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PROBLEM ASPECTS OF RECOGNITION AND EVALUATION  
OF CAPITAL INVESTMENTS IN ACCOUNTING

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена проблемам бухгалтерського обліку ка-

пітальних інвестицій. Під час дослідження виявлено, що нена-
лежне інформаційне забезпечення управління капітальними 
інвестиціями гальмує темпи оновлення необоротних активів 
суб’єктів господарювання зокрема та держави загалом. Вста-
новлено, що наявна система стандартизації бухгалтерського 
обліку не містить належної регламентації виконання процедур 
облікового відображення операцій з капітальними інвестиціями. 
Аргументовано, що підставою визнання капітальних інвестицій 
в бухгалтерському обліку є виконання чотирьох умов, а саме 
часу, контролю, вартості та економії, а для їх оцінювання найдо-
цільніше застосовувати витратний підхід за первісною вартістю. 
Крім того, обґрунтовано, що збільшення вартості капітальних 
інвестицій за рахунок капіталізації фінансових витрат позитивно 
впливає на характеристику фінансової звітності підприємства 
щодо оцінювання його фінансово-майнового стану.

Ключові слова: капітальні інвестиції, необоротні активи, 
капіталізація, фінансові витрати, стандарти бухгалтерського 
обліку.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемам бухгалтерского учета капи-

тальных инвестиций. При исследовании выявлено, что ненад-
лежащее информационное обеспечение управления капиталь-
ными инвестициями тормозит темпы обновления необоротных 
активов субъектов хозяйствования в частности и государства  
в целом. Установлено, что существующая система стандартиза-
ции бухгалтерского учета не содержит надлежащей регламен-
тации выполнения процедур учетного отображения операций 
с капитальными инвестициями. Аргументировано, что основа- 
нием признания капитальных инвестиций в бухгалтерском учете 
является выполнение четырех условий, а именно времени, кон-
троля, стоимости и экономии, а для их оценивания целесооб- 
разнее всего применять затратный подход по первоначальной 
стоимости. Кроме того, обосновано, что увеличение стоимости 
капитальных инвестиций за счет капитализации финансовых 
расходов положительно влияет на характеристику финансовой 
отчетности предприятия касательно оценивания его финансово- 
имущественного состояния.

Ключевые слова: капитальные инвестиции, необрати-
мые активы, капитализация, финансовые расходы, стандарты 
бухгалтерского учета.

ANNOTATION
The article is devoted to the problems of accounting of capital 

investments. The topicality of general problem is due to the high 
level of depreciation of non-current assets of enterprises and low 
rates of growth of capital investments. In the course of the study, 
it was revealed that improper information management of capital 
investments breaks the rate of renewal of non-current assets in 
economic entities in particular and in the state as a whole. Accor- 
ding to the results of the study of the content of legislative and 
regulatory documents in the field of accounting, it has been es-
tablished that the existing system of its standardization and reg-
ulation does not contain proper regulation of the implementa-
tion of accounting procedures for capital investment operations.  
The research of scientific works on the specified topic has estab-
lished that problems of recognition and evaluation of capital invest-
ments in accounting have not been solved yet. It is argued that the 
basis for recognizing capital investments in accounting is the fulfill-
ment of four conditions: time condition – the process of investment 
has begun, but has not been completed yet; control condition – the 
company controls both the process of capital investment and its in-
termediate results in tangible or intangible form; cost condition – the 
interim results of the process of capital investment can be reliab- 
ly estimated; economic condition – there is confidence that upon 
the completion of the capital investment process, an asset will be 
obtained that will bring economic benefits to the enterprise in the 
future. Based on the analysis of various methodological approa- 
ches to the valuation of objects in accounting, it is substantiated 
that for the estimation of capital investments, it is most appropria- 
te to apply a cost approach at the original cost. In addition, it is 
substantiated that an increase in the value of capital investments 
due to the capitalization of financial expenses positively affects 
the characteristic of the financial statement of the enterprise in 
terms of assessing its financial and property status, in particular, 
improves its solvency and thus creates additional opportunities for 
attracting funding for the renewal of non-current assets.

