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аудиту, Київ, 2018. 

Дисертаційну роботу присвячено обґрунтуванню теоретичних положень 

та розробці практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського 

обліку земельних ресурсів в умовах ресурсозбереження. 

На основі систематизації підходів авторів до визначення економічного 

змісту термінів ―земля‖, ―природний капітал‖, ―земельний капітал‖, ―земельні 

ресурси‖, ―земельна ділянка‖ доведено їх співпідпорядкованість та 

взаємозалежність. Уточнено трактування поняття ―земельні ресурси‖ як 

об‘єкта бухгалтерського обліку (сукупність земельних ділянок, якими володіє 

та / або розпоряджається суб‘єкт господарювання незалежно від способу їх 

використання у господарській діяльності), що забезпечує об‘єктивність та 

однозначність тлумачення понятійно-категоріального апарату. 

Критичний аналіз запропонованих різними авторами класифікаційних 

ознак та видів земельних ресурсів засвідчив, що жодна із запропонованих 

класифікацій не враховує в повній мірі особливості операцій з надходження, 

оцінки стану та ефективності використання земельних ресурсів. З метою 

усунення зазначених недоліків запропонований авторський підхід до 

класифікації земельних ресурсів для потреб бухгалтерського обліку шляхом 

розробки ознак класифікації (за видами та цільовим призначенням земель; за 

правом власності; за суб‘єктами права власності; за якістю та придатністю 

для використання; за функціональним призначенням; за участю в іпотечному 

кредитуванні) та виокремлення відповідних видів земельних ресурсів. 

За результатами дослідження доведена неспроможність діючих 

законодавчих документів ефективно врегулювати порядок облікового 
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відображення результатів здійснення земельних відносин. Розроблено 

―Положення про порядок бухгалтерського обліку земельних ресурсів‖, 

застосування якого дозволяє усунути наявні суперечності в правовому 

регулюванні при розробці методичних положень бухгалтерського обліку 

земельних ресурсів. 

Встановлено фрагментарне відображення питань щодо обліку земельних 

ресурсів при розробці складових облікової політики, що зумовлює 

виникнення обмежень формування інформаційного масиву даних для 

прийняття управлінських рішень. З метою запобігання надання асиметричної 

інформації та забезпечення єдиного підходу до облікового відображення 

земельних ресурсів запропоновані етапи формування облікової політики 

підприємства, а також наведені складові облікової політики земельних 

ресурсів з систематизацією їх елементів. 

Використання первинних документів з обліку основних засобів для 

відображення операцій з земельними ресурсами у зв‘язку з їх наявністю 

застарілих показників, призводить до відображення в системі бухгалтерського 

обліку неповної інформації про кількісний та якісний стан земельних ресурсів. 

З огляду на зазначене розроблено форми первинних документів з обліку 

земельних ресурсів в розрізі стадії надходження, експлуатації, та вибуття зі 

складу активів підприємства, використання яких забезпечує деталізовану 

реєстрацію фактів господарського життя в сфері земельних відносин.  

В процесі дослідження вивчено види оцінки земельних ділянок залежно 

від мети і методів здійснення. З метою удосконалення оцінки як елементу 

методу бухгалтерського обліку, доведено доцільність застосування експертної 

грошової оцінки земельних ділянок при визначенні вартості земельних ресурсів 

при первісній оцінці та оцінці на дату балансу з використанням 

альтернативного підходу, що сприяє обґрунтованості показників вартості 

земельних ресурсів, наведених в балансі (Звіті про фінансовий стан). 

З метою усунення виявлених недоліків методичного забезпечення 

бухгалтерського обліку земельних ресурсів, забезпечення достовірності та 
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повноти подання інформації у фінансовій звітності підприємства 

запропоновано фасетну систему аналітичного обліку земельних ресурсів 

(запропоновано фасети першого рівня аналітики: Ф1 ―За видами та цільовим 

призначенням земель‖; Ф2 ―Земельні ресурси за шляхами надходження на 

підприємство‖; Ф3 ―Земельні ресурси за якістю та придатністю для 

використання‖; Ф4 ―Земельні ресурси за функціональним призначенням‖), 

використання якої дозволяє сформувати повну, якісну та достовірну 

інформаційну основу для прийняття управлінських рішень. 

Визначені основні характеристики речових прав на чуже майно та 

операційної оренди земельних ділянок, їх спільні та відмінні ознаки. 

Виокремленні об‘єкти бухгалтерського обліку, які використовуються в 

господарських операціях при набутті земельних ділянок на правах 

тимчасового користування (емфітевзису, суперфіцію, сервітуту). 

Встановлено перелік статей витрат, які формують первісну оцінка прав 

користування земельною ділянкою (сервітут, суперфіцій, емфітевзис) при їх 

набутті. Запропоновано застосовувати доходний підхід при первісній оцінці 

прав користування земельною ділянкою (сервітут, суперфіцій, емфітевзис) та 

методичний підхід до відображення вартості прав користування земельною 

ділянкою на субрахунку 122 ―Право на користування майном‖, а вартості 

набутих земельних ділянок на правах користування на позабалансовому 

рахунку 01 ―Орендовані необоротні активи‖ із використанням фасетної 

системи аналітичного обліку. 

Проведено критичний аналіз інформаційної місткості діючих форм 

фінансової звітності в частині подання інформації про земельні ресурси. На 

основі систематизації та аналізу зарубіжного досвіду відображення 

земельних ресурсів у фінансовій звітності різних країн світу запропоновано 

комплексний підхід до подання інформації про стан та використання 

земельних ресурсів в бухгалтерській звітності на мікро та макрорівнях. 

Зокрема, доповнено показники активу шляхом доповнення додатковими 

рядками ф. № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), а також форми № 5 
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―Примітки до річної фінансової звітності‖ шляхом внесення додаткових 

показників (рядків) до розділів І ―Основні засоби‖, ІІ ―Нематеріальні активи‖ 

та створення додаткового розділу XVI ―Позабалансовий облік‖.  

Для формування інформаційних потоків про кількісний та якісний стан 

земельних ресурсів, напрямів та ефективності їх використання для 

аналітичних потреб на мікро рівні розроблені форми управлінської 

бухгалтерської звітності щодо земельних ресурсів. Проведена порівняльна 

характеристика форм статистичної та адміністративної звітності з кількісного 

обліку земель, а також виділені їх спільні та відмінні ознаки. Запропоновано 

на макрорівні розробити та складати форму статистичного спостереження 1-

зем (річна) ―Звіт про стан та ефективність використання земельних ресурсів‖ 

та розроблено її змістовне наповнення. 

Досліджено роль та значення управлінського обліку земельних ресурсів, 

виокремленні проблемні питання його організації та впровадження на 

підприємстві. Досліджено програмне забезпечення, що використовується для 

автоматизації бухгалтерського обліку земельних ресурсів та функціональні 

можливості комп‘ютерних програм в зазначеному напрямі. Для підвищення 

рівня якості опрацювання та групування інформації про земельні ресурси 

запропоновано використовувати комплекс автоматизованих робочих місць 

працівників бухгалтерії та модуль ―Земельні ресурси‖ в умовах використання 

комп‘ютерних технологій. Запропонована структура модуля ―Земельні ресурси‖ 

та надана характеристика його розділів. Використання розроблених пропозицій 

забезпечує своєчасне представлення інформації про земельні ресурси та в 

необхідному аналітичному розрізі для ухвалення управлінських рішень.  

Ключові слова: земельні ресурси, земельна ділянка, права користування 

земельними ділянками, елементи облікової політики, бухгалтерський облік, 

внутрішньогосподарський (управлінський) облік, звітність, комп‘ютеризація. 

 

ANNOTATION 

Nechyporuk N. V. The accounting of land resources in terms of resource 

saving. - Qualification scientific work with the manuscript copyright.  
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The dissertation in support of candidature for an economic degree in 08.00.09 

– accounting, analysis and audit (by the line of business). - National Academy of 

Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv, 2018. 

This dissertation work is devoted to the substantiation of theoretical 

provisions and development of practical recommendations for improving the 

accounting of land resources in the conditions of resource saving. 

On the basis of systematization of the authors' approaches to the definition of the 

economic content of the terms ―land‖, ―natural capital‖, ―land capital‖, ―land 

resources‖, ―land plot‖ their subordination and interdependence are proved. The 

interpretation of the term ―land resources‖ as an object of accounting (a set of land 

plots owned and/or managed by a business entity regardless of the method of their use 

in economic activity) was clarified, which ensures objectivity and unambiguity of the 

interpretation of the conceptual and categorical apparatus. 

A critical analysis of the classification features and types of land resources 

proposed by different authors showed that none of the proposed classifications 

fully takes into account the peculiarities of operations for the receipt, assessment of 

the state and efficiency of use of land resources. To eliminate the specified 

shortcomings the author's approach to classification of land resources for needs of 

accounting by development of criteria of classification (by types and purpose of 

lands; by the property right; by subjects of the property right; by quality and 

suitability for use; by functional purpose; by participation in mortgage lending) and 

allocation of the corresponding types of land resources was offered. 

According to the results of the study, the insolvency of the existing legislative 

documents to effectively regulate the procedure of accounting  reflection of the 

results of land matters was proved.  The "Regulation on the procedure of 

accounting of land resources", the use of which eliminates the existing 

contradictions in the legal regulation in the development of methodological 

provisions of accounting of land resources was developed. 

In the course of the study, the types of land plot evaluation depending on the 

goals and methods of implementation were studied. In order to improve the 
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evaluation as an element of the accounting method, the expediency of the use of 

expert monetary valuation of land plots when determining the value of land 

resources in the initial evaluation and evaluation at the balance sheet date using an 

alternative approach, which contributes to the validity of the cost of land in the 

balance sheet (Statement of financial condition) was proved. 

In order to eliminate the identified shortcomings of the methodical ware of 

land resources accounting and to ensure the reliability and completeness of the 

information in the financial statements of the enterprise, a facet system of 

analytical accounting of land resources was proposed (the first level analytics 

facets were proposed: F1 "By type and purpose of land plots"; F2 "The land 

resources by way of receipt of the enterprise "; F3 "The land resources by quality 

and suitability for use "; F4 "The land resources by functional purpose "), the use of 

which allows to create a complete, high-quality and reliable information basis for 

management of decisions. 

The main characteristics of the right in rem over a corporeal thing on the 

property belonging to others and operating lease of land plots, their general and 

distinctive features were determined. The objects of accounting, which are used in 

economic operations at the acquisition of land on the basis of rights of temporary 

use (emphyteusis, superficies and easement). The list of items of expenditure 

forming the initial assessment of the rights to land plot usage (easement, 

superficies, emphyteusis) at their acquisition is established. It is proposed to apply 

the income approach to the initial assessment of the right to land plot usage 

(easement, superficies, emphyteusis) and the methodological approach to reflect 

the value of the rights to land plot usage on the sub-account 122 ―The rights to use 

the property‖, and the value of the acquired land plots on basis of the rights of use 

on the off-balance account 01 ―Leased non-current assets‖ using the facet 

analytical accounting system. 

A critical analysis of the information capacity of the existing forms of 

financial statements in terms of the presentation of information on land resources 

was conducted. On the basis of systematization and analysis of foreign experience 
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of land resources reflection in the financial statements of different countries of the 

world, a comprehensive approach to the presentation of information on the state 

and use of land resources in the financial statements at the micro and macro levels 

was proposed. In particular, the parameters of the asset were amended by 

additional lines f. No. 1 Balance Sheet (the statement of financial position), as well 

as form No. 5 ―The notes to the annual financial statements‖ by making additional 

parameters (lines) of sections I ―Fixed assets‖, II ―Intangible assets‖ and by 

creating an additional section XVI ―Off-balance accounting‖.  

The forms of management accounting for land resources were developed to form 

the information flows on the quantitative and qualitative state of land resources, 

directions and efficiency of their use for analytical needs at the micro level the 

comparative characteristic of forms of the statistical and management reporting on 

quantitative accounting of lands was carried out, and also their general and distinctive 

features were designated. It was proposed at the macro level to develop and compile a 

form of statistical observation. 1-ZEM (annual) "Report on the state and efficiency of 

land use‖ and its content was developed. 

The role and importance of management accounting of land resources was 

investigated, the problematic issues of its organization and implementation at the 

enterprise were designated. The software used for automation of accounting of 

land resources and functionality of computer programs in the specified direction 

were investigated. To improve the quality of processing and grouping of 

information on land resources, it is proposed to use a set of automated workplaces 

of accounting workers and the module ―Land resources‖ in the conditions of using 

computer technologies. The structure of the module "Land resources" was 

proposed and the characteristic of its sections was provided. The use of the worked 

out proposals ensures timely submission of information on land resources and in 

the necessary analytical context for approval of management decisions.  

Keywords: land resources, land plot, right to land plot usage, elements of 

accounting policy, accounting, internal (management) accounting,  accounts and 

records, computerization. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах проведення земельної реформи 

відбувається трансформація економічних відносин між суб‘єктами 

господарювання у сфері землекористування. Унікальність земельних 

ресурсів та необхідність забезпечення їх раціонального, ефективного 

використання потребують розбудови організаційно-методичних положень 

системи бухгалтерського обліку з урахуванням ресурсозбереження. 

Забезпечення раціонального землекористування за наявності недоліків у 

нормативному регулюванні сфери земельних відносин, продовження 

мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, 

необхідність розробки стратегії ресурсозбереження зумовлюють важливість 

достовірної інформації про стан, якість та ефективність використання 

земельних ресурсів суб‘єктами господарювання.  

За даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру станом на 16.02.2017 року земельний фонд України становив 

60,3 млн. га земель. Основу земельного фонду України складають землі 

сільськогосподарського призначення (42,7 млн. га або 70,8 % загальної площі 

України). Дія мораторію на продаж сільськогосподарських земель призвела до 

зростання кількості укладених договорів оренди земельних ділянок, 

диференціації фактів господарського життя з використанням земельних ресурсів. 

Разом із тим, сьогодні склалася ситуація, коли при високих якісних показниках 

ґрунтів вітчизняні землевласники отримують найнижчий розмір середньої 

орендної плати за землю в Європі. 

Важливу роль у розбудові земельних відносин, у раціональному 

використанні земельних ресурсів для їх збереження відіграє система 

бухгалтерського обліку земельних ресурсів, яка є ключовим елементом 

інформаційного забезпечення прийняття дієвих управлінських рішень. 

Формування належного інформаційного забезпечення для управління 

земельними ресурсами сприятиме здійсненню реальної їх оцінки, розробці 
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ефективних стратегій подальшого використання існуючих земельних ресурсів, 

визначенню відповідних напрямів ресурсозбереження. Останнім часом 

спостерігається підвищення вимог до якісних характеристик інформації, яка 

генерується системою бухгалтерського обліку, до необхідності надання 

зацікавленим користувачам правдивої та релевантної інформації про стан і 

тенденції використання земельних ресурсів. Означене зумовлює потребу 

наукового обґрунтування й опрацюванні дієвих заходів з удосконалення 

організаційно-методичного забезпечення системи бухгалтерського обліку та 

подання достовірної інформації про земельні ресурси у звітності підприємства. 

Вагомий внесок у формування теоретичних, організаційно-методичних 

положень бухгалтерського обліку земельних ресурсів здійснили вітчизняні 

вчені та дослідники: С.М. Белінська, О.М. Брадул, Б.С. Гузар, 

М.Я. Дем‘яненко, І.В. Замула, В.М. Жук, О.В. Ільчак, Г.Г. Кірейцев, А.С. 

Крутова, Н.М. Малюга, Т.В. Машкова, Т.П. Остапчук, С.М. Остапчук, П.Т. 

