 

реального інвестування підприємств за різними видами фінансових та майнових вкладень в 

окремі примітки до фінансової звітності. Вважаємо за необхідне розробити оновлену 

методичну базу для систематизації облікової інформації з інвестиційної діяльності, адже 

правильна та раціональна побудова бухгалтерського, в т.ч. аналітичного, обліку 

капітальних інвестицій має велике значення для отримання повної, об'єктивної інформації 

про вказані витрати та відображення цих даних у фінансовій, статистичній та податковій 

звітностях з метою розробки та реалізації ефективної інвестиційної політики підприємств. 
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