Key words: capital investments, non-current assets, capitali- 
zation, financial expenses, accounting standards.

Постановка проблеми. Обсяг капітальних 
інвестицій є важливим фактором та індикато-
ром розвитку економіки держави загалом та 
суб’єктів господарювання зокрема. Інновацій-



360

Випуск 2(13) 2019

Класичний приватний університет

ний характер економічного розвитку передба-
чає постійне оновлення економічних засобів, 
що обумовлює систематичні видатки суб’єктів 
господарювання на капітальні інвестиції та 
присутність відповідної статті в їхніх балансах.

Здійснення капітальних інвестицій, як пра-
вило, потребує значних витрат фінансових 
ресурсів, тому обсяги інвестування обмежені 
фінансовими можливостями підприємств та їх-
ньою здатністю залучати капітал. Статистичні 
дані за останні роки свідчать про те, що близь-
ко 70% капітальних інвестицій суб’єкти гос-
подарювання фінансували за рахунок власних 
коштів (рис. 1). З іншого боку, середній рівень 
зношення основних засобів в економіці стано-
вить близько 60% (рис. 2), отже, за рахунок 
лише власних коштів істотно покращити свій 

економічний потенціал суб’єкти господарюван-
ня не зможуть, адже це не забезпечує навіть 
5% індексу зростання основних засобів (рис. 3).

Залучення позикових коштів для фінансу-
вання капітальних інвестицій сьогодні є досить 
вартісним. Великі відсоткові платежі, з одного 
боку, істотно ускладнюють критерії кредито-
спроможності позичальників, а з іншого, обу-
мовлюють високі фінансові витрати, чим по-
нижують фінансові результати та погіршують 
кредитоспроможність таких суб’єктів. Одним 
з можливих шляхів подолання цієї проблеми 
може бути капіталізація фінансових витрат, од-
нак така можливість обмежена певними крите-
ріями та вимогами до об’єктів інвестування, ви-
значеними у стандартах бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності. Таким чином, питання 

Рис. 1. Динаміка капітальних інвестицій в Україні  
за джерелами фінансування за 2013–2017 рр.
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Роки 
Рис. 2. Середній рівень зносу основних засобів  

в Україні за 2013–2017 рр.
Рис. 3. Індекс зростання вартості основних засобів 

в Україні за 2013–2016 рр.
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обліково-звітного відображення капітальних 
інвестицій є актуальними для вирішення проб- 
леми оновлення економічних засобів та забезпе-
чення економічного зростання економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемні аспекти теорії та практики обліку, 
аналізу операцій, пов’язаними з капітальним 
інвестуванням, та управління ними досліджу-
вали такі українські вчені, як М.І. Бондар [1], 
В.А. Дерій [2], А.Г. Загородній [3], З.В. Задорож-
ний [4], Я.О. Ізмайлов [5], Т.Г. Камінська [2],  
Я.Д. Крупка [6], Т.В. Майорова [7], Ю.О. Но-
човна [9], С.Й. Сажинець [14], І.Й. Яремко [15].

Першою фундаментальною працею, у якій 
досліджені проблеми обліку капітальних інвес-
тицій після реформування бухгалтерської мето-
дології, можна вважати монографію Я.Д. Круп-
ки «Облік інвестицій». У ній автор детально 
розкрив особливості капітальних інвестицій, 
підходи до їх оцінювання, їх синтетичного  
та аналітичного обліку в розрізі об’єктів такого 
інвестування, зокрема придбання та створення 
об’єктів основних засобів та інших необоротних 
активів, будівництва, здійснення капітального 
поліпшення об’єктів необоротних активів [6]. 
Багато з викладених у монографії пропозицій 
актуальні сьогодні. Однак деякі положення 
сформульовані під випливом минулих інфля-
ційних процесів, крім того, за майже двадцять 
років відбулися певні зміни в регулюванні мето-
дології бухгалтерського обліку, що знову актуа-
лізує потребу проведення наукових досліджень 
бухгалтерського обліку капітальних інвестицій.