Саблук, Е.О. Сисак, Л.К. Сук, Л.А. Суліменко, А.М. Третяк, Ю.Г. Фесіна, 

О.В. Чумак, С.В. Шульга, О.В. Ярмолюк, а також зарубіжні вчені: 

С.Г. Вегера, Д.О. Карагодін, Р. Костанза (R. Costanza), Л.М. Тепман, М. Харіс 

(M. Harris), Я. Фрасер (I. Frasser) та інші. Однак проблемні питання розвитку 

облікового забезпечення економічних відносин у сфері землекористування, 

які залишилися поза увагою зазначених науковців, потребують їхнього 

вирішення з метою розробки комплексної системи бухгалтерського обліку 

земельних ресурсів в умовах ресурсозбереження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 

Національної академії статистики, обліку та аудиту за темою «Розвиток 

системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація» 

(номер державної реєстрації 0113U006166). У межах теми автором 

розроблено теоретичні положення та комплексні рекомендації з 

удосконалення організації й методичних положень бухгалтерського обліку 

земельних ресурсів підприємства в умовах ресурсозбереження. 
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Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає в обґрунтуванні 

теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій з 

удосконалення бухгалтерського обліку земельних ресурсів в умовах 

ресурсозбереження.  

Для досягнення мети в роботі поставлено та вирішено такі завдання: 

– розкрити сутність поняття «земельні ресурси» як об‘єкта 

бухгалтерського обліку з метою його однозначного тлумачення та розуміння; 

– дослідити класифікацію земельних ресурсів для потреб 

бухгалтерського обліку для визначення напрямів її подальшого 

удосконалення; 

– проаналізувати стан нормативно-правового забезпечення 

бухгалтерського обліку земельних ресурсів з метою встановлення векторів 

його розвитку; 

– обґрунтувати концептуальні засади облікової політики як дієвого 

інструменту оптимізації бухгалтерського обліку земельних ресурсів 

підприємства; 

– дослідити особливості первинного спостереження та оцінки земельних 

ресурсів у бухгалтерському обліку; 

– сформувати пріоритетні напрями розвитку методичних положень 

бухгалтерського обліку земельних ресурсів; 

– розробити пропозиції, спрямовані на вдосконалення методичного 

забезпечення бухгалтерського обліку прав користування земельними 

ресурсами; 

– здійснити оцінку інформаційної місткості бухгалтерської звітності в 

контексті подання інформації про земельні ресурси; 

– розвинути методичні аспекти технології облікового відображення 

земельних ресурсів в умовах використання комп‘ютерних технологій для 

забезпечення потреб управлінського персоналу. 
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Об’єктом дослідження є процес відображення в бухгалтерському обліку 

та фінансовій звітності господарських операцій суб‘єктів господарювання із 

земельними ресурсами. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та 

організаційних засад бухгалтерського обліку земельних ресурсів в умовах 

ресурсозбереження. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

загальнонаукові та спеціальні методи пізнання явищ і процесів у системі 

бухгалтерського обліку. Вивчення сучасного стану земельних відносин, 

класифікації земельних ресурсів здійснено на основі використання методів 

теоретичного узагальнення, групування та аналогії. Для підготовки 

пропозицій з удосконалення нормативного регулювання бухгалтерського 

обліку земельних ресурсів використано методи порівняння, аналізу та 

синтезу. Методи аналогії, системного підходу, аналізу та синтезу, індукції, 

дедукції застосовано для розробки методичних положень облікового 

відображення земельних ресурсів та прав користування ними. Визначення 

напрямів удосконалення порядку відображення земельних ресурсів у 

бухгалтерській звітності підприємства ґрунтується на використанні таких 

методів: спостереження, конкретизації, аналогії, компаративного аналізу. 

Використання моделювання, логічного узагальнення, графічного методу 

забезпечили розробку пропозицій з удосконалення облікового відображення 

земельних ресурсів в умовах використання комп‘ютерних технологій. 

Інформаційною базою дослідження є наукові джерела (монографії, 

наукові статті вітчизняних і зарубіжних учених із проблем бухгалтерського 

обліку земельних ресурсів, прав користування та оренди земельних ділянок; 

матеріали конференцій); офіційні документи (нормативні документи України 

та інших країн); дані фінансової та статистичної звітності, внутрішніх 

регламентів підприємств щодо бухгалтерського обліку; довідково-

інформаційні видання й оприлюднені фактологічні матеріали міжнародних 

організацій та вітчизняних міністерств і відомств, Інтернет-ресурси.  
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні 

теоретичних і методичних положень та в розробці практичних рекомендацій, 

спрямованих на вдосконалення підходів до розвитку бухгалтерського обліку 

земельних ресурсів в умовах ресурсозбереження в контексті формування 

якісного та оперативного інформаційного базису для ухвалення дієвих 

управлінських рішень. Найбільш вагомими результатами, які характеризують 

наукову новизну та особистий внесок автора, є: 

удосконалено: 

– класифікацію земельних ресурсів для потреб бухгалтерського обліку 

шляхом розробки ознак класифікації (за видами та цільовим призначенням 

земель; за правом власності; за суб‘єктами права власності; за якістю та 

придатністю для використання; за функціональним призначенням; за участю в 

іпотечному кредитуванні) та виокремлення відповідних видів земельних 

ресурсів, що виступає передумовою для чіткого структурування вхідної 

інформації та розробки організаційно-методичного забезпечення 

бухгалтерського обліку земельних ресурсів; 

– організаційні засади бухгалтерського обліку земельних ресурсів 

шляхом ідентифікації етапів формування і встановлення складових облікової 

політики земельних ресурсів, у тому числі виокремлення концептуальної 

складової, яка є основною для визначення елементів облікової політики 

залежно від специфіки діяльності підприємства, що є передумовою 

встановлення єдиних вимог до методичного забезпечення облікового 

відображення земельних ресурсів та відповідного представлення інформації 

у звітності підприємства; 

– методичне забезпечення відображення в обліку операцій із земельними 

ресурсами на рахунках бухгалтерського обліку на основі використання 

запропонованої фасетної системи аналітичного обліку (фасети першого рівня 

аналітики: Ф1 «За видами та цільовим призначенням земель»; Ф2 «Земельні 

ресурси за шляхами надходження на підприємство»; Ф3 «Земельні ресурси за 

якістю та придатністю для використання»; Ф4 «Земельні ресурси за 
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функціональним призначенням»), застосування якої сприяє задоволенню 

інформаційних потреб сторін земельних відносин; 

– методичні положення бухгалтерського обліку прав користування 

земельними ресурсами шляхом використання запропонованої фасетної 

системи аналітичного обліку до субрахунку 122 «Право на користування 

майном» та позабалансового рахунку 01 «Орендовані необоротні активи», 

впровадження якої забезпечує формування комплексного інформаційного 

базису для потреб аналізу та контролю ефективності користування 

земельними ресурсами, набутими на правах користування; 

– систему облікового забезпечення планування, аналізу та контролю стану 

й напрямів використання земельних ресурсів на основі розроблених 

рекомендацій через доповнення показників фінансової звітності (показників 

активу ф. № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) рядками 1014 «Земельні 

ресурси на правах володіння»; 1016 «у тому числі земельні ресурси») та річних 

приміток до неї, шляхом внесення додаткових показників (рядків) до розділів І 

«Основні засоби», ІІ «Нематеріальні активи» та створення додаткового розділу 

XVI «Позабалансовий облік», а також розробки форм управлінської 

бухгалтерської звітності щодо земельних ресурсів і форм статистичного 

спостереження, що дає можливість дотриматися якісних характеристик та 

принципів складання бухгалтерської звітності підприємства; 

дістало подальший розвиток: 

– обґрунтування передумов розвитку теорії та методології 

бухгалтерського обліку в умовах ресурсозбереження шляхом уточнення 

трактування поняття «земельні ресурси» як об‘єкта бухгалтерського обліку 

(сукупність земельних ділянок, якими володіє та / або розпоряджається 

суб‘єкт господарювання незалежно від способу їх використання в 

господарській діяльності), що створює об‘єктивність та однозначність 

тлумачення понятійно-категоріального апарату; 

– нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку земельних 

ресурсів шляхом розробки структури «Положення про порядок бухгалтерського 
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обліку земельних ресурсів», застосування якого спрощує процес організації 

обліку земельних ресурсів та сприяє формуванню належного інституційного 

середовища функціонування суб‘єктів земельних відносин;  

– організаційні положення документального забезпечення шляхом 

розробки форми первинних документів з обліку земельних ресурсів у розрізі 

стадій їх надходження, експлуатації та вибуття зі складу активів й 

обґрунтовано доцільність застосування альтернативного підходу при 

первісній оцінці земельних ресурсів та оцінці на дату балансу, що забезпечує 

реалізацію інформаційної функції бухгалтерського обліку і визначення 

достовірної вартості земельних ресурсів; 

– методичні аспекти технології облікового відображення земельних 

ресурсів при використанні комп‘ютерних технологій для забезпечення 

потреб управлінського персоналу шляхом упровадження комплексу 

автоматизованих робочих місць працівників бухгалтерської служби та 

розробки модуля «Земельні ресурси», застосування яких забезпечить 

оперативне накопичення, обробку та надання правдивої інформації про 

земельні ресурси за усіма суттєвими аспектами. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у впровадженні в 

практику діяльності суб‘єктів господарювання висновків і пропозицій щодо 

теоретичного, організаційного та методичного забезпечення бухгалтерського 

обліку земельних ресурсів в умовах ресурсозбереження. Використання 

наукових результатів дисертації у практичній діяльності суб‘єктів 

господарювання сприятиме розвитку ефективного інформаційного 

середовища для ухвалення дієвих управлінських рішень щодо використання 

земельних ресурсів в умовах ресурсозбереження. Наукові напрацювання, 

висновки і пропозиції дослідження знайшли практичне застосування в 

діяльності суб‘єктів господарювання, зокрема: 

– пропозиції щодо етапів формування облікової політики підприємства, 

а також удосконалення положень облікової політики з обліку земельних 
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ресурсів у частині виокремлення концептуальної, методичної та технічної 

складових (ТОВ «АГРО ТРАНСКО ТРЕЙД», довідка № 52 від 13.02.2017 р.);  

– форми первинних документів з обліку земельних ресурсів з урахуванням 

стадій надходження, експлуатації та вибуття земельних ресурсів зі складу 

активів підприємства, а також фасетна система аналітичного обліку земельних 

ресурсів та порядок відображення операцій із надходження, використання та 

вибуття земельних ресурсів зі складу активів із залученням відповідних фасетів 

(ПП «Земстройпроект», довідка № 02-58/2017 від 08.11.2017 р.); 

– пропозиції щодо удосконалення методичного забезпечення 

бухгалтерського обліку прав користування земельними ресурсами на основі 

використання фасетної системи аналітичного обліку прав користування та 

оренди земельних ділянок (ПП «ПАПІРУС-КР», довідка № 25-01/5 від 

25.01.2018 р.); 

– форми управлінської бухгалтерської звітності за операціями із 

земельними ресурсами (Звіт про стан та використання земельних ресурсів 

несільськогосподарського призначення; Звіт про стан та використання 

земельних ресурсів сільськогосподарського призначення), використання яких 

забезпечило задоволення інформаційних інтересів сторін земельних  

відносин (ТОВ «Надія», довідка № 87 від 14.03.2018 р.). 

Теоретичні та науково-методичні положення дисертації щодо 

удосконалення бухгалтерського обліку земельних ресурсів використовуються 

в навчальному процесі Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна» при розробці навчальних програм і навчально-

методичного забезпечення з навчальних дисциплін «Бухгалтерський облік за 

видами економічної діяльності», «Організація бухгалтерського обліку», 

«Фінансовий облік» для підготовки фахівців з обліку й оподаткування 

(довідка № 624/18 від 16.05.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним 

науковим дослідженням. Наукові розробки, висновки та пропозиції, які 
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висвітлені в роботі, належать особисто автору та є наслідком особистих 

напрацювань.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, 

викладені в дисертації, були висвітлені та обговорені й отримали позитивну 

оцінку на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, а 

саме: «Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного 

і аналітичного забезпечення управління підприємством» (м. Луцьк, 25 травня 

2012 р.); «Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри» 

(м. Київ, 17 жовтня 2017 р.); «Порівняльні статистичні дослідження розвитку 

соціально-економічних систем» (м. Київ, 05 грудня 2017 р.); «Наукова Україна: 

проблеми сучасності та перспективи майбутнього» (м. Харків, 26–27 грудня 

2017 р.); «Актуальні питання економіки, управління та права» (м. Полтава, 

19 лютого 2018 р.); «Імплементація інновацій обліково-аналітичного 

забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу» (м. Харків, 22 березня 2018 

р.); «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, 

організація» (м. Київ, 23 березня 2018 р.). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 14 наукових 

праць загальним обсягом 7,40 друк. арк. (особисто автора – 7,40 друк. арк.), із 

яких: 7 статей у наукових фахових виданнях (із них – 3 у виданнях України, 

які входять до міжнародних наукометричних баз, 2 – у наукових фахових 

виданнях України та 1 – в іноземному виданні, що входить до міжнародної 

наукометричної бази, 1 – в іншому іноземному виданні) загальним обсягом 

5,67 друк. арк.; 7 тез доповідей та матеріалів міжнародних і всеукраїнських 

наукових або науково-практичних конференцій загальним обсягом 1,73 друк. 

арк. (особисто автора – 1,73 друк. арк.).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст 

викладено на 181 сторінці друкованого тексту. Робота має 33 таблиці на 

39 сторінках, 27 рисунків на 27 сторінках, 18 додатків на 60 сторінках. Список 

використаних джерел нараховує 242 назви та розміщений на 29 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 

 

1.1. Земельні ресурси як об’єкт бухгалтерського обліку в умовах 

ресурсозбереження 

 

В період значного коливання ринкової кон‘юнктури та переходу до 

інноваційного типу розвитку економіки країни, динамічного розвитку 

трансформаційних процесів та євроінтеграції значно ускладнюються умови 

забезпечення ефективного функціонування суб‘єктів господарювання. 

Невизначеність економічного середовища функціонування, необхідність 

пошуку нових шляхів фінансування діяльності, обмеженість ресурсів та 

доступу до них підприємств вимагає нагального переосмислення та зміни 

підходів в системі управління. Актуальними напрямами забезпечення 

безперервності діяльності підприємства є розробка стратегії та впровадження 

заходів заощадження ресурсів та виявлення внутрішніх резервів 

функціонування. Ситуація, яка на сьогодні сформувалась в економіці країни 

засвідчує, що без належної розробки стратегії ресурсозбереження діяльність 

підприємств приречена на занепад та збитковість. 

―Тривале знехтування землекористувачами принципу 

ресурсозбереження в аграрному секторі спричинило такі проблемні наслідки: 

деградація земель, серед яких наймасштабнішими є ерозія (близько 57,5 % 

території), забруднення майже 20 % території, підтоплення близько 12 % 

території, зменшення вмісту поживних речовин у ґрунтах, із щорічними 

втратами гумусу 0,65 т на 1 га ріллі‖ [69, с. 327]. 

З метою єдиного сприйняття та розуміння економічної сутності поняття 

―ресурсозбереження‖, різними авторами запропоновані диференційовані 
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визначення та тлумачення змісту даної дефініції, що створило підґрунтя для 

наукових дискусій. 

Вітка Н.Є. [29, с. 285], Дорогунцов С.І [191] зазначають, що 

―ресурсозбереження – це прогресивний напрям використання природно-

ресурсного потенціалу, що забезпечує економію природних ресурсів та 

зростання виробництва продукції при тій самій кількості використаної 

сировини, палива, основних і допоміжних матеріалів‖. 

Погоджуємось з позицією науковців, що ―ресурсозбереження слід 

розглядати як комплекс заходів, які досліджують не тільки матеріальні 

скорочення використання ресурсів, а й подальший розвиток підприємства, 

його стратегічну спрямованість та вплив впроваджених заходів на 

перспективи подальшої діяльності‖ [167, с. 467]. 

