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Розкрито сутність і умови визнання в бухгалтерському облі-
ку капітальних інвестицій екологічного спрямування. Запро-
поновано методику обліку капітальних інвестицій на приро-
доохоронні цілі через формування й використання фонду 
на відтворення необоротних активів екологічного спряму-
вання. 
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логічного призначення, фонд відтворення необоротних акти-
вів екологічного спрямування. 

 

Формування ефективних процедур відокремленого відобра-
ження й аналізу капітальних інвестицій у створення і поліпшення 
природоохоронних об’єктів належить до важливих ланок управ-
ління промисловим виробництвом. Це пояснюється тим, що ви-
робнича діяльність здійснює значний негативний вплив на дов-
кілля і потребує істотних вкладень на відновлення екосистеми. 
Разом з тим облік інвестиційних витрат екологічного призначен-
ня залишається недостатньо дослідженим напрямом у сучасній 
системі бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з капіталь-
ними інвестиціями. Відсутність єдиних стандартів подання еко-
логічної обліково-звітної інформації створює необхідність перед-
бачити порядок акумулювання і використання інвестиційних 
коштів екологічного спрямування в межах бухгалтерського облі-
ку і фінансової звітності, що регламентовані національними по-
ложеннями (стандартами). 

Доцільність і правомірність виокремлення екологічної скла-
дової в загальному обсязі капітальних інвестицій активно обго-
ворюються в наукових колах. Зокрема, Л. Максимів основними 
інструментами екологічно орієнтованого бухгалтерського обліку 
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вважає диференціювання і доповнення управлінського обліку та 
розширення фінансового обліку [1]. На думку Л. І. Зятковської, 
для запобігання свідомої мінімізації підприємствами вкладень в 
екологічно безпечні заходи, які не завжди ведуть до збільшення 
випуску продукції чи прибутковості, слід віднайти шляхи залу-
чення повного обсягу фінансових ресурсів, необхідних для впро-
вадження нових, ресурсоощадних технологій [2]. Аналогічні твер-
дження зустрічаються не тільки в наукових публікаціях, що 
об’єднані в напрямі Environmental Accounting [3; 4], але й знай-
шли відображення у розвитку законодавчо-нормативної бази 
екологічного аудиту в Україні і світі [5; 6]. Тому вдосконалення 
фінансового обліку варто здійснювати в напрямку чіткого визна-
чення в системі рахунків цільового надходження коштів з різних 
джерел на потреби капітального інвестування в об’єкти екологіч-
ного спрямування.  

У науковій літературі зустрічаються різні методичні підходи 
до акумулювання коштів на здійснення капітальних інвестицій 
через відкриття окремого субрахунку для цільового накопичення 
і використання інвестиційних ресурсів. Так, В. С. Лень і В. В. Гли-
венко, узагальнюючи досвід облікової роботи до введення у 2000 р. 
діючого нині плану рахунків, доводять прийнятність створення і 
витрачання фонду цільового фінансування капітальних інвести-
цій. На їх думку, до рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові 
надходження» можна відкрити субрахунок 489 «Фонд цільового 
фінансування капітальних інвестицій». Ними запропоновано ко-
респондувати цей рахунок з проміжним контрсубрахунком 182 
«Формування фонду цільового фінансування капітальних інвес-
тицій», який можна відкрити до рахунку 18 «Інші необоротні ма-
теріальні активи» [7]. За всіх позитивних моментів розглянутого 
підходу, створення зазначеного цільового фонду пов’язано з ви-
лученням з обороту підприємства і «заморожуванням» на відпо-
відному рахунку протягом тривалого терміну великих обсягів 
коштів на будь-які потреби капітального характеру. Тому краще 
передбачити створення фондів з більш чітким розмежуванням ці-
льового призначення капітальних інвестицій, зокрема фондів 
екологічного, інноваційного чи іншого спрямування. 

З точки зору Т. П. Остапчук, більш доцільним є формування і 
використання фонду на відтворення необоротних активів. У ме-
тодичному плані для такого обліку передбачено введення суб-
рахунків: 157 «Внески на здійснення капітальних інвестицій», 
315 «Поточний рахунок для відтворення необоротних активів», 
426 «Фонд на відтворення необоротних активів». Їх застосуван-
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ня сприятиме створенню фонду на заміну активів та відшкоду-
ванню коштів, що витрачені під час придбання необоротних ак-
тивів, з отриманої на поточний рахунок виручки від продажу 
[8]. Водночас здається не зовсім виправданим намагання нако-
пичувати в межах одного фонду всі капітальні витрати на від-
творення необоротних активів. Адже на великих промислових 
підприємствах, до яких належать гірничо-збагачувальні комбі-
нати, в такому фонді буде досить важко визначити і відстежити 
рух капітальних коштів у відтворення необоротних активів, що 
залучені до виконання природоохоронної і соціальної функцій 
виробництва, яке є небезпечним для оточуючого природного 
середовища і населення.  