Низку наукових пропозицій щодо вдоско-
налення обліку капітальних інвестицій у своїй 
дисертації сформував Я.О. Ізмайлов. Зокрема, 
він запропонував удосконалення статистичної 
форми № 2-інвестиції, методики обліку капі-
тальних інвестицій на природоохоронні цілі  
та комплексного еколого-економічного аналізу 
капітальних інвестицій [5].

В.А. Дерій та Т.Г. Камінська у своїй праці [2] 
дослідили проблеми обліково-аналітичного за-
безпечення капітальних інвестицій, їхній стан, 
структуру за видами та джерелами здійснення 
в Україні у 2014 р., запропонували елементи 
наказу про облікову політику щодо розкриття 
методів оцінювання капітальних інвестицій 
тощо. Певні пропозиції щодо вдосконалення 
аналітичного обліку капітальних інвестицій 
(введення додаткових субрахунків до рахун-
ку 15 «Капітальні інвестиції») наведені також  
у праці З.В. Задорожного [4].

С.Й. Сажинець ще у 2009 р. зазначав про 
необхідність запровадження чіткої системи до-
кументування, обліку та контролю капіталь-
них інвестицій, запропонувавши конкретні 
форми первинних облікових документів, зок- 
рема «Замовлення на роботи та послуги з ка-
пітального інвестування» та «Калькуляцію 
на виконання господарським способом робіт  
з капітального інвестування» [14]. Однак орган  
державної влади, який здійснює регулювання 

у сфері бухгалтерського обліку, досі не вирі-
шив цієї проблеми.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Питання визнання й оціню-
вання капітальних інвестицій належним чином 
не розкриті ні в імперативних документах, які 
регулюють бухгалтерський облік, ні в наукових 
працях, що формує невирішену частину загаль-
ної проблеми неефективного управління капі-
тальним інвестиціями та його інформаційного 
забезпечення.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження проб- 
лемних питань визнання й оцінювання капі-
тальних інвестицій в бухгалтерському обліку 
підприємств, обґрунтування пропозицій щодо 
їхнього вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Капітальні інвестиції є одним з головних меха-
нізмів розширеного відтворення факторів вироб-
ництва, фундаментом економічно-інноваційного  
розвитку суб’єкта господарської діяльності не-
залежно від сфери діяльності чи форми влас-
ності. Ефективне управління процесом інвес-
тування базується на достовірній, актуальній 
та своєчасній інформації про необхідність, до-
цільність, вартість та інші характеристики ін-
вестицій. Більшість інформації фінансового ха-
рактеру відображена в системі бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності.

Основними законодавчо-нормативними до-
кументами, які регламентують питання мето-
дології, методики й організації бухгалтерського 
обліку, є національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти 
фінансової звітності та бухгалтерського обліку, 
Податковий кодекс України тощо.

Відповідно до Податкового кодексу України 
капітальні інвестиції є господарськими опера-
ціями, що передбачають придбання будинків, 
споруд, інших об’єктів нерухомої власності, ін-
ших основних засобів та нематеріальних акти-
вів, що підлягають амортизації [10].

Єдиного стандарту, який би регламентував 
методологію бухгалтерського обліку капіталь-
них інвестицій, немає ні в національній сис-
темі стандартизації бухгалтерського обліку, ні 
в міжнародній. Окремі питання методики їх 
бухгалтерського обліку розкриті у стандартах, 
які стосуються об’єктів інвестування, зокре-
ма основних засобів, нематеріальних активів.  
П(С)БО 7 «Основні засоби» встановлює, що до 
капітальних інвестицій в необоротні матеріаль-
ні активи належать витрати на будівництво, ре-
конструкцію, модернізацію (інші поліпшення, 
що збільшують первісну (переоцінену) вартість), 
виготовлення, придбання об’єктів матеріаль-
них необоротних активів (зокрема, необорот-
них матеріальних активів, призначених для 
заміни діючих, та устаткування для монтажу),  
що здійснюються підприємством [12]. Крім виз- 
начення, в цьому стандарті лише зазначено, що 
інформацію про суму капітальних інвестицій  
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в основні засоби за звітний рік необхідно наво-
дити в примітках до річної фінансової звітності 
підприємств.