―На мікроекономічному рівні основними напрямками 

ресурсозбереження є: вдосконалення технологічних процесів; вдосконалення 

конструкцій, режимів експлуатації устаткування; зниження прямих втрат 

паливно-енергетичних та інших виробничих ресурсів; структурні зміни у 

технології та організації виробництва; поліпшення якості використовуваних 

палива й енергії, інших виробничих ресурсів; організаційно-технічні заходи з 

економії та раціонального споживання ресурсів‖ [158, с. 186] 

На часі важливою проблемою є збереження і раціональне відтворення 

земельних ресурсів, які зазнають негативного впливу в процесі використання 

в діяльності суб‘єктів господарювання. Раціональне використання земельних 

ресурсів повинно сприяти стабілізації земельного фонду країни, відновленню 

родючості та якісних характеристик землі, забезпеченню рівноваги 

навколишнього середовища. 

Відсутність належної рівноваги між розвитком відносин 

землекористування та збереженням якісних та кількісних характеристик 

земельних ресурсів призводять до погіршення стану земельного фонду 

держави. Генезис інституту приватної власності в сфері земельних відносин 

призвів до розширення кількості землевласників та землекористувачів, зміни 
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форм використання земельних ресурсів, що призводить до необхідності 

розробки дієвої стратегії раціонального використання земельних ресурсів в 

умовах ресурсозбереження як на макро так і на мікрорівнях. 

На макро рівні система ресурсозбереження земельних ресурсів базується 

на реалізації земельної реформи, яка повинна забезпечити побудову 

ефективних механізмів землеволодіння та землекористування, розбудову 

ринку землі. Разом з тим, основними перепонами на шляху реалізації 

земельної реформи в державі є корупція, запровадження мораторію на 

продаж земель сільськогосподарського призначення, і як наслідок –  

використання земельної реформи як інструменту для перерозподілу 

земельних ресурсів. На рівні територіальних одиниць (міст, сіл, районів) з 

метою підвищення ефективності використання земельних ресурсів та 

виконання заходів щодо раціонального використання і охорони земель 

розробляються та впроваджуються відповідні Програми розвитку земельних 

відносин та охорони земель. Низька результативність земельної реформи на 

макрорівні, не розробленість концепції її реалізації та чіткого планування 

відповідних заходів та дії з її реалізації призводять до необхідності розробки 

відповідних механізмів ресурсозбереження земельних ресурсів на мікрорівні. 

Ресурсозбереження земельних ресурсів на мікрорівні полягає в розробці 

стратегії раціонального кількісного та якісного використання земельних 

ресурсів, впровадження ресурсозберігаючих технологій та охорони земель, 

побудови відповідної системи управління, контролю та моніторингу 

використання земельних ресурсів, а також опрацювання комплексу дій з 

реалізації зазначеної стратегії, що забезпечить збалансований економічний та 

соціальний розвиток підприємства.  

Основними факторами, які актуалізують необхідність розробки 

відповідної системи управління раціонального використання земельних 

ресурсів є наступні: 

– недотримання принципів ресурсозбереження земельних ресурсів в 

процесі здійснення відносин землекористування (підвищення родючості 
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ґрунтів; врахування зональних відмінностей земель; диференційованого 

використання земельних ресурсів; відповідності земельних ресурсів 

економічним потребам суб‘єктів господарювання тощо); 

– відсутність ефективного методичного забезпечення оцінки земельних 

ресурсів в умовах розвитку євро інтеграційних процесів; 

– необхідність підвищення якості та збереження земельних ресурсів; 

– обмеженість земельних ресурсів та відсутність дієвих механізмів 

землекористування. 

– застаріле та неефективне використання земельних ресурсів на 

принципах цільового призначення, без розробки відповідного ефективного 

територіального планування. 

Побудова комплексної системи управління, контролю та моніторингу 

раціонального використання земельних ресурсів є неможливою без 

належним чином організованих інформаційних потоків та даних, які 

забезпечують ухвалення відповідних управлінських рішень в сфері 

ресурсозбереження. Налагодження постійного, цільового накопичення 

інформаційних показників для прийняття управлінських рішень в сфері 

використання земельних ресурсів базується на відповідній організації та 

методичному забезпеченні бухгалтерського обліку.  

Чинна методологія бухгалтерського обліку земельних ресурсів є 

недосконалою та характеризується наступними недоліками: відсутність 

єдиного методичного забезпечення земельних ресурсів; недооцінена роль 

аналітичного обліку земельних ресурсів як основи формування 

інформаційного забезпечення системи управління раціонального 

землеволодіння та землекористування; не розробленість первинних та 

узагальнюючих бухгалтерських документів, які б виступали інформаційним 

джерелом для забезпечення ресурсозбереження на мікрорівні.  

Система бухгалтерського обліку в умовах ресурсозбереження полягає в 

налагодженні процесу виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, 

узагальнення, зберігання та передачі інформації про вартісний, кількісний та 
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якісний стан земельних ресурсів для прийняття відповідних рішень 

зовнішніми і внутрішніми користувачами в частині напрямів раціонального 

використання земельних ресурсів, їх контролю та моніторингу (рис. 1.1). 

 
 

Прогресивний напрям використання природно-ресурсного потенціалу, що забезпечує 

економію ресурсів та зростання обсягів виробництва продукції при незмінній 

кількості використаних ресурсів 

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

Система управління земельними ресурсами та ресурсозбереженням 

Раціональне використання земельних 

ресурсів 

Забезпечення відтворення земельних 

ресурсів та підвищення їх якості 

Мінімізація негативного впливу 

діяльності підприємства на екологічний 

стан земельних ресурсів 

Підвищення ефективності використання 

земельних ресурсів на основі їх 

комплексної експлуатації, застосування 

ресурсозберігаючих технологій 

 

Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання 

та передачі інформації про вартісний, кількісний та якісний стан земельних ресурсів 

для прийняття відповідних рішень зовнішніми і внутрішніми користувачами в 

частині напрямів ефективного використання земельних ресурсів 

Необхідність удосконалення та розвитку методологічних засад бухгалтерського 

обліку земельних ресурсів із метою розробки дієвого механізму інформаційного 

забезпечення системи управління в умовах ресурсозбереження  

Бухгалтерський облік земельних ресурсів в умовах ресурсозбереження 

 
 

Рис. 1.1. Система бухгалтерського обліку земельних ресурсів в 

умовах ресурсозбереження 

Розвиток прогресивних напрямів використання земельних ресурсів в 

умовах ресурсозбереження зумовлює необхідність перебудови та 

удосконалення методологічної бази бухгалтерського обліку. Диференціація 

інформаційних запитів зацікавлених користувачів призводить до розширення 

обсягів показників, що повинні надаватися системою бухгалтерського обліку 

з метою формування інформаційного забезпечення системи управління в 

сфері відносин землекористування та землеволодіння. У зв‘язку з цим, 

традиційна методологічні засади (елементи методу) бухгалтерського обліку 

необхідно удосконалити з урахуванням вимог розвитку земельних відносин. 
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Завдяки правильно організованій системі бухгалтерського обліку 

земельних ресурсів формується відповідний масив даних та інформації, 

необхідних для ухвалення управлінських рішень, побудови механізмів 

контролю та моніторингу раціонального та ефективного використання 

земельних ресурсів. Система бухгалтерського обліку в умовах 

ресурсозбереження є інструментом узгодження економіко-соціальних 

інтересів сторін земельних відносин, формування механізмів та напрямів 

ресурсозбереження земельних ресурсів. 

Основними стратегічними напрямами ресурсозбереження земельних 

ресурсів повинні бути: 

– використання ресурсозберігаючих технологій, які створюють 

сприятливі умови для ефективного використання земельних ресурсів; 

– розробка та реалізація організаційно-технологічних заходів щодо 

заощадження земельних ресурсів з найменшими витратами; 

– розробка заходів мотивації та встановлення відповідальності на рівні 

підприємства за реалізацію стратегії ресурсозбереження земельних ресурсів; 

– впровадження заходів зі зменшення негативного впливу діяльності 

суб‘єкта господарювання на земельні ресурси; 

– систематизація та надання достовірної інформації по кількісний та 

якісний стан земельних ресурсів. 

В умовах формування ринку землі в Україні, розширення нових за 

змістом та характером економічних відносин між суб‘єктами 

господарювання в частині використання землі, особливого значення 

набувають питання систематизації інформації про стан та оцінку земельних 

ресурсів. Земельні ресурси виступають ключовим, незамінним компонентом 

ресурсного потенціалу та є однією з головних детермінант забезпечення 

ефективного функціонування підприємства на ринку.  

―Україна має значний земельно-ресурсний потенціал. Станом на 1 січня 

2017 р. земельний фонд України становить 60,3 млн. гектарів, або близько 

6 відсотків території Європи‖ [201]. Найбільшу питому вагу у складі земельних 
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ресурсів України займають землі сільськогосподарського призначення, які 

надаються в оренду у зв‘язку з мораторієм на продаж таких земель (Додаток А). 

Реформування законодавчої бази в частині здійснення земельних 

відносин (прийняття Земельного кодексу України в новій редакції, ряду 

законів з питань землеустрою, охорони земель, їх оцінки, оренди) та 

розширення кількості видів господарських операцій з земельними ресурсами, 

призвели до необхідності формування дієвих механізмів в частині 

систематизації та надання оперативної інформації про стан, оцінку та якість 

земельних ресурсів. 

Закріплення на законодавчому рівні права приватної, державної і 

комунальної форм власності на землю, встановлення обов‘язковості 

проведення грошової оцінки для оподаткування і визначення ціни продажу, 

призвели до диференціації видів господарських операцій, які здійснюються в 

процесі використання земельних ресурсів (операції з купівлі, продажу, 

обміну, успадкування, міни, оренди, дарування, внесення до статутного 

капіталу підприємства, іпотеки земельних ресурсів). Розширення видів 

операцій, що здійснюються із земельними ресурсами призводить до зміни 

інформаційних запитів сторін земельних відносин. Як наслідок виникає 

нагальна потреба зміни організаційно-методичних аспектів бухгалтерського 

обліку земельних ресурсів та їх відображення у звітності підприємства. 

Погоджуємось з О.А. Кушніренко, що ―унікальність земельних ресурсів 

зумовлює необхідність специфічної розбудови системи обліку землі, яка 

включає в себе накопичення, систематизацію, оброблення та аналіз 

економічної інформації про кількісні, якісні, вартісні та правові дані 

земельних ділянок для забезпечення раціонального землекористування, 

моніторингу якісних характеристик ґрунтів і можливості застосування до цих 

показників правил оподаткування‖ [93, с. 158].  

Розширення інформаційного забезпечення прийняття дієвих 

управлінських рішень в процесі здійснення земельних відносин передбачає 

розробку заходів з удосконалення системи облікового відображення 
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господарських операцій, що відбуваються в процесі здійснення земельних 

відносин та необхідність усунення різнопланового трактування терміну 

―земельні ресурси‖ як об‘єкта бухгалтерського обліку. 

Критично аналізуючи наявний науковий доробок авторів в частині 

питання визначення сутності поняття ―земельні ресурси‖, можна зробити 

висновок, що вони характеризуються встановленням загальних ознак даної 

категорії та її співвідношення з термінами синонімами (―земля‖, ―земельна 

ділянка‖, ―земельний капітал‖, ―природний капітал‖).  

Існування неузгодженості в термінологічній базі законодавства та 

бухгалтерській науці призводять до того, що для визначення одного поняття 

вживаються різні за економічним змістом термінологічні одиниці. Дана 

ситуація зумовлює неоднозначне тлумачення та незрозумілість економічного 

змісту поняття ―земельні ресурси‖ як об‘єкту бухгалтерського обліку. 

Потреба опрацювання єдиного підходу до визначення сутності поняття 

―земельні ресурси‖ зумовлена тим, що в межах системи бухгалтерського 

обліку земельних відносин має здійснюватися однозначне тлумачення змісту 

об‘єктів бухгалтерського обліку, оскільки в подальшому це впливає на 

організаційно-методичні засади їх облікового відображення та представлення 

відповідної інформації у фінансовій звітності підприємства. 

Для дотримання єдності й усунення суперечливості термінології 

доцільно розглянути економічну сутність та співвідношення таких понять як: 

―земля‖, ―земельна ділянка‖, ―земельні ресурси‖, ―земельний капітал‖, 

―природний капітал‖ та дослідити специфіку їх тлумачення на законодавчому 

рівні та в працях науковців (Додаток Б). 

Відповідно до норм законодавства (ст. 14 Конституції України; ч.1 ст. 1 

Земельного кодексу України; ч. 1 ст. 373 Цивільного кодексу України) 

―земля‖ – це основне національне багатство, що перебуває під особливою 

охороною держави. Таке трактування терміну ―земля‖ є неповним, оскільки 

до складових частин національного багатства крім землі належать також 
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матеріальні блага та природні ресурси, невиробничі матеріальні активи, 

фінансові активи. 

Відповідно до ст. 1 Закону України ―Про охорону земель‖ визначено, що 

―земля‖ – це поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими 

природними елементами, що органічно поєднані та функціонують разом з 

нею‖. Звужене трактування терміну ―земля‖ як поверхні суші суперечить 

класифікації землі за цільовим призначенням, зокрема, виокремлення земель 

водного фонду. Тобто на законодавчому рівні категорія ―земля‖ 

застосовується у значенні природного ресурсу, який також може бути 

об‘єктом права власності відповідно до норм Господарського кодексу 

України (ст. 150, 151).  

Аналіз визначення терміну ―земля‖ на законодавчому рівні свідчить про 

відсутність єдиного нормативно закріпленого трактування даного поняття. 

Наслідком такої ситуації є існування різних тлумачень економічного змісту 

поняття ―земля‖ в працях науковців (табл.1.1). 

Таблиця 1.1 

Трактування поняття “земля” в економічній науковій літературі 

№ 

з/п 
Трактування поняття Автори 

1 Земля – це головний (особливий) 

природний ресурс, який є одночасно 

просторовим базисом, головним 

засобом виробництва в сільському 

господарстві 

Борисова В.А. [16, с. 56-57], Ткаченко Н.М. 

[208, с. 162], Гуцуляк Ю.Г. [45, с. 5], 

Фесіна Ю.Г. [212, с. 2], Сохніч А.Я. [200, 

с. 146], Михайлов А.М. [110, с. 116], 

Брадул О.М., Тимко Є.В. , Жидкова Н.П. [17, 

с. 303], Кірейцев Г.Г. [77, с. 143], Настенко 

М.М., Максимчук А.О. [126, с. 312] 

2 Земля є предметом праці Маркс К. [102, с. 454], Транченко Л.В., 

Транченко О.М. [210, с. 95] 

3 Земля – це частина навколишнього 

природного середовища, яка 

розташована на поверхні земної кори 

і характеризується ґрунтовим 

покривом, рельєфом, простором, 

рослинністю, надрами, водними 

об‘єктами та місцем розташування 

об‘єктів нерухомого майна 

Дрозд О.Ю. [51, с. 25], Кухтін П.В. [92] 

 

Аналізуючи наведені в табл. 1.1 підходи до трактування терміну 

―земля‖, можна зробити висновок, що в економічній літературі 
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найпоширенішим серед авторів є трактування даного терміну як природного 

ресурсу, просторового базису та об‘єкту господарської діяльності (засобу 

виробництва в сільському господарстві). Тлумачення економічного змісту 

поняття ―земля‖ як природного ресурсу пов‘язано з тим, що в даному 

випадку земля є екологічною системою, частиною поверхні (суші), 

природним ландшафтом та просторовим базисом для розташування об‘єктів 

інфраструктури. Трактування терміну ―земля‖ як засобу виробництва є 

доцільним лише відносно земель сільського та лісового господарства, 

оскільки у сільськогосподарському виробництві без землі процес 

виробництва неможливий і отримання продукції пов‘язане з якісним станом 

землі, умовами її використання. 