З огляду на викладене, слід констатувати, що до теперішнього 
часу залишились невирішеними і потребують ретельного розгля-
ду питання створення ефективної облікової процедури акумулю-
вання екологічно орієнтованих інвестиційних коштів та їх спря-
мування на реалізацію екологічно значимих проектів відтворення 
технічної бази потужних підприємств. 
Метою статті є розробка методичного забезпечення обліку 

капітальних інвестицій екологічного призначення через створен-
ня та використання фонду відтворення необоротних активів еко-
логічного спрямування. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких 
взаємопов’язаних завдань: 

 з’ясування економічної сутності і визнання капітальних ін-
вестицій екологічного спрямування у системі бухгалтерського 
обліку; 

 обґрунтування доцільності створення та використання фон-
ду відтворення необоротних активів екологічного спрямування 
для ефективного обліку екологічних інвестицій.  

Економічна наука поки що тільки рухається у напрямку роз-
в’язання проблеми створення екологічно орієнтованого обліку 
діяльності підприємств. 

Позитивним є те, що в сучасних умовах відбувається зростан-
ня наукового інтересу вітчизняних економістів до аспектів еколо-
гічного інвестування та формування управлінських і обліково-
аналітичних засад формування і витрачання інвестиційних кош-
тів на екологічні цілі [1; 2]. У формах річної статистичної звітно-
сті підприємств виокремлюються обсяги інвестицій в основний 
капітал на охорону навколишнього природного середовища і раці-
ональне використання природних ресурсів. Зокрема, у ф. № 2-інве-
стиції відображається загальний обсяг таких інвестицій.  
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Хоча інвестиційна діяльність екологічного призначення на-
буває все більших масштабів, змушуючи промислові підприємс-
тва шукати необхідні джерела покриття інвестиційних витрат на 
екологічні потреби з адекватним відображенням їх в облікових 
регістрах, проте в положеннях (стандартах) бухгалтерського об-
ліку, законодавчо-нормативній базі та в публікаціях не запропо-
новано тлумачення таких понять, як «капітальні інвестиції еко-
логічного спрямування» та «необоротні активи екологічного 
спрямування».  

Пропонується під капітальними інвестиціями екологічного 
спрямування (або екологічного призначення) розуміти вкладення 
грошових коштів, різних видів майнових та інтелектуальних цін-
ностей у відтворення необоротних активів екологічного спряму-
вання, в результаті якого досягається еколого-економічний ефект. 
До необоротних активів екологічного спрямування (призначення) 
слід віднести: 

 всі групи основних засобів згідно з П(с)БО 7 [9; 10], які за-
безпечують вловлювання, утилізацію і знешкодження шкідливих 
викидів та відходів виробництва, рекультивацію земель і рекреа-
ційних комплексів, що зазнали техногенного впливу та раціональ-
не використання природних ресурсів;  

 інші необоротні матеріальні активи, які інформаційно чи 
функціонально сприяють реалізації екологічних заходів; 

 придбані або отримані нематеріальні активи, що безпосе-
редньо пов’язані з правами користування надрами, лісовими, 
водними, земельними, геологічними, біологічними та іншими 
ресурсами, що впливають на рівень екологічної безпеки жит-
тєдіяльності підприємства, населеного пункту, регіону тощо.  

Для правильного визнання в бухгалтерському обліку капіталь-
них інвестицій екологічного призначення варто чітко визначи-
тись з поняттям «відтворення необоротних активів екологічного 
спрямування», в яке інвестуються кошти. На думку автора даної 
статті, до відтворення необоротних активів екологічного спряму-
вання належить процес своєчасного придбання, заміни, будівни-
цтва, оновлення, поліпшення і підтримання у належному стані 
через капітальні роботи необоротних активів екологічного спря-
мування.  

Орієнтуючись на вимоги П(с)БО 7 і П(с)БО 8 [9; 10], є сенс 
рекомендувати включення до капітальних інвестицій екологічно-
го спрямування з майбутнім збільшенням первісної (залишкової) 
вартості необоротних активів екологічного призначення вартості 
робіт (послуг), що приводять до збільшення очікуваного майбут-
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нього еколого-економічного ефекту від таких необоротних акти-
вів. Підставою для визнання капітальними інвестиціями екологіч-
ного спрямування витрат, пов’язаних з поліпшенням необорот-
них активів, є зростання внаслідок цих витрат очікуваного термі-
ну корисного використання необоротного активу екологічного 
спрямування, екологічної безпеки продукції і екологічної ситуа-
ції на підприємстві та прилеглій території, на яку розповсюджу-
ються вплив техногенного навантаження і природоохоронних за-
ходів підприємства.  