В П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» зазна-
чено, що незавершені капітальні інвестиції  
в нематеріальні активи – це капітальні інвес-
тиції у придбання, створення та модернізацію 
нематеріальних активів, використання яких за 
призначенням на дату балансу не відбулося [13].

Таким чином, питання визнання й оцінюван-
ня капітальних інвестицій належним чином не 
розкриті в документах, що регламентують ме-
тодику й організацію бухгалтерського обліку. 
На думку Я.Д. Крупки, це може бути пов’язане 
з тим, що «у світовій практиці рідко виділяють-
ся як окремі облікові номенклатури капітальні 
інвестиції», а поняття інвестицій здебільшого 
використовують для означення фінансових опе-
рацій зі вкладення коштів [6, с. 110].

З огляду на імперативну неврегульованість 
умови визнання капітальних інвестицій необ-
хідно визначати з використанням загальних 
підходів до визнання активів у бухгалтерсько-
му обліку та з урахуванням особливостей, які 
їм притаманні. До основних критеріїв визнання 
активів належать:

– контроль з боку підприємства;
– ймовірність отримання економічних вигід 

від їх використання в майбутньому;
– можливість достовірного оцінювання їхньої  

вартості [8].
Капітальні інвестиції характеризують вар-

тість проміжного результату процесу створення 
(оновлення) об’єктів необоротних активів. Хоча 
процес капітального інвестування може тривати 
як довше, так і коротше від одного року (опера-
ційного циклу, якщо він довший одного року), 
його проміжні результати за терміном викорис-
тання ідентифікують так само, як об’єкти його 
кінцевого результату, а саме необоротні активи.

Таким чином, до основних умов визнання 
капітальних інвестицій в бухгалтерському об-
ліку підприємств можна віднести:

– умову часу (процес інвестування розпочав-
ся, але ще не завершений);

– умову контролю (підприємство контролює 
як процес капітального інвестування, так і його 
проміжні результати в матеріальній чи немате-
ріальній формі);

– умову вартості (проміжні результати про-
цесу капітального інвестування можна досто-
вірно оцінити);

– умову економії (є впевненість, що по завер-
шенні процесу капітального інвестування буде 
отриманий актив, який в майбутньому принесе 
підприємству економічні вигоди).

Невід’ємною умовою визнання капітальних 
інвестицій в бухгалтерському обліку є їхнє 
вартісне оцінювання, адже всі об’єкти в облі-
ку відображаються у грошовому вимірнику. 
В стандартах бухгалтерського обліку та фінан-
сової звітності передбачені два основні підходи 
до оцінювання активів, а саме за витратами на 

їхнє придбання чи виготовлення та за справед-
ливою вартістю. Щодо необоротних активів вит- 
ратному підходу відповідають такі види оцін-
ки, як первісна вартість, залишкова (балансова) 
вартість та відновна вартість. Справедливу вар-
тість необоротного активу можна представити 
як вартість його реалізації (ринкову вартість) 
чи вартість використання, яку здебільшого роз-
раховують шляхом дисконтування очікуваних 
майбутніх чистих грошових надходжень від ви-
користання активу та його ліквідації.