Визначення терміну ―земля‖ як предмету праці стосується земель 

підприємств сільського господарства, а також добувних та переробних 

галузей промисловості. Наприклад, людина своєю працею впливає на 

поверхню землі (грунт), обробляє її, формує необхідні умови для 

вирощування сільськогосподарських культур, збирає урожай. 

Інший аспект трактування терміну ―земля‖ полягає в її визначенні як 

частини навколишнього природного середовища призначеної для 

розташування об‘єктів нерухомого майна та інфраструктури. Однак таке 

трактування терміну є спрощеним та не відображає економічних 

характеристик землі. 

Вважаємо, що земля – це природне благо, засіб виробництва та простір 

розміщення народного господарства. Оскільки земля не може бути об‘єктом 

права власності тому що в загальному розумінні позбавлена просторових 

меж, неможливою є достовірна оцінка її вартості, то й визнання землі як 

об‘єкта бухгалтерського обліку є неправомірним. 

Дедалі частіше в науковій літературі поруч з використанням терміну 

―земля‖ використовується категорія ―природний капітал‖, як засіб 

виокремлення природних ресурсів, які використовуються в господарській 

діяльності підприємства. 
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Костанца Р. та Дейлі Г. під поняттям ―природний капітал‖ розуміють 

―запас природного середовища відновлюваного (екосистемні функції та 

асиміляційний потенціал) та невідновлюваного (корисні копалини) 

характеру, що створює потік природних товарів і послуг не залежно від часу‖ 

[238]. 

Малюга Н.М. та Замула І.В. пишуть, що ―під природним капіталом 

необхідно розуміти сукупність природно-ресурсного потенціалу, що 

приносить вигоди через використання його у діяльності суб‘єктів 

господарювання, й асиміляційного потенціалу, що приносять вигоди за 

допомогою саморегулюючої, самовідновлювальної функції навколишнього 

природного середовища‖ [99, с. 68]. 

Шаров С.Ю. [220, с. 9] ототожнює природні активи з природним 

капіталом та виділяє три його групи: ―1) природні ресурси – для 

використання вилучаються з природного середовища; 2) земля та поверхневі 

води – просторова основа діяльності людини; 3) екосистеми – приносять 

вигоди непрямого значення‖. 

Враховуючи вищенаведені трактування терміну ―природний капітал‖, 

можна зробити висновок, що під даним поняття слід розуміти 

систематизовані складові природно-ресурсного та асиміляційного 

потенціалів, використання яких за рахунок взаємодії всіх їх компонентів 

приносить вигоди для суб‘єкта господарювання. 

Однією із складових природного капіталу є земельний капітал, який 

формується з сукупності земельних ресурсів як джерела примноження 

національного багатства та основи створення абсолютної додаткової вартості 

у землеробстві завдяки родючості землі.  

Так, С.М. Остапчук пише, що ―земельний капітал – складова природного 

капіталу, надані у власність або користування фізичній чи юридичній особі 

земельні ресурси, наділені природною енергією, щодо яких здійснені 

землевпорядкувальні та інші види підготовчих робіт та які будуть 

використані у виробничому процесі‖ [152, c. 170]. 
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Схоже визначення поняття ―земельний капітал‖ надає А.М. Третяк, який 

вважає, що під даним поняттям слід розуміти ―сукупність благ (земельних), 

якими розпоряджається людина (або які вона може використовувати) і які 

являють собою синтез природної енергії в різних формах та людських 

здібностей (праця, інтелект людини), а також земельні поліпшення і інше 

предметне багатство (шляхова, інженерна, меліоративна інфраструктура 

тощо), що нерозривно пов‘язане із землекористуванням чи ділянкою землі та 

раніше створене людиною у вигляді матеріальних і нематеріальних засобів, 

ресурсів, інформації‖ [211, с. 25]. Тобто, поняття ―природний капітал‖ та 

―земельний капітал‖ слід розглядати як співвідношення загального та 

часткового. Природний капітал та земельний капітал є узагальнюючими 

категоріями, які передбачають систематизацію та вивчення умов 

використання природно-ресурсного потенціалу та земельних ресурсів. 

Для введення до складу об‘єктів бухгалтерського обліку актив повинен 

відповідати наступним критеріям: існує ймовірність того, що підприємство 

отримає в майбутньому економічні вигоди, пов‘язані з використанням цього 

об‘єкта; вартість активу може бути достовірно визначена. 

Включення природного капіталу та земельного капіталу до складу 

активів підприємства є неправомірним, у зв‘язку з неможливістю визначення 

достовірної їх оцінки. Недотримання даного критерію пов‘язано з тим, що на 

сьогодні здійснити достовірну оцінку природно-ресурсного та 

асиміляційного потенціалів як складових природного капіталу є 

проблематичним, оскільки ринок землі в Україні перебуває на етапі 

становлення та розвитку. Достовірна оцінка вартості земельного капіталу, як 

сукупності земельних ресурсів також залишається невирішеним питанням, 

оскільки грошова оцінка проводиться в межах земельної ділянки та 

визначається на рентній основі. 

Проведений критичний аналіз наукового доробку авторів в частині 

визначення сутності поняття ―земельні ресурси‖ дозволяє зробити висновок 
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про відсутність єдиного підходу до термінологічного визначення 

економічного змісту даного поняття (рис. 1.2). 

30%

20%

50%

Природне благо, яке забезпечує просторові передумови використання ресурсної бази

економічного та соціального розвитку (Пантюхова А.В., Борщевський П.П.,                     

Коваленко А.О.,  Герасимчук З.В., Хомюк Н.Л., Пашков І.А.)   

Складова економічних та природних ресурсів, яка використовується для виробництва

матеріальних благ та отримання доходу (Юрченко Т.В., Остапчук Т.П., Брадул О.М.,

Тимко Є.В., Жидкова Н.П.)

Еколого-економічний фактор виробництва та природно-соціальне утворення, що є об‟єктом

земельних відносин (Ільчак О.В., Третяк А.М.)  

 
Рис. 1.2. Трактування терміну “земельні ресурси” в різних 

літературних джерелах 

Наведені на рис. 1.2 систематизовані підходи до трактування поняття 

―земельні ресурси‖ дозволяють зробити висновок, що економічна сутність 

земельних ресурсів проявляється в тому, що вони є складовою природних та 

економічних ресурсів, які формують національне багатство країни, а також 

фактором виробництва, використання якого забезпечує продукування 

матеріальних благ та отримання доходу від їх раціонального використання. 

На законодавчому рівні трактування терміну ―земельні ресурси‖ 

представлено тільки в законі України ―Про охорону земель‖ [62]. Відповідно 

до норм зазначеного нормативного документу ―земельні ресурси – це 

сукупний природний ресурс поверхні суші як просторового базису 

розселення і господарської діяльності, основний засіб виробництва в 

сільському та лісовому господарстві‖. Вважаємо, що наведене роз‘яснення 

змісту поняття ―земельні ресурси‖ є неповним, оскільки земельні ресурси 

належать також до складу економічних ресурсів. 

Погоджуємося з І.П. Ігнацевичем, що ―головним доказом існування 

суттєвих відмінностей у визначенні ―землі‖ та ―земельних ресурсів‖ є те, що 
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внаслідок впливу природних процесів чи антропогенного впливу земля як 

просторовий базис залишиться незмінним, а ―земельні ресурси‖ можуть бути 

безповоротно використані в процесі господарської діяльності та з часом 

зникнути через незбалансоване їх використання, тобто у процесі 

господарської діяльності суспільство може втратити природоресурсний 

потенціал території‖ [70, с. 50]. 

У багатьох випадках термін ―земля‖ необґрунтовано ототожнюється з 

терміном ―земельна ділянка‖.  

―Панує думка, що ―земля‖ і ―земельна ділянка‖ співвідносяться як ціле 

та частина. У такому розумінні ―земля‖ виступає загальним об‘єктом 

правовідносин, а ―земельна ділянка‖ – безпосереднім. Земельна ділянка 

належить до більш загальної категорії ―земля‖, яка, у свою чергу, здатна 

ділитися на частини (ділянки) і виконувати відповідну функцію‖ [213, c. 279]. 

На законодавчому рівні визначення під терміном ―земельна ділянка‖ 

розуміється частина земної поверхні з установленими мережами, певним 

місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс 

України, Закон України ―Про оцінку земель‖ від 11.12.2003 № 1378-IV, 

Податковий кодекс України). Тотожне визначення сутності поняття 

―земельна ділянка‖ представлено в наукових працях І. Михасюк, Б. Косович 

[111, c. 154], Ю.М. Палеха [163], К.Д. Гордієнко [38, c. 109], П.В. Кухтин 

[92]. Тобто терміну ―земельна ділянка‖ притаманні ознаки поняття ―земля‖ 

(частина земної поверхні), але відмінною ознакою є те, що земельна ділянка 

має встановлені межі та визначене місце розташування. Отже, поняття 

земельної ділянки на законодавчому рівні та в працях науковців 

розглядається як індивідуалізована (чітко визначена) частина земної 

поверхні. 

Враховуючи вищенаведені аргументи в частині неправомірності 

ототожнення термінів ―земля‖, ―природний капітал‖, ―земельний капітал‖, 

―земельні ресурси‖ та ―земельна ділянка‖ та неможливості визнання землі, 

природного капіталу та земельного капіталу як об‘єктів бухгалтерського 
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обліку слід розглянути питання можливості включення земельних ресурсів 

та/або земельної ділянки до складу об‘єктів бухгалтерського обліку.  

Питання доцільності визначення земельних ресурсів та земельної 

ділянки як об‘єктів бухгалтерського обліку залишається дискусійним. В 

діючій системі бухгалтерського обліку знаходять відображення такі об‘єкти 

земельних відносин: інвестиційна нерухомість (власні або орендовані 

земельні ділянки, утримувані для отримання орендних платежів та / або 

збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів); 

земельні ділянки (виділені в окрему групу основних засобів); права 

користування земельними ділянками (відображаються в складі 

нематеріальних активів); капітальні витрати на поліпшення земель; 

необоротні активи утримувані для продажу та групи вибуття (якщо 

підприємство не планує використовувати земельну ділянку в господарській 

діяльності та утримує її з метою продажу). 

Чуйко Л.А. [218, c. 204] звертає увагу, що ―перш за все земельна ділянка 

визнається нерухомим майном, що зумовлює таку її кваліфікацію з точки 

зору бухгалтерського обліку у складі майна суб‘єктів господарювання, як 

основні фонди‖. Тому, окремими авторами (Присяжнюк С.В., Новодворська 

В.В., Любар О.О. [181, с. 223], Гузар Б.С. [41, с. 109], Ціцька Н.Є. [216, 

с. 898] Т. Бінчаровська [9, с. 14]) саме земельна ділянка визначається як 

окремий специфічний об‘єкт бухгалтерського обліку.  

Проте, як стверджують І.В. Замула та Н.М. Малюга ―земельні ділянки як 

об‘єкти бухгалтерського обліку передбачені лише для підприємств, які є 

власниками сільськогосподарських угідь‖ [64, c. 163]. Базуючись на принципі 

контролю підприємства над активами, які відображаються в балансі, 

Т.П. Остапчук [157, с. 161] пропонує як об‘єкт бухгалтерського обліку 

виділяти ―земельні активи‖, які включають лише земельні ділянки, які 

належать підприємству на праві власності та відповідають вимогам визнання 

активами. Не можемо погодитися із зазначеним твердженням, оскільки 

завданням бухгалтерського обліку земельних ділянок як об‘єкта 
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бухгалтерського обліку є формування повної та достовірної інформації про 

всі земельні ділянки, в тому числі які перебувають як на правах володіння 

так і на правах користування у підприємства. 

Значна частина науковців (Настенко М.М., Максимчук А.О. [126, c. 314], 

Замула І.В., Малюга Н.М. [64, c. 171], Юрченко Т.В. [227, с. 44], Надєждина 

С.Д., Сандаков А.А. [120]), провівши системні дослідження, вважають, що 

саме земельні ресурси слід ідентифікувати як об‘єкт бухгалтерського обліку. 

Замула І.В. та Малюга Н.М. обґрунтовують визнання земельних ресурсів 

як об‘єкту бухгалтерського обліку у зв‘язку з ―їх відповідністю ознакам 

активів, можливістю контролю суб‘єкта господарювання над ними та 

значним строком їх використання одним орендарем‖ [64, c. 171]. 

Суліменко Л.А. акцентує увагу на тому, що ―земельні ресурси 

набувають абсолютної ознаки активу, оскільки в майбутньому підприємство 

може одержати від земельних ресурсів економічні вигоди, а відповідно до 

розробленої методики грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення та населених пунктів земельні ділянки можуть бути вартісно 

виражені в бухгалтерському обліку‖ [203, с. 73]. 

Підтримуємо позицію Т.В. Юрченко, що ―одиницею обліку земельних 

ресурсів є окрема земельна ділянка певного виду, площі, якості, вартості. А 

поняття ―земельні ресурси‖ за змістом є ширшим за поняття ―земельна 

ділянка‖ і включає всі земельні ділянки, які використовуються суб‘єктом 

господарювання незалежно від способу їх залучення у господарську 

діяльність‖ [227, с. 46]. 

Завдання бухгалтерського обліку земельних ресурсів полягає в наданні 

зацікавленим користувачам достовірної, оперативної, повної та релевантної 

інформації про стан, кількість і якість земельних ресурсів, що забезпечить їх 

ефективне використання. Тобто використання земельних ресурсів як об‘єкту 

бухгалтерського обліку повинно сприяти формуванню цілісної системи 

систематизації та накопичення інформації щодо стану та якості земельних 

ділянок (незалежно від права власності або користування земельними 
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ділянками), капітальних витрат на поліпшення земель, прав користування 

земельними ресурсами та земельних ділянок, які підприємство не планує 

використовувати та утримує з метою продажу. 

В умовах переходу на застосування Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (далі – МСФЗ) підприємствам доведеться враховувати всі земельні 

ресурси, оскільки відповідно до положень МСФЗ активом є ресурс 

контрольований суб‘єктом господарювання у результаті минулих подій та від 

якого очікують надходження майбутніх економічних вигід. У визначенні 

активів не фігурує право власності на ресурс як підстава для правильної 

ідентифікації активу (в даному випадку використовується поняття 

контролю). Якщо на орендованій земельній ділянці підприємство вирощує 

зернові культури, отримує дохід від її продажу, то в даному випадку 

зазначена земельна ділянка є активом підприємства і повинна враховуватися 

в його балансі.  

Під поняттям ―земельні ресурси‖ слід розуміти сукупність земельних 

ділянок, якими володіє та / або розпоряджається суб‘єкт господарювання 

незалежно від способу їх використання у господарській діяльності. Тому, 

враховуючи зазначені положення, зобразимо схематично місце земельних 

ресурсів в системі об‘єктів бухгалтерського обліку підприємства (рис. 1.3). 