Для фінансування капітальних інвестицій у матеріальні й 
нематеріальні необоротні активи, що забезпечують поліпшення 
екологічної ситуації на підприємстві, потрібні стабільні джерела 
інвестиційних ресурсів. Формування таких джерел є сенс здійс-
нювати переважно за рахунок власних коштів підприємства, то-
му що кредитні ресурси (у тому числі у формі інвестиційного 
лізингу чи інвестиційного селенгу) краще залучати під капіталь-
ні інвестиції у розвиток виробництва, які в майбутньому дають 
приріст прибутку і дозволяють розраховуватися з кредиторами 
за відсотковими платежами та основним кредитним боргом. 
Екологічні інвестиції далеко не завжди пов’язані з отриманням 
прибутків, хоча екологічний і соціальний ефект від таких вкла-
день капіталу є досить вагомим, хоч і відчувається не одразу. 
Кошти державного бюджету і місцевих бюджетів як джерело 
капітальних інвестицій екологічного спрямування з розвитком 
ринкової економіки в Україні є досить мізерними або майже 
відсутні. Їх можливо розглядати лише в якості додаткового ін-
вестиційного ресурсу, яке має чітке цільове призначення. 

Акумулювання на капітальні інвестиції екологічного призна-
чення власних коштів промислового підприємства, тобто частини 
нерозподіленого прибутку та амортизації, є доцільним через спе-
ціальний фонд, але чинною законодавчо-нормативною базою на 
сьогодні не передбачено створення жодного фонду для таких по-
треб. Разом з тим теоретичні засади бухгалтерського обліку конс-
татують можливість і доречність функціонування на підприємст-
вах «спеціальних фондів», «фондів економічного стимулювання» 
тощо як об’єктів фінансового обліку [11]. 

Узагальнюючи вищевикладене, пропонується створення та 
використання на промислових підприємствах фонду на відтво-
рення необоротних активів екологічного спрямування. Його фор-
мування слід здійснювати за рахунок амортизаційних відраху-
вань з діючих необоротних активів екологічного спрямування, 
нерозподіленого прибутку, цільового фінансування і цільових 



 332

надходжень, резервного капіталу. Якщо інвестування в реаліза-
цію екологічних програм на підприємстві тільки розпочинається, 
можливо зазначений фонд поповнювати за рахунок частки амор-
тизації необоротних активів, які не пов’язані з екологією. Така 
частка не повинна перевищувати 30 % від вартості необоротних 
активів, щоб не позбавити підприємство можливості інвестувати 
в інші важливі проекти.  

Удосконалення методики обліку капітальних інвестицій еко-
логічного спрямування передбачає введення наступних субрахун-
ків: 189 «Формування фонду на відтворення необоротних активів 
екологічного спрямування», 319 «Поточний рахунок для від-
творення необоротних активів екологічного спрямування», 429 
«Фонд на відтворення необоротних активів екологічного спряму-
вання».  

Облік формування фонду на відтворення необоротних активів 
екологічного спрямування за рахунок власних джерел підприємс-
тва пропонується здійснювати у порядку, який розглянуто на 
прикладі ВАТ «Інгулецький ГЗК» на рис. 1. Для обліку викорис-
тання цього фонду із застосуванням підрядного і господарського 
способів виконання капітальних робіт пропонується кореспонден-
ція рахунків, наведена на рис. 2. 

Таким чином, чітке визначення і визнання капітальних інве-
стицій у відтворення необоротних активів екологічного при-
значення сприяє становленню і розвитку екологічно орієнто-
ваного бухгалтерського обліку. Створення і використання на 
промисловому підприємстві фонду на відтворення необорот-
них активів екологічного спрямування дозволяє підвищити 
стабільність і надійність фінансового покриття капітальних ви-
трат на екологічні потреби. Рекомендована методика обліку 
капітальних інвестицій екологічного призначення дає можли-
вість прозоро і достовірно відображувати в системі облікових 
регістрів здійснення екологічних інвестицій, конкретизуючи їх 
цільовий характер. Запропонований методичний апарат може 
бути використаний на підприємствах різних форм власності. 
Він слугує науковим підґрунтям для подальших досліджень у 
галузі вдосконалення аналізу і контролю капітальних інвести-
цій екологічного спрямування в промисловому секторі еконо-
міки. 
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Рис. 1. Облік нарахування фонду на відтворення необоротних активів  
екологічного спрямування на прикладі ВАТ «Інгулецький ГЗК» 
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Рис. 2. Облік використання фонду на відтворення необоротних активів  
екологічного спрямування на прикладі ВАТ «Інгулецький ГЗК» 
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