З огляду на специфіку капітальних інвести-
цій найбільш економічно обґрунтованим для 
їхнього оцінювання є витратний підхід за пер-
вісною вартістю. Це твердження можна аргу-
ментувати таким чином:

– капітальні інвестиції не підлягають експлуа- 
тації, отже, зносу та амортизації, тому поняття 
залишкової вартості для них не характерне;

– капітальні інвестиції безпосередньо не ге-
нерують економічні вигоди, а є об’єктами про-
міжної ланки створення повноцінних активів, 
які такі вигоди можуть генерувати; потреба 
відновлення може виникати лише щодо повно-
цінних активів, тобто генераторів економічних 
вигід, які зношені чи з інших причин втратили 
свої характеристики, а не об’єктів проміжних 
стадій їхнього створення; таким чином, понят-
тя відновної вартості до капітальних інвестицій 
також незастосовне;

– з огляду на те, що капітальні інвестиції без-
посередньо не генерують економічні вигоди, не 
буде також майбутніх позитивних чистих грошо-
вих потоків від їхнього використання, що уне-
можливлює застосування вартості використання 
капітальних інвестицій для їхнього оцінювання.

Загалом можливість застосування підхо-
ду справедливої вартості до оцінювання капі-
тальних інвестицій досить обмежена, оскільки 
їх здійснюють для отримання певного активу, 
придатного для експлуатації, а не для реалі-
зації (як незавершених об’єктів зі створення 
активів). За умови призупинення процесу капі-
тального інвестування на досить довгий термін 
(виникнення так званих довгобудів), на їхню 
вартість можуть впливати фактори зовнішнього 
середовища (наприклад, інфляція, зміна техно-
логій), що обумовлює необхідність проведення 
переоцінки вартості капітальних інвестицій. 
З іншого боку, менеджери підприємства можуть 
переглянути доцільність завершення такого ін-
вестиційного проекту, внаслідок чого вартість 
капітальних інвестицій набуває статусу лікві-
даційної та буде збільшена на величину лікві-
даційних витрат або статусу вартості реалізації 
з переведенням об’єкта капітальних інвестицій 
до іншої групи активів, а саме необоротних ак-
тивів, утримуваних для продажу.

Важливим щодо впливу на фінансово- 
економічний стан підприємства є можливість ка-
піталізації фінансових витрат, пов’язаних з ка-
пітальними інвестиціями. Така можливість пе-
редбачена П(С)БО 31 «Фінансові витрати» [11],  
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якщо капітальні інвестиції визнаються квалі-
фікаційними активами. Капіталізація фінансо-
вих витрат дає змогу, з одного боку, збільшити 
вартість капітальних інвестицій, отже, вартість 
усього майна підприємства, а з іншого боку, 
зменшити витрати на величину відсоткових вип- 
лат за позиками, отже, збільшити обсяг при-
бутку (знизити обсяг збитку) підприємства за 
звітний період.

Таким чином, збільшення вартості капіталь-
них інвестицій за рахунок капіталізації фінан-
сових витрат позитивно впливає на характерис-
тику фінансової звітності підприємства щодо 
оцінювання його фінансово-майнового стану.

Узагальнену методику визнання й оцінюван-
ня капітальних інвестицій в бухгалтерському 
обліку відображено на рис. 4.

Висновки. Капітальні інвестиції є важли-
вим фактором економічного розвитку суб’єктів 
господарювання зокрема та держави загалом. 
Теперішні обсяги капітальних інвестицій свід-
чать про надзвичайно низькі темпи оновлення 
необоротних активів. Вирішення цієї проблеми 
потребує принаймні належного інформаційного 
забезпечення управління процесами капіталь-
ного інвестування.

Основним джерелом інформації про капі-
тальні інвестиції є система бухгалтерського 
обліку підприємств. За результатами прове-
деного дослідження встановлено, що наявна 
система стандартизації бухгалтерського облі-
ку не містить належної регламентації виконан-
ня процедур облікового відображення операцій  
з капітальними інвестиціями. Аргументовано,  
що підставою визнання капітальних інвестицій 
в бухгалтерському обліку є виконання чотирьох 
умов, а саме часу, контролю, вартості та економії, 
а для їх оцінювання найдоцільніше застосовува-
ти витратний підхід за первісною вартістю. Крім 
того, обґрунтовано, що збільшення вартості капі-
тальних інвестицій за рахунок капіталізації фі-
нансових витрат позитивно впливає на характе-
ристику фінансової звітності підприємства щодо 
оцінювання його фінансово-майнового стану.
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