Отже, виокремлення земельних ресурсів як об‘єкту бухгалтерського 

обліку сприяє організації системного бухгалтерському обліку використання 

земельних ділянок та витрат на їх поліпшення, в тому числі тих, які 

тимчасово перебувають у користуванні підприємства. Використання 

земельних ресурсів як об‘єкту бухгалтерського обліку дозволить здійснювати 

обґрунтовану економічну оцінку ефективності здійснення земельних 

відносин суб‘єктом господарювання, надавати повну та достовірну 

інформацію зацікавленим користувачам про стан та якість використання 

земельних ресурсів. 
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Природне благо, засіб виробництва та простір розміщення народного 

господарства 

 

Сукупність природно-ресурсного та асиміляційного потенціалу, 

що приносять вигоди суб‟єкту господарювання 

 

Сукупність земельних ресурсів, які наділені природною 

енергією та щодо яких здійснені землевпорядкувальні роботи 

та земельні поліпшення 

 

Сукупність земельних ділянок, якими володіє та /або 

розпоряджається суб‟єкт господарювання незалежно від 

способу їх використання у господарській діяльності 

 

Індивідуалізована частина земельної поверхні 

з визначеними щодо неї правами 

ЗЕМЛЯ 

Природний капітал 

Земельний капітал 

Земельні ресурси 

Земельна ділянка 

Земельні ресурси у 

власності 

Необоротні активи 

Оборотні активи 

Земельні ресурси на 

правах користування 

Позабалансовий облік 

Основні засоби 

Нематеріальні активи 

Товари 

Примітка:                об’єкт бухгалтерського обліку 

                                     одиниця обліку земельних ресурсів 
 

Рис. 1.3. Земельні ресурси як об’єкт бухгалтерського обліку 

Уточнення змісту поняття ―земельні ресурси‖ як об‘єкта 

бухгалтерського обліку в умовах ресурсозбереження забезпечить надання 

достовірної інформації у звітності підприємства, дотримання принципів її 

складання та створить умови для сталого соціально-економічного розвитку 

підприємств на довгострокову перспективу шляхом активізації заходів 

ресурсозбереження. 
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В економічній науці ведуться дискусії з питань визначення 

економічного змісту понять ―земля‖, ―природний капітал‖, ―земельний 

капітал‖, ―земельні ресурси‖, ―земельна ділянка‖ та правомірності їх 

ототожнення. За результатами дослідження встановлено, що визначення 

сутності понять ―земля‖, ―земельні ресурси‖, ―земельна ділянка‖ визначені на 

законодавчому рівні без виокремлення їх істотних ознак, що зумовлює різне 

трактування зазначених термінів. З метою однозначного трактування 

ключових понять обліку земельних відносин встановлено 

співпідпорядкованість термінів ―земля‖, ―природний капітал‖, ―земельний 

капітал‖, ―земельні ресурси‖, ―земельна ділянка‖.  

Доведено, що об‘єктом бухгалтерського обліку є земельні ресурси як 

сукупність земельних ділянок, якими володіє та /або розпоряджається суб‘єкт 

господарювання незалежно від способу їх використання у господарській 

діяльності. Використання земельних ресурсів як об‘єкту бухгалтерського 

обліку сприяє формуванню об‘єктивного понятійно-категоріального апарату, 

що забезпечує достовірне відображення результатів здійснення земельних 

відносин та співставність ефекту від використання земельних ресурсів. 

 

 

1.2. Класифікація земельних ресурсів для потреб бухгалтерського 

обліку 

 

 

Впровадження інтеграційних процесів в економіці країни зумовлює 

розвиток процесів уніфікації та стандартизації у різних сферах діяльності 

суб‘єктів господарювання. Забезпечення результативності діяльності 

підприємства в таких умовах функціонування базується на оперативності та 

ефективності обміну інформацією, яка систематизується і надається 

системою бухгалтерського обліку. Одним із елементів формування 

достовірного масиву інформації про реальний стан функціонування 
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підприємства є система аналітичних показників, які використовуються для 

оцінки ефективності процесів формування та використання складових майна 

підприємства, в тому числі й земельних ресурсів. Побудова системи 

аналітичних показників, встановлення напрямів організації та методики 

бухгалтерського обліку земельних ресурсів для оцінки їх стану, якості та 

ефективності використання повинні ґрунтуватися на цілеспрямованій 

класифікації даного виду ресурсів за чітко визначеними ознаками. 

В умовах комп‘ютеризації ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності саме розробка обґрунтованої класифікації земельних 

ресурсів впливає на раціональність та дієвість побудови аналітичного обліку 

даного виду активів і, як наслідок, забезпечення інформаційних запитів 

зацікавлених користувачів. 

Дослідження наукового доробку вчених засвідчує наявність значної 

кількості розроблених ознак класифікацій та видів земельних ресурсів, що 

призводить до їх дублювання та дискусій, щодо визначення видів земельних 

ресурсів, які необхідно відображати в складі активів та у звітності 

підприємства.  

На законодавчому рівні, зокрема, в Земельному кодексі України [66] в 

ст. 19 ―Категорії земель‖ та Наказу Державного комітету України із 

земельних ресурсів 23.07.2010 р. № 548 [78] за основним цільовим 

призначенням виділені наступні види земель (рис. 1.4). 

Отже, на законодавчому рівні види земельних ресурсів виділені лише за 

однією ознакою (за цільовим спрямуванням). Використання лише однієї 

законодавчо визначеної ознаки класифікації земельних ресурсів є 

однобічним та не дозволяє сформувати інформаційний масив даних для 

потреб управління бізнес-процесами, пов‘язаних із надходженням та 

використанням земельних ресурсів. 
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Види земель за цільовим призначенням 

землі сільськогосподарського призначення 

землі житлової та громадської забудови 

землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення 

землі оздоровчого призначення 

землі рекреаційного призначення 

землі історико-культурного призначення 

землі лісогосподарського призначення 

землі водного фонду 

землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та ін. призначення 

 
Рис. 1.4. Класифікація категорій земель на законодавчому рівні [66], [78] 

Враховуючи закріплену на законодавчому рівні класифікацію земельних 

ресурсів за цільовим призначенням, окремі автори включають перераховані в 

ст. 19 види земельних ресурсів до наступних класифікаційних ознак: 

– за галузевою ознакою (землі сільськогосподарського призначення; 

промисловості; транспорту; зв‘язку; землі водного і лісового фонду) 

(Машкова Т.В. [103, с. 175-176]; Вороновська О. [32, с. 398]; Ярмолюк О.В., 

Суліменко Л.А. [233, c. 299]; Гаріс М., Фрасер І. [239, c. 7]); 

– за видами (землі сільськогосподарського призначення; землі водного 

фонду; землі лісогосподарського призначення) (Юрченко Т.В. [227, с. 47]; 

Ярмолюк О.В., Суліменко Л.А. [233, c. 299]). 

Запропонований вищенаведеними авторами перелік видів земельних 

ресурсів є неповним, а використання різних ознак класифікації з виокремленням 

тотожних видів земельних ресурсів зумовлює виникнення плутанини при 

ідентифікації земельних ресурсів як об‘єкту бухгалтерського обліку. 

Не погоджуємось з Т.В. Юрченко [227, с. 47], що ―така класифікаційна 

ознака – цільове призначення земель – не враховує потреб бухгалтерського 

обліку, а отже, перешкоджає достовірному відображенню операцій з 

використання земельних ресурсів на рахунках бухгалтерського обліку‖. 
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Залежно від цільового призначення земель залежатиме специфіка 

застосування елементів методу бухгалтерського обліку з метою формування 

інформаційного забезпечення про стан та використання відповідного виду 

земель за цільовим призначенням. 

Визнання земельних ресурсів об‘єктом бухгалтерського обліку передбачає 

встановлення їх ролі та значенні в діяльності підприємства. Тому для 

формування повної інформації про стан, якість та оцінку земельних ресурсів 

вченими розроблені відповідні класифікаційні ознаки. 

Заслуговує на увагу запропонована Т.В. Юрченко [227, с. 47] 

класифікація земельних ресурсів для сільськогосподарських підприємств за 

трьома ознаками: за видами, за якістю, та за способом залучення (Додаток В). 

Проте, автором не деталізовано види земельних ресурсів за способом 

залучення (на правах власності та на правах користування), що ускладнює 

розуміння порядку відображення даних активів в обліку підприємства. 

Класифікація земельних ресурсів за якістю (вміст гумусу, мікроелементів, 

поживних речовин) є доцільною, оскільки отримана інформація за вказаними 

видами характеристик дозволяє здійснювати контроль за станом земельних 

ресурсів та є передумовою визначення потреби їх капітального поліпшення. 

―Виокремлення такої класифікаційної ознаки як якість має надзвичайно 

важливе значення. Оскільки якісні параметри земельних ресурсів враховуються 

при виробництві сільськогосподарської продукції, при їх передачі або 

отриманні в користування на правах оренди, емфітевзису тощо. Крім того, зміна 

якісних параметрів, зокрема, їх погіршення дозволяє своєчасно виявляти 

існуючі екологічні проблеми на підприємстві. Це, в свою чергу, забезпечить: 

посилення контролю за виробничими процесами, що як результат, сприятиме 

одержанню високоякісної продукції; раціональне використання та відтворення 

земельних ресурсів, розроблення стратегічних планів розвитку з урахуванням 

екологічних аспектів господарювання‖ [227, с. 47-48]. 

Класифікувати земельні ресурси за рівнем якості також пропонують 

Т.В. Машкова [103, с. 175-176] та О. Вороновська [32, с. 398]. Відповідно до 
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зазначеної класифікаційної ознаки автори пропонують виділяти наступні 

види земельних ресурсів: землі, що задіяні у виробництві; законсервовані 

землі та землі запасу; землі, що не задіяні у виробництві. Вважаємо, що 

запропоновані види земельних ресурсів не в повній мірі відповідають 

класифікаційній ознаці за рівнем якості, оскільки характеризують факт їх 

використання у господарській діяльності підприємства, а не якісні ознаки. 

Так, О.В. Ярмолюк, Л.А. Суліменко [233, c. 299] земельні ресурси за фактом 

їх експлуатації поділяють на земельні ресурси, що залучаються або не 

залучаються до аграрного виробництва. 

Оскільки відповідно до норм Земельного кодексу України існують 

наступні види прав на землю: право власності на земельну ділянку (право 

володіння, користування та розпорядження) та право користування земельною 

ділянкою (право постійного користування, оренди, земельного сервітуту, 

суперфіцію, емфітевзису) то поширеною класифікаційною ознакою, яка 

пропонується різними авторами є класифікація земельних ресурсів за ознакою 

користування та власності (за способом залучення) (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Класифікація земельних ресурсів за правами на землю: аналіз 

наукових досліджень авторів 

№ 

з/п 

Автор Класифікаційна 

ознака 

Види земельних ресурсів 

1 2 3 4 

1 Юрченко Т.В.  

[227, с. 47] 

За способом 

залучення 

На правах власності 

На правах користування 

2 Машкова Т.В.  

[103, с. 175-176] 

За ознакою 

користування 

та власності 

Власні 

У постійному користуванні 

Орендовані (фінансова, операційна оренда) 

Одержані за правом земельного сервітуту 
3 Вороновська О.  

[32, с. 398] 

4 Лузан Ю.Я., 

Жук В.М. [25, с. 14] 

За ознакою 

власності 

Землі у власності 

Землі у користуванні 

Орендовані земельні ділянки 

Орендовані паї 

5 Ярмолюк О.В.,  

Суліменко Л.А.  

[233, c. 299] 

За правами 

власності 

Землі, що знаходяться у власності 

підприємства 

Землі, що знаходяться у фінансовій оренді 

Землі, що передані в операційну оренду 

Землі під заставою (при іпотеці) 

Землі, що тимчасово не використовуються 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 3 4 

6 Павлова А.І. [162] За правами на 

землю 

На правах власності  

Постійного користування 

На правах оренди 

На правах земельного сервітуту 

Емфітевзис 

Суперфіцій 
 

Аналізуючи представлені в таблиці 1.2 класифікаційні ознаки та види 

земельних ресурсів за правами на землю, надання, яких регулюється чинним 

законодавством, можна зробити висновок про тотожність класифікаційних 

ознак та диференціацію видів земельних ресурсів, права на які можуть 

набувати суб‘єкти господарювання. Крім того, виокремлення за правами 

власності земель під заставою (при іпотеці) та земель, що тимчасово не 

використовуються є правильним, оскільки застава та тимчасове 

використання не належать до прав власності. 

Переважна більшість авторів (Машкова Т.В. [103, с. 175-176]; 

Вороновська О. [32, с. 398]; Павлова А.І. [162]; Ярмолюк О.В., Суліменко 

Л.А. [233, c. 299]) одностайні щодо необхідності виокремлення 

класифікаційної ознаки земельних ресурсів за суб‘єктами прав власності 

(земельні ресурси приватної власності, земельні ресурси державної власності, 

земельні ресурси комунальної власності). Виокремлення зазначених видів 

земельних ресурсів, дозволяє отримувати інформацію про структуру 

земельних ресурсів та їх питому вагу в активах підприємств приватної 

власності, бюджетних установ та підприємств комунальної власності. 

Ще одна класифікаційна ознака, яка виокремлюється авторами це за 

ступенем використання у господарській діяльності. До даної класифікаційної 

ознаки автори (Машкова Т.В. [103, с. 175-176]; Вороновська О. [32, с. 398]) 

відносять землі, що задіяні у виробництві; законсервовані землі та землі 

запасу; землі, що не задіяні у господарстві. Павлова А.І. [162] до зазначеного 

переліку також включає землі невиробничої сфери та землі, що визнаються 

інвестиційною нерухомістю. 

Потреба формування ефективних ринкових механізмів залучення 

довгострокових фінансових ресурсів є одним із завдань розбудови сучасної 
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системи іпотечного кредитування в Україні. Основною заставою при 

іпотечному кредитуванні є земля. Тому однією з ознак класифікації 

земельних ресурсів є за ознакою участі іпотечному кредитуванні. В розрізі 

зазначеної ознаки виокремлюються землі під заставою та землі, що не беруть 

участь у іпотечному кредитуванні. 

На окрему увагу заслуговує запропонована О.С. Будзяк [22, с. 106] 

класифікація земель за домінуючим функціональним використанням. 

Відповідно до даного підходу автор пропонує всі земельні ресурси поділити 

на три групи: землі продуктивного типу (56,1 %); землі природного типу 

(37,4 %); землі техногенного типу (6,5 %). Дана класифікація в першу чергу 

спрямована на екологобезпечне використання земельних ресурсів та 

розробки норм (стандартів) землекористування і її використання для потреб 

бухгалтерського обліку є нераціональним. 

Критичний аналіз запропонованих різними авторами класифікаційних 

ознак та видів земельних ресурсів дозволяє зробити висновок, що жодна із 

запропонованих класифікацій не враховує в повній мірі особливості операцій 

з надходження, оцінки стану та ефективності використання земельних 

ресурсів. Переважна більшість запропонованих класифікаційних ознак мають 

загальноекономічний характер та є вузькоспеціалізованими, що призводить 

до обмеженості їх використання для потреб бухгалтерського обліку. Така 

ситуація перешкоджає виокремленню визначальних ознак та характеристик 

земельних ресурсів, які впливають на порядок їх визнання, оцінку та 

відображення в системі бухгалтерського обліку. 

Створення єдиної обґрунтованої системи ознак класифікації земельних 

ресурсів для потреб бухгалтерського обліку повинно здійснюватися з 

урахуванням інформаційних запитів зацікавлених користувачів, категорій 

земельних ресурсів та з урахуванням сукупності бізнес-процесів й операцій, які 

можуть здійснюватися з земельними ресурсами на підприємстві. Беручи до уваги 

науковий доробок різних авторів в частині виокремлення класифікаційних ознак 

і видів земельних ресурсів, пропонуємо для потреб бухгалтерського обліку 

використовувати наступну класифікацію земельних ресурсів (рис. 1.5). 
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землі історико-
культурного  
призначення 

землі природно-заповідного та 
іншого природоохоронного 

призначення 

землі водного 
фонду 

землі житлової та 

громадської забудови 

землі лісогосподарського 

призначення 

землі оздоровчого 
призначення 

землі 
рекреаційного 
призначення 

землі сільськогосподарського 

призначення 

землі промисловості, 
транспорту, зв‟язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення 

За правом власності 

земельні ресурси у користуванні земельні ресурси у розпорядженні земельні ресурси у володінні 

За суб’єктами права власності 

Земельні ресурси комунальної власності Земельні ресурси державної власності Земельні ресурси приватної власності 

За якістю та придатністю для використання 

земельні ресурси з 

наявністю живого азоту 

тимчасово законсервовані 

земельні ресурси 

земельні 

ресурси запасу 

земельні ресурси 

за вмістом гумусу 

За функціональним призначенням 

земельні ресурси невиробничої сфери земельні ресурси, визнані інвестиційною 

нерухомістю 

земельні ресурси виробничої сфери 

За видами та цільовим призначенням земель 

земельні ресурси з наявністю 

мікроелементів та поживних речовин 

За участю в іпотечному кредитуванні 

земельні ресурси як забезпечення 
зобов‟язань і платежів отримані 

земельні ресурси, що не беруть участь в 
іпотечному кредитуванні 

земельні ресурси як забезпечення 
зобов‟язань і платежів видані 

 
Примітка: пунктиром виділені класифікаційні ознаки запропоновані автором 

Рис. 1.5. Запропонована класифікація земельних ресурсів 
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Класифікація земельних ресурсів за видами земель дозволяє 

здійснювати деталізацію інформації та показників, які відображатимуться на 

рахунках бухгалтерського обліку за структурними складовими видів земель, 

які використовуються в діяльності суб‘єкта господарювання (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Класифікація земельних ресурсів за видами земель відповідно до 

положень Земельного кодексу України [66] 

№ 

з/п 

Вид земель Характеристика та складові Стаття 

Земельного 

кодексу 

України 

1 2 3 4 

1 Землі 

сільськогоспо-

дарського 

призначення 

До земель сільськогосподарського призначення 

належать: а) сільськогосподарські угіддя (рілля, 

багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та 

перелоги); б) несільськогосподарські угіддя 

(господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові 

смуги та інші захисні насадження, крім тих, що 

віднесені до земель лісогосподарського 

призначення, землі під господарськими будівлями і 

дворами, землі тимчасової консервації  

Ст. 22 

2 Землі житлової 

та громадської 

забудови 

Земельні ділянки в межах населених пунктів, які 

використовуються для розміщення житлової 

забудови, громадських будівель і споруд, інших 

об‘єктів загального користування 

Ст. 38 

3 Землі природно-

заповідного та 

іншого 

природоохоро-

нного 

призначення 

Ділянки суші і водного простору з природними 

комплексами та об‘єктами, що мають особливу 

природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, 

рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до 

закону надано статус територій та об‘єктів 

природно-заповідного фонду 

Ст. 43 

4 Землі 

оздоровчого 

призначення 

Землі, що мають природні лікувальні властивості, 

які використовуються або можуть 

використовуватися для профілактики захворювань і 

лікування людей 

Ст. 47 

5 Землі 

рекреаційного 

призначення 

Землі, які використовуються для організації 

відпочинку населення, туризму та проведення 

спортивних заходів 

Ст. 50 

6 Землі історико-

культурного 

призначення 

Землі, на яких розташовані пам‘ятки культурної 

спадщини, їх комплекси , історико-культурні 

заповідники, історико-культурні заповідні 

території, охоронювані археологічні території, 

музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби 

Ст. 53 

7 Землі 

лісогосподарськ

ого призначення 

Землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не 

вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які 

надані та використовуються для потреб лісового 

господарства 

Ст. 55 
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Продовження табл. 1.3 

1 2 3 4 

8 Землі водного 

фонду 

Землі, зайняті: а) морями, річками, озерами, 

водосховищами, іншими водними об'єктами, 

болотами, а також островами, не зайнятими лісами; 

б) прибережними захисними смугами вздовж морів, 

річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих 

лісами; в) гідротехнічними, іншими 

водогосподарськими спорудами та каналами, а 

також землі, виділені під смуги відведення для них; 

г) береговими смугами водних шляхів; ґ) штучно 

створеними земельними ділянками в межах 

акваторій морських портів 

Ст. 58 

9 Землі 

промисловості, 

транспорту, 

зв'язку, 

енергетики, 

оборони та 

іншого 

призначення 

До земель промисловості належать землі, надані 

для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд 

промислових, гірничодобувних, транспортних та 

інших підприємств, їх під‘їзних шляхів, інженерних 

мереж, адміністративно-побутових будівель, інших 

споруд. 

До земель транспорту належать землі, надані 

підприємствам, установам та організаціям 

залізничного, автомобільного транспорту і 

дорожнього господарства, морського, річкового, 

авіаційного, трубопровідного транспорту та 

міського електротранспорту для виконання 

покладених на них завдань щодо експлуатації, 

ремонту і розвитку об‘єктів транспорту. 

До земель зв'язку належать земельні ділянки, 

надані під повітряні і кабельні телефонно-

телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку. 

Землями енергетичної системи визнаються землі, 

надані під електрогенеруючі об‘єкти (атомні, 

теплові, гідроелектростанції, електростанції з 

використанням енергії вітру і сонця та інших 

джерел), під об‘єкти транспортування 

електроенергії до користувача. 

Землями оборони визнаються землі, надані для 

розміщення і постійної діяльності військових 

частин, установ, військово-навчальних закладів, 

підприємств та організацій Збройних Сил України, 

інших військових формувань, утворених відповідно 

до законодавства України 

Ст. 66, 67, 

76, 77 

Використання класифікаційної ознаки земельних ресурсів за видами та 

цільовим призначенням земель є основою для розробки системи 

аналітичного та синтетичного обліку земельних ресурсів підприємства, а 

також методичних засад відображення витрат на придбання та оцінки 

земельних ресурсів. 
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Відповідно до ст. 78 Земельного кодексу України ―право власності на 

землю – це право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними 

ділянками‖ [66]. Вважаємо, що класифікація земельних ресурсів відповідно 

до ознаки за правом власності повинна містити наступні види земельних 

ресурсів: (земельні ресурси у володінні; земельні ресурси у користуванні 

(земельні ресурси з правом постійного користування та земельні ресурси з 

правом тимчасового використання); земельні ресурси у розпорядженні.  

Земельні ресурси у володінні – це сукупність земельних ресурсів які 

перебувають у повній власності, користуванні та розпорядженні суб‘єкта 

господарювання та відображаються в складі активів.  

Земельні ресурси у користуванні – це сукупність земельних ресурсів, на 

які суб‘єкт господарювання має право володіння і постійного користування 

(без встановлення строку використання) та право володіння і тимчасового 

користування (орендовані земельні ресурси, земельні ресурси отримані на 

правах земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію). 

Земельні ресурси у розпорядженні – це сукупність земельних ресурсів, 

якими суб‘єкт господарювання має право їх використовувати на власний 

розсуд, змінювати його стан і призначення (земельні ресурси передані у 

суборенду; земельні ресурси набуті в результаті відчуження емфітевзису, 

земельні ресурси набуті в результаті відчуження суперфіцію). 

Доцільність виокремлення класифікаційної ознаки земельних ресурсів за 

правом власності пояснюється тим, що ―на практиці облік орендованих 

земельних ділянок або взагалі не ведеться або ведеться у дуже спрощеному 

вигляді, не розкриваючи всієї інформації про земельні ділянки та 

землекористування. Таким чином, велика частина земель сільсько-

господарського призначення залишається поза увагою бухгалтерського 

обліку‖ [72, с. 120]. 

Питання оцінки вартості та бухгалтерського обліку земельних ресурсів 

набувають актуальності у зв‘язку з необхідністю надання користувачам 

достовірної інформації про стан, якість та ефективність використання. 
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земельних ресурсів. Залежно від шляхів набуття (отримання) земельних 

ресурсів залежить визначення порядку організації та ведення 

бухгалтерського обліку витрат на їх придбання та подання інформації у 

звітності підприємства. В табл. 1.4 представлено вплив класифікації 

земельних ресурсів за шляхами набуття (отримання) на їх облікове 

відображення. 

Таблиця 1.4 

Використання класифікації земельних ресурсів за шляхами 

отримання в обліковому процесі 

№ 

з/п 

Шляхи отримання 

земельних ресурсів 

Об‘єкт 

бухгалтерського 

обліку 

Використання класифікації в 

обліковому процесі 

1 Земельні ресурси 

придбані за грошові 

кошти 

Відображаються в 

складі 

необоротних 

активів 

Для визначення методологічних 

засад оцінки, порядку формування 

та відображення витрат на 

придбання, документування та 

зарахування на баланс підприємства 

земельних ресурсів, процедури 

проведення їх переоцінки. 

Формування напрямів 

внутрішнього контролю та аналізу 

стану та використання земельних 

ресурсів 

2 Земельні ресурси внесені 

засновниками до 

статутного капіталу 

3 Земельні ресурси 

отримані за договором 

міни 

4 Безоплатно отримані 

земельні ресурси 

5 Земельні ресурси 

отримані за договором 

оренди 

Відображаються 

на позабалансових 

рахунках 

Для розробки напрямів організації 

та методики облікового 

відображення земельних ресурсів 

на позабалансових рахунках, 

порядку їх документального 

оформлення та представлення 

інформації у примітках до річної 

фінансової звітності 

6 Земельні ресурси 

отримані як забезпечення 

зобов‘язань та платежів 

(як застава при 

іпотечному 

кредитуванні) 

7 Земельні ресурси набуті 

на правах користування 

 

Отже, класифікація земельних ресурсів за шляхами їх отримання в 

обліковому процесі дозволяє розробити ефективні та цілеспрямовані напрями 

організації та методики відображення вартості земельних ресурсів в балансі 

та на позабалансових рахунках, сформувати перелік інформації, яка повинна 

презентуватися в примітках до річної фінансової звітності. 
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Відповідно до ст. 203 Земельного кодексу України ―облік якості земель 

відображає відомості, які характеризують земельні угіддя за природними 

властивостями та набутими властивостями, що впливають на їх родючість, а 

також за ступенем забруднення ґрунтів‖ [66]. 

Необхідність обліку земельних ресурсів за якістю відіграє першочергове 

значення для підприємств аграрного сектору економіки, оскільки земельні 

ресурси для підприємств даного сектору є основним предметом та засобом 

праці. 

Як зазначає С.Ю. Булигін, ―незважаючи на високий рівень наукових 

розробок та відповідний рівень законодавчого забезпечення охорони ґрунтів 

в Україні, проблема деградації ґрунтів та опустелювання дедалі посилюється, 

стан ґрунтів щорічно погіршується, що зумовлено незадовільним рівнем 

фінансування програм з охорони і підвищення родючості ґрунтів та 

недосконалою системою контролю за якістю землекористування‖ [23, с. 37]. 

Важливою ознакою земельних ресурсів, яку також слід врахувати при 

класифікації є їх якість. На законодавчому рівні поняття якості землі не 

врегульовано. У Державному стандарті України 4362:2004 р. [229] 

закріплено поняття ―якість земельної ділянки‖ як узагальненої 

характеристики земельної ділянки у встановлених межах з визначеними 

категоріями якості ґрунтів. Для сільськогосподарських підприємств саме 

якісні характеристики земельних ресурсів є вирішальними оскільки вони 

впивають на родючість та обсяги врожаю. Тому виокремлення видів 

земельних ресурсів за вмістом гумусу, наявністю живого азоту, наявністю 

мікроелементів та поживних речовин дозволить сформувати систему 

інформаційного забезпечення в частині понесення витрат на відтворення 

родючості ґрунтів, здійснення меліоративних заходів, поліпшення стану та 

продуктивності земельних ділянок, доцільності їх переведення до складу 

тимчасово законсервованих або до складу запасу. 

Ведення бухгалтерського обліку тимчасово законсервованих земельних 

ресурсів (деградовані та малопродуктивні землі, господарське використання 
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яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним, а також 

техногенно забруднені земельні ділянки) дозволяє отримати оперативну 

інформацію про вартість земельних ресурсів, господарське використання 

яких є економічно неефективним та доцільність вилучення їх зі складу 

активів підприємства. 

Земельні ресурси запасу – це сукупність земельних ділянок, які не 

переведені у власність або не надані у постійне користування. Ведення 

обліку земельних ресурсів запасу дозоляє встановити та оцінити розподіл 

земельних ресурсів серед власників землі та землекористувачів. Земельні 

ресурси запасу для підприємств можуть бути у вигляді земельних ділянок, 

які перебувають на стадії відновлення родючості. 

За функціональним призначенням земельні ресурси слід поділяти 

наступним чином: земельні ресурси виробничої сфери; земельні ресурси 

невиробничої сфери; земельні ресурси, що визнаються інвестиційною 

нерухомістю. 

До складу земельних ресурсів виробничої сфери належать землі, що 

обробляються сільськогосподарськими підприємствами для аграрного 

виробництва. Земельні ресурси невиробничої сфери використовуються для 

житлової та громадської забудови, землі оздоровчого призначення, землі 

рекреаційного призначення, історико-культурного призначення, землі, які 

суб‘єкт господарювання здає в оренду тощо.  

Земельні ділянки як складові земельних ресурсів можуть виступати 

об‘єктами інвестиційної нерухомості у зв‘язку з прийняттям П(С)БО 32 

―Інвестиційна нерухомість‖. Зокрема, відповідно до п. 4 П(С)БО 32 

―Інвестиційна нерухомість‖ ―інвестиційною нерухомістю вважаються власні 

або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, 

споруди, розташовані на землі, які утримуються з метою отримання 

орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для 

виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети 

або продажу в процесі звичайної діяльності‖ [175]. 
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Карпяк Я.С. наводить наступні приклади землі як інвестиційної 

нерухомості: ―земля, призначена для отримання вигод від збільшення її 

вартості в довгостроковій перспективі, а не для продажу в умовах звичайної 

господарської діяльності підприємства; земля, подальше призначення якої ще 

не визначено (якщо підприємство не прийняло рішення щодо використання її 

у звичайній господарській діяльності, то вважається, що землю призначено 

для приросту вартості майна).  

Водночас, якщо земельну ділянку передано в оренду, але підприємство 

планує використовувати таку земельну ділянку самостійно, говорити про неї 

як про об‘єкт інвестиційної нерухомості не можна. У термінах П(С)БО 32 

земельні ділянки, будівлі та споруди, що знаходяться на землі, які 

підприємство використовує для виробництва, постачання товарів, надання 

послуг та в адміністративних цілях, іменуються операційною нерухомістю‖ 

[74, с. 366].  

Класифікація земельних ресурсів за функціональним призначенням 

дозволяє систематизувати інформацію про призначення і напрями цільового 

використання земельних ділянок, визначити доцільність здійснення 

капітальних витрат на поліпшення земель, проведення їх переоцінки. 

В умовах розвитку кризових явищ в економіці та недостатності вільних 

обігових коштів інструментом залучення додаткових фінансових ресурсів є 

іпотечне кредитування. Підприємство може використати земельну ділянку 

під будівництво, земельний пай, і землю сільськогосподарського 

призначення у формі застави для надання іпотечного кредиту. Головною 

умовою в даному випадку є наявність у підприємства права власності на 

земельні ресурси, які надаються під заставу (як забезпечення зобов‘язань і 

платежів). Крім того, що підприємство надає земельні ресурси в заставу при 

іпотечному кредитуванні, земельні ресурси можуть бути отримані 

комерційними банками, фінансово-кредитними установами як забезпечення 

зобов‘язань і платежів за договорами. Виокремлення класифікаційної ознаки 

за участю в іпотечному кредитуванні дозволяє проаналізувати структуру 
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земельних ресурсів, які передані під заставу та проаналізувати їх вплив на 

фінансовий стан підприємства. 

Дослідження підходів вчених до класифікації земельних ресурсів 

дозволяє констатувати факт відсутності загальноприйнятної та повної 

класифікації земельних ресурсів для потреб бухгалтерського обліку. 

Наукові напрацювання вчених характеризуються виокремленням 

класифікаційних ознак земельних ресурсів, дублюванням їх видів, 

відсутністю роз‘яснень в частині характеристики запропонованих видів 

даного виду ресурсів, що створює перешкоди в процесі їх облікового 

відображення.  

Зважаючи на вищевикладене, пропонуємо здійснювати класифікацію 

земельних ресурсів за такими ознаками: за видами та цільовим 

призначенням земель; за правом власності; за суб‘єктами права власності; 

за шляхами надходження на підприємство; за якістю та придатністю для 

використання; за функціональним призначенням; за участю в іпотечному 

кредитуванні. Запропонована класифікація земельних ресурсів сприятиме 

системному формуванню облікової інформації про кількісні та якісні 

параметри земельних ресурсів, що перебувають у власності або користуванні 

суб‘єкта господарювання.  

Застосування на практиці запропонованих ознак класифікації земельних 

ресурсів дозволить визначити шляхи удосконалення організації та методики 

аналітичного та синтетичного обліку земельних ресурсів, а також 

забезпечить формування такої моделі організації обліку земельних ресурсів, 

яка б відповідала сучасному стану розвитку земельних відносин та 

задовольняла інформаційні потреби зацікавлених користувачів. 
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1.3. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку 

земельних ресурсів 

 

Проведення земельної реформи та розширення прав користування 

земельними ресурсами зумовлюють потребу побудови дієвої та 

впорядкованої системи правового регулювання їх облікового відображення. 

Формування дієвого механізму управління відносинами землекористування 

на сучасному етапі розвитку економіки повинно базуватися на узгодженому 

правовому забезпеченні бухгалтерського обліку земельних ресурсів та прав 

користування ними. Досягнення повноти та достовірності облікової 

інформації про стан та ефективність використання земельних ресурсів 

можливе завдяки формуванню відповідної системи рахунків бухгалтерського 

обліку та використання положень діючих національних стандартів 

бухгалтерського обліку, а також забезпечення максимальної узгодженості 

положень нормативних документів з обліку земельних ресурсів на різних 

рівнях законодавчого регулювання. 

―Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю – це сукупність 

нормативно-правових актів найвищих гілок влади у державі (законодавчої, 

виконавчої та представницької), Міністерства фінансів України, інших 

міністерств та відомств, і, власне, кожного підприємства зокрема, які 

забезпечують повноцінне функціонування та динамічний розвиток 

бухгалтерського обліку, фінансової звітності й економічного контролю в 

державі‖ [47, с. 77]. 

Регулювання бухгалтерського обліку земельних ресурсів в Україні 

здійснюють Міністерство фінансів України, міністерства та інші центральні 

органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері 

земельних відносин. В цілому сукупність нормативних документів, що 

регулюють земельні відносини в Україні, можна систематизувати за такими 

групами: регулювання механізму здійснення земельних відносин; 

особливості землеустрою та землекористування в країні; нормативне 
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забезпечення прав оренди та користування земельними ресурсами; порядок 

та особливості проведення оцінки земель; бухгалтерський облік операцій із 

земельними ресурсами та їх оподаткування; контроль за використанням 

землі. Разом з тим, наявність безсистемності у законодавчому забезпеченні 

регулювання земельних відносин та часткова розробка методології 

бухгалтерського обліку даного виду активів призводять до фрагментарної 

реалізації інформаційної функції системою бухгалтерського обліку. 

Формування інформації про стан та використання земельних ресурсів 

регламентується багатьма законодавчими актами, які слід відповідним чином 

систематизувати. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку операцій із 

земельними ресурсами можна представити як п‘ятирівневу систему (табл. 1.5). 

Таблиця 1.5 

Рівні нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку 

земельних ресурсів підприємства 

Рівень Перелік нормативних документів 

1 2 

І рівень нормативного регулювання 

Кодекси та закони Конституція України; Земельний кодекс України; Цивільний 

кодекс України; Господарський кодекс України; Податковий 

кодекс України; Закон України ―Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні‖; Закон України ―Про оцінку 

земель‖ 

ІІ рівень нормативного регулювання 

Укази і розпорядження 

Президента України, 

Постави Кабінету 

міністрів України, 

Накази Держкомстату 

України 

Національний стандарт № 1 ―Загальні засади оцінки майна і 

майнових прав‖; Національний стандарт № 2 ―Оцінка 

нерухомого майна‖; Постанова Кабміну України ―Про 

експертну грошову оцінку земельних ділянок‖; проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок; Положення 

про порядок проведення експертної оцінки державного майна 

при приватизації; Порядок проведення загальнонаціональної 

(всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення) 

ІІІ рівень нормативного регулювання 

Національні та 

міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку, 

фінансової звітності 

П(С)БО 7 ―Основні засоби‖; П(С)БО 8 ―Нематеріальні активи‖; 

П(С)БО 14 ―Оренда‖; П(С)БО 27 ―Необоротні активи, 

утримувані для продажу, та припинена діяльність‖; П(С)БО 32 

―Інвестиційна нерухомість‖; МСБО 2 ―Запаси‖; МСБО 16 

―Основні засоби‖; МСБО 17 ―Оренда‖; 

МСБО 38 ―Нематеріальні активи‖; МСБО 40 ―Інвестиційна 

нерухомість‖; МСФЗ 5 ―Непоточні активи, утримувані для 

продажу та припинена діяльність‖; МСФЗ 16 ―Оренда‖ 
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Продовження табл. 1.5 

1 2 

ІV рівень нормативного регулювання 

План рахунків, 

інструкції, методичні 

рекомендації 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій 

підприємств і організацій; План рахунків бухгалтерського 

обліку бюджетних установ; Інструкція з обліку основних 

засобів та інших необоротних активів бюджетних установ; 

Порядок аналітичного обліку земель в наукових установах, 

підприємствах та організаціях УААН 

V рівень нормативного регулювання 

Внутрішні нормативні 

акти 

Наказ про облікову політику; наказ про проведення 

інвентаризації; графік документообігу 

 

Аналізуючи представлені в таблиці 1.5 рівні нормативного регулювання 

облікового відображення операцій з земельними ресурсами, можна 

стверджувати, що перший та другий рівень нормативного регулювання є 

сукупністю законодавчих документів, якими закріплена сфера земельних 

відносин, визначені загальні засади земельного права, врегульований 

порядок оформлення прав на землю та здійснення її грошової оцінки, 

встановлені особливості оподаткування земельних відносин. 

В додатку Д охарактеризовано перелік питань щодо обліку та 

оподаткування земельних ресурсів, які врегульовані в законодавчих 

документах першого та другого рівня нормативного регулювання. За 

результатами аналізу інформації представленої в додатку Д можемо 

стверджувати, що законодавчі акти першого та другого рівнів визначають 

землю як об‘єкт правового регулювання та законодавчо закріплюють правові, 

економічні та організаційні основи землекористування та оцінки земельних 

ресурсів країни.  

Разом з тим, ―серйозною проблемою включення земельних відносин у 

систему бухгалтерського обліку є відсутність дієвого механізму їх 

функціонування та регулювання. Українське земельне законодавство важко 

назвати цілісним і послідовним, зважаючи на велику кількість протиріч між 

окремими законодавчими та нормативними актами‖ [6, с. 47]. Наявність 

зазначених недоліків актуалізує необхідність розробки системної та 

обґрунтованої методології бухгалтерського обліку земельних ресурсів 
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залежно від їх видів та цільового призначення. Деталізація основних 

законодавчих вимог в частині формування методології бухгалтерського 

обліку земельних ресурсів здійснюється на третьому, четвертому та п‘ятому 

рівнях нормативного регулювання. 

Третій рівень нормативного регулювання містить перелік національних 

та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, які визначають основні 

організаційні та методичні засади облікового відображення операцій з 

земельними ресурсами та порядку представлення інформації про їх стан у 

звітності підприємства. Характеристика основних національних та 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в частині регулювання 

питань визнання, оцінки та облікового відображення земельних ресурсів 

представлена в табл. 1.6. 

Таблиця 1.6 

Характеристика основних національних та міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності з питань регулювання 

облікового відображення операцій із земельними ресурсами 

№ з/п Нормативний документ Характеристика 

1 2 3 

1 П(С)БО 7 ―Основні 

засоби‖ [176] 

Визначає методологічні засади формування в 

бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, 

а також розкриття інформації про них у фінансовій 

звітності. Земельні ділянки, які перебувають у власності 

підприємства та капітальні витрати на поліпшення 

земель обліковуються у складі основних засобів 

2 П(С)БО 8 ―Немате-

ріальні активи‖ [177] 

Визначає методологічні засади формування в 

бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні 

активи, а також розкриття інформації про них у 

фінансовій звітності. Права користування майном 

(право користування земельною ділянкою відповідно до 

земельного законодавства) включені до числа об‘єктів 

нематеріальних активів 

3 П(С)БО 14 ―Оренда‖ 

[173] 

Визначає методологічні засади формування у 

бухгалтерському обліку інформації про оренду 

необоротних активів та її розкриття у фінансовій 

звітності. Земельні ділянки (паї), що перебувають в 

операційній оренді, включаються до складу 

позабалансових об‘єктів бухгалтерського обліку та 

відображаються за вартістю, зазначеною в договорі 

оренди. Врегульовує питання нарахування та сплати 

орендної плати за користування земельною ділянкою 
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Продовження табл. 1.6 

1 2 3 

4 П(С)БО 27 ―Необоротні 

активи, утримувані для 

продажу, та припинена 

діяльність‖ [174] 

Визначає методологічні засади формування у 

бухгалтерському обліку інформації про необоротні 

активи, утримувані для продажу та розкриття такої 

інформації у фінансовій звітності. Якщо земельну 

ділянку було придбано виключно з метою її подальшого 

перепродажу, то вона отримує статус нерухомості, яка 

утримується для продажу 

5 П(С)БО 32 ―Інвестицій

на нерухомість‖ [175] 

Визнає методологічні засади формування в 

бухгалтерському обліку інформації про інвестиційну 

нерухомість та її розкриття у фінансовій звітності. 

Врегульовано облік інвестиційної нерухомості (власні 

або орендовані на умовах фінансової оренди земельні 

ділянки, утримувані з метою отримання орендних 

платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для 

виробництва та постачання товарів, надання послуг, 

адміністративної мети або  продажу в процесі звичайної 

діяльності) та операційної нерухомості (власні або 

орендовані на умовах фінансової оренди земельні 

ділянки, утримувані з метою використання для  

виробництва, або постачання товарів чи надання послуг, 

або ж в адміністративних цілях) 

6 МСБО 16 ―Основні 

засоби‖ [112] 

Земля належить до окремого класу основних засобів. 

Земля та будівлі є окремими активами, і їх обліковують 

окремо, навіть якщо їх придбали разом. Земля має 

необмежений строк корисної експлуатації і внаслідок 

цього не амортизується. Справедливу вартість землі 

визначають на основі ринкових свідчень за допомогою 

експертної оцінки. Клас капітальних витрат не виділяється 

7 МСБО 17 ―Оренда‖ 

[113] 

МСФЗ 16 ―Оренда‖ 

[117] 

Визначення для орендарів і орендодавців відповідних 

облікових політик та розкриття інформації, що їх слід 

застосовувати до угод про оренду. Врегульовано 

питання операційної та фінансової оренди землі та 

будівель, порядок оцінки землі 

8 МСБО 38 

―Нематеріальні активи‖ 

[115] 

Встановлює обліковий підхід до нематеріальних 

активів. Право користування землею може бути визнано 

як нематеріальний актив 

9 МСБО 40 ―Інвестиційна 

нерухомість‖ [116] 

Визначає обліковий підхід до інвестиційної нерухомості 

та пов‘язані з ним вимоги до розкриття інформації. 

Земля, утримувана (власником або орендарем згідно з 

угодою про фінансову оренду) з метою отримання 

орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи 

для досягнення обох цілей визнається інвестиційною 

нерухомістю 

10 МСФЗ 5 ―Непоточні 

активи, утримувані для 

продажу та припинена 

діяльність‖ [118] 

Полягає у визначенні бухгалтерського обліку активів, 

утримуваних для продажу, в тому числі і земельних 

ділянок 
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Продовження табл. 1.6 

1 2 3 

11 МСБО 2 ―Запаси‖ [114] Запаси включають товари, що були придбані та 

утримуються для перепродажу, у тому числі, 

наприклад, товари, придбані підприємством роздрібної 

торгівлі та утримувані для перепродажу, або земля та 

інша нерухомість для перепродажу 
 

Проаналізувавши законодавчі документи третього рівня нормативного 

регулювання облікового відображення земельних ресурсів, можна зробити 

висновок, про наявність спільних та відмінних вимог та положень, що 

врегульовані на рівні П(С)БО та МСФЗ (Додаток Е).  

―Відмінні риси між П(С)БО та МСФЗ можна пояснити тим, що МСФЗ 

носять загальний рекомендаційний характер та не враховують національних 

особливостей ведення бухгалтерського обліку‖ [46, c. 39]. 

Наявність відмінних ознак в регулюванні облікового відображення 

земельних ресурсів зумовлює потребу їх врахування при організації 

бухгалтерського обліку об‘єктів земельних відносин. Так, в національних та 

міжнародних стандартах бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

земля не розподіляється на категорії, що впливає на порядок її оцінки та 

відображення в бухгалтерському обліку. Від того наскільки правильно 

визначений вид землі та встановлено її цільове призначення, залежить 

порядок її визнання, оцінки та відображення як об‘єкта бухгалтерського 

обліку, що в подальшому подається у звітності. 

―Дуже важливою проблемою, яка постає перед обліком землі і 

земельних відносин є удосконалення нормативно-правової бази цієї ділянки 

обліку, яка б мала бути чіткою, зрозумілою і доступною, передусім для 

аграріїв-практиків. Проте, ні у Міжнародних стандартах бухгалтерського 

обліку і звітності, ні у вітчизняних облікових стандартах немає чіткої 

законодавчої регламентації обліку земельних ділянок, що мають різне 

цільове призначення, а також прав користування ними, віднесення їх до 

балансу підприємств та організацій різних форм власності‖ [215, с. 84]. 

Вважаємо за доцільне виділити наступні недоліки нормативного 

регулювання бухгалтерського обліку земельних ресурсів, які виникають у 
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зв‘язку з неузгодженістю окремих положень на рівні стандартів 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності (рис. 1.6). 
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Земельні ділянки в складі 

основних засобів 

Інвестиційна нерухомість 

Капітальні витрати 

на поліпшення земель 

Права користування 

майном у складі 

нематеріальних активів 

Земельні ресурси, що 

утримуються для продажу 

П(С)БО 32; МСБО 40 

П(С)БО 7; МСБО 16 

П(С)БО 7; МСБО 16 

П(С)БО 8; МСБО 38 

П(С)БО 27; МСБО 2 

Земельні ресурси як 

об‟єкт орендних відносин 

Земельні ресурси 

отримані на правах 

земельного сервітуту 

Земельні ресурси 

отримані на правах 

емфітевзису 

Земельні ресурси 

отримані на правах 

суперфіцію 

П(С)БО 8; МСБО 38 

П(С)БО 8; МСБО 38 

П(С)БО 8; МСБО 38 

П(С)БО 14; МСБО 17, 

МСФЗ 16 

Земельні ресурси 

передані в суборенду 

П(С)БО 14; МСБО 17, 

МСФЗ 16, П(С)БО 32; 

МСБО 40 

Земельні ресурси набуті в 

результаті відчуження 

емфітевзису 
П(С)БО 8; МСБО 38 

Земельні ресурси набуті в 

результаті відчуження 

суперфіцію 

П(С)БО 8; МСБО 38 

1. Відсутній розподіл 
землі за категоріями, що 
впливає на її оцінку 
2. Неврегульовані питання 
оцінки земельних ресурсів 
та прав користування ними 
за справедливою вартістю 
3. Відмінні підходи до 
нарахування амортизації 
землі та представлення 
інформації про земельні 
ресурси у звітності 

1. Наявність відмінних  
вимог до бухгалтерського 
обліку операцій оренди 
земельних ділянок у 
орендаря 
2. Відсутність вимог 
щодо розкриття 
інформації у звітності 
про земельні ресурси, 
які отримані на правах 
земельного сервітуту, 
емфітевзису, суперфіцію 

1. Неврегульованість 

питання обліку суборенди 

земельних ресурсів, 

відчуження прав 

користування майном 

2. Відсутність вимог 

щодо розкриття 

інформації у звітності 

про земельні ресурси, 

які перебувають у 

розпорядженні 

Рис. 1.5. Недоліки нормативного регулювання облікового відображення 

операцій з земельними ресурсами на рівні національних та міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Погоджуємось з В.В. Івановою, що ―порівняльний аналіз національних 

та міжнародних стандартів показує, що в МСФЗ приділяється увага лише 
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основним аспектам бухгалтерського обліку активів, оскільки створення 

більш детальних стандартів зробило б неможливим їх застосування іншими 

країнами‖ [68, с. 67]. 

Наявність протиріч та недоліків нормативного регулювання обліку 

земельних ресурсів, обмежені вимоги щодо розкриття інформації про 

операції із земельними ресурсами позбавляють можливості отримання 

зацікавленими користувачами та інвесторами інформації, яка є важливою для 

прийняття рішень. 

―Нажаль, в сьогоднішній ситуації, коли фінансова звітність готується 

лише формально на виконання вимог законодавства, а бухгалтер більшу 

частину свого часу витрачає на оптимізацію оподаткування, якість та 

достовірність фінансової звітності за МСФЗ, яку складають українські 

підприємства, ставиться під сумнів‖ [33, c. 25]. 

Наявність різниці у підходах та існування протилежних вимог до 

облікового відображення операцій з земельними ресурсами, що наведені в 

П(С)БО та МСБО, призводять до необхідності суттєвих доопрацювань і 

доповнень діючого нормативного базису в напрямі пристосування до 

галузевої специфіки функціонування суб‘єктів господарювання. 

―Відсутність належного нормативного врегулювання питань облікового 

відображення відносин, що формуються при суборенді та оренді цілісно-

майнових комплексів у складі земельних ділянок, неопрацьованість 

законодавчих вимог до облікового відображення операцій з розпорядження 

земельними ресурсами в результаті можуть зумовити викривлення реального 

фінансового стану підприємства. Представлення в стандартах 

бухгалтерського обліку фрагментарних вимог до облікового відображення 

земельних ресурсів, врегулювання лише загальних положень обліку 

земельних ділянок та прав користування ними в складі активів підприємства, 

відсутність рекомендацій з відображення земельних ресурсів у звітності та 

примітках дозволяють зробити висновок, що діюча нормативна база з обліку 

земельних ресурсів та прав користування ними характеризується відсутністю 
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системності та взаємоузгодженості. Зазначена ситуація ускладнює 

здійснення контролю за станом, рухом та використанням земельних 

ресурсів‖ [33, c. 229]. 

Запровадження процесу демонополізації власності на земельні ресурси 

актуалізує питання розробки взаємоузгодженого законодавчого підґрунтя 

бухгалтерського обліку операцій, які виникають в процесі формування 

інституту приватної власності та прав користування земельними ресурсами. 

Наявність протиріч та відмінностей у діючих П(С)БО та МСБО, відсутність 

чіткої регламентації порядку облікового відображення земель на правах 

користування як окремого об‘єкта у складі активів підприємства з 

урахуванням галузевої специфіки діяльності зумовлюють потребу у розробці 

додаткових нормативних документів або внесенні змін і доповнень до діючих. 

Серед науковців існує декілька пропозицій щодо виходу із ситуації, яка 

склалась в частині регулювання облікового відображення земельних ресурсів 

та прав користування ними. Зокрема, С. Остапчук вважає, що ―сьогодні існує 

два шляхи формування ефективної методології бухгалтерського обліку, яка б 

дозволила залучити землі сільськогосподарського призначення до 

економічного обороту та забезпечила пріоритетне висвітлення цінності 

земельного капіталу підприємств аграрної галузі: 1) внесення змін до МСФЗ; 

2) розробка власного галузевого стандарту‖ [151, с. 73]. 

―Перш за все необхідно звернути увагу на недосконалість законодавства в 

сфері нормативного регулювання обліку земель сільськогосподарського 

призначення, що зумовлює потребу об‘єднати сили науковців і працівників 

законодавчої влади для створення окремого стандарту, який б регламентував 

облік земель сільськогосподарського призначення‖ [10, с. 39]. Прихильниками 

даного напряму є Т. Бінчаровська [10, с. 39], В.М. Метелиця [107, с. 31-32], 

Т. Одинак [149, с. 298], Н. Ціцька, Г. Брик, Т. Поверляк [215, с. 84] 

Ціцька Н., Брик Г., Поверляк Т. зазначають наступне: ―поділяємо думку 

вчених-економістів про необхідність розробки і введення в дію 

національного стандарту з обліку землі і земельних відносин у 
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сільськогосподарських формуваннях, який обов‘язково має враховувати 

специфіку сільськогосподарського виробництва, поєднавши передовий 

зарубіжний і особливості національного досвіду. Цей правовий акт, на нашу 

думку, має охоплювати як економічну, так і екологічну підсистеми, які 

мають бути нерозривно пов‘язані з національними інтересами‖ [215, с. 84]. 

Метелиця В.М. [107, с. 31-32] запропонував до застосування в аграрному 

секторі національний галузевий стандарт звітності (НГСЗ 1) ―Землі, плата та 

права користування ними в сільському господарстві‖ та рекомендував норми, 

які можуть бути використані при розробці цього стандарту, що є найбільш 

обґрунтованими для застосування вітчизняними суб‘єктами аграрного сектору. 

Тотожний стандарт запропоновано колективом авторів монографії 

―Обліково-оціночні аспекти включення землі до економічного обороту‖ [33]. 

Особливу увагу концептуальним та методичним засадам впровадження 

галузевого стандарту обліку земель сільськогосподарського призначення 

приділено авторами в колективній монографії ―Галузеві стандарти обліку та 

фінансової звітності‖ [33]. Зокрема, В.М. Жук, Ю.С. Бездушна, 

Б.В. Мельничук розробили та пропонують для впровадження на 

методологічному рівні нормативного регулювання бухгалтерського обліку 

земель сільськогосподарського призначення Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку ―Землі сільськогосподарського призначення та права 

користування ними‖ та на методичному рівні – Методичні рекомендації з 

бухгалтерського обліку та оцінки земель сільськогосподарського призначення. 

Погоджується з необхідністю прийняття галузевих стандартів обліку 

Л. Шнейдман зазначаючи, що ―завжди існує потреба в регулюванні 

специфічних питань у конкретних галузях діяльності. При цьому галузеві 

стандарти розкривають особливості застосування національних стандартів у 

конкретному секторі економіки. Вони не створюють систему, паралельну 

національним стандартам‖ [223]. 

Підтримуємо позицію науковців в частині доцільності формування 

належного нормативного забезпечення бухгалтерського обліку земель 
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сільськогосподарського призначення, яке повинно базуватися на розробці 

галузевих стандартів. Саме розробка та провадження галузевого стандарту з 

обліку земель сільськогосподарського призначення сприятиме 

законодавчому закріпленню основних організаційно-методичних принципів 

та засад оцінки, облікового відображення та розкриття у звітності інформації 

про стан та використання даного виду земельних ресурсів. 

Актуальним на сьогодні є також питання врегулювання методичних 

аспектів облікового відображення операцій з землями 

несільськогосподарського призначення та прав користування ними. З огляду 

на складність та комплексний характер питань з облікового відображення 

операцій із земельними ресурсами (в т.ч. землями сільськогосподарського та 

землями несільськогосподарського призначення), з метою підвищення 

результативності управлінських рішень, забезпечення належного 

нормативного визначення єдиних принципів та правил подання інформації у 

фінансовій звітності, запровадження ефективного механізму управління 

земельними відносинами пропонуємо розробити та затвердити ―Положення 

про порядок бухгалтерського обліку земельних ресурсів‖. 

Основною метою розробки зазначеного нормативного документу є 

надання пояснень в частині застосування стандартів бухгалтерського обліку 

та порядку облікового відображення земельних ресурсів залежно від їх виду 

та цільового використання на рахунках бухгалтерського обліку та у звітності 

підприємства. Структура та основне змістовне наповнення запропонованого 

нормативного документу представлені на рис. 1.7. 

Використання запропонованого нормативного документу забезпечить 

спрощення заходів з розробки облікової політики в частині відображення 

операцій з земельними ресурсами та сприятиме формуванню належного 

інституційного середовища функціонування суб‘єктів земельних відносин. 

Розроблений проект ―Положення про порядок бухгалтерського обліку 

земельних ресурсів‖, що може бути взято за основу державними 

регуляторами (Додаток Ж). 
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1. Загальні положення 

Основне призначення положення; перелік стандартів 

бухгалтерського обліку, норми яких роз‟яснюються або 

конкретизуються; суб‟єкти, що використовуватимуть 

положення; терміни 

2. Класифікація 
земельних ресурсів 

Наводиться класифікація земельних ресурсів за їх видами та 

цільовим призначенням; наводиться перелік об‟єктів обліку 

3. Визнання та оцінка 
земель 

сільськогосподарського 
призначення 

Зазначається перелік умов визнання земель 
сільськогосподарського призначення активом; наводиться 
перелік методів оцінки, порядок їх використання залежно від 
шляхів надходження 

4. Визнання та оцінка 
земель 

несільськогосподарського 
призначення 

Зазначається перелік умов визнання земель 

несільськогосподарського призначення активом; наводиться 

перелік методів оцінки, порядок їх використання залежно від 

шляхів надходження 

5. Облік земельних 
ресурсів у володінні 

Наводиться детальний опис методики облікового відображення 

земельних ресурсів, які перебувають у володінні підприємства 

6. Облік земельних 
ресурсів у користуванні 

та розпорядженні 

Наводиться детальний опис методики облікового відображення 

земельних ресурсів, які перебувають у користуванні та 

розпорядженні підприємства 

7. Облік амортизації 
земельних ресурсів 

Зазначаються умови за яких нараховується амортизація на 

земельні ресурси 

8. Облік витрат після 
первісного визнання 

Визначаються умови відображення витрат після первісного 

визнання у складі витрат звітного періоду або збільшення 

балансової вартості активів 

9. Облік переоцінки 
земельних ресурсів 

Встановлюється порядок переоцінки земельних ресурсів 

залежно від способу їх надходження та використання 

10. Облік вибуття 
земельних ресурсів 

Описуються способи вибуття земельних ресурсів, прав 

користування земельними ділянками зі складу активів  

11. Розкриття 
інформації у звітності 

Наводиться детальний опис інформації, яка подається у звітності 

підприємства з питань обліку земельних ресурсів 

Назва розділу Характеристика 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ  

Рис. 1.7. Запропонована структура “Положення про порядок 

бухгалтерського обліку земельних ресурсів” 

Враховуючи, запропоновані напрями удосконалення нормативного 

забезпечення бухгалтерського обліку земельних ресурсів, вважаємо, що 

система нормативного регулювання третього та четвертого рівнів повинна 

містити наступні документи (рис. 1.8). 
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  НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ, ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
П(С)БО 7 “Основні засоби”; П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”; П(С)БО 14 

“Оренда”; П(С)БО 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена 

діяльність”; П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість”; МСБО 2 “Запаси”, МСБО 16 

“Основні засоби”, МСФЗ 5 “Непоточні активи, утримувані для продажу та 

припинена діяльність”; МСБО 17 “Оренда”; МСФЗ 16 “Оренда” 

МСБО 38 “Нематеріальні активи”; МСБО 40 “Інвестиційна нерухомість” 

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬНИХ 

РЕСУРСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

“Землі сільськогосподарського призначення та права користування ними” 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

“Положення про порядок бухгалтерського обліку земельних ресурсів” 

Врегулювання основних питань визнання, оцінки, відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку та представлення інформації у звітності інформації про 

стан та використання земельних ресурсів 

Врегулювання основних питань визнання, оцінки, відображення на рахунках 
бухгалтерського обліку та представлення інформації у звітності про землі 

сільськогосподарського призначення з урахуванням конкретних галузевих умов 

господарювання 

Надання роз’яснень в частині визнання, оцінки, відображення на рахунках 
бухгалтерського обліку та представлення інформації у звітності підприємства про 

земельні ресурси залежно від їх виду та цільового призначення 

Зростання інвестиційної привабливості підприємств галузі 

Уніфікація та гармонізація бухгалтерського обліку земельних ресурсів 

Розширення інформаційної функції системи бухгалтерського обліку та забезпечення 

прозорості звітної інформації про земельні ресурси 

 
Рис. 1.8. Напрями удосконалення нормативного регулювання 

бухгалтерського обліку земельних ресурсів 

Використання запропонованих напрямів удосконалення нормативного 

регулювання бухгалтерського обліку земельних ресурсів з урахуванням їх 

видів та цільового призначення, дозволить пристосувати наявні норми 

законодавства до галузевих умов функціонування суб‘єктів господарювання, а 

також забезпечить підвищення достовірності показників фінансової звітності.  

Створення законодавчого підґрунтя для облікового відображення 

операцій із землями сільськогосподарського та несільськогосподарського 

призначення в подальшому забезпечить зростання показників ділової 

активності та зростання потенціалу земельних відносин.  
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Останнім рівнем нормативного регулювання бухгалтерського обліку 

земельних ресурсів є розробка внутрішніх нормативних актів підприємства, 

які визначають галузеву специфіку облікового відображення та контролю 

земельних ресурсів. Вважаємо, що розробка наказу про облікову політику 

повинна базуватися на галузевих стандартах та запропонованих 

―Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку земельних ресурсів з 

урахуванням їх видів та цільового призначення‖. Більш детально питання 

формування облікової політики з питань облікового відображення земельних 

ресурсів розглянуто в другому розділі дисертації. 

За результатами проведеного дослідження можна стверджувати про 

наявність таких негативних моментів в системі нормативного регулювання 

бухгалтерського обліку земельних ресурсів: неузгодженість окремих положень 

П(С)БО та МСБО; не системність та фрагментарність регулювання облікового 

відображення операцій із земельними ресурсами (особливо в частині питань 

оренди землі); відсутність чітко врегульованих вимог до відображення 

інформації про стан земельних ресурсів у звітності підприємства. З метою 

вирішення зазначених недоліків доведено доцільність доповнення 

нормативного забезпечення бухгалтерського обліку земель 

сільськогосподарського призначення шляхом розробки та впровадження 

галузевого стандарту бухгалтерського обліку. Для врегулювання методичних 

аспектів облікового відображення операцій з землями 

несільськогосподарського призначення та прав користування ними, а також з 

метою підвищення результативності управлінських рішень запропоновано 

розробити та затвердити на законодавчому рівні ―Положення про порядок 

бухгалтерського обліку земельних ресурсів з урахуванням їх видів та цільового 

призначення‖. Використання запропонованих пропозицій забезпечить 

запровадження ефективного механізму управління земельними відносинами та 

законодавче закріплення єдиних принципів та правил представлення інформації 

про земельні ресурси у фінансовій звітності підприємства.  
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Висновки до першого розділу 

 

За результатами дослідження розвитку теоретичних основ 

бухгалтерського обліку земельних ресурсів як об‘єкта бухгалтерського 

обліку в умовах ресурсозбереження сформовано такі висновки. 

1. Неконвенційність категорійно-понятійного апарату і наявність 

сутнісних протиріч при визначенні змісту поняття ―земельні ресурси‖ 

призводить до ототожнення даного терміну з такими категоріями як: ―земля‖, 

―земельна ділянка‖, ―земельні ресурси‖, ―земельний капітал‖, ―природний 

капітал‖. Наявність неоднозначного трактування поняття ―земельні ресурси‖ 

призводить до існування різних підходів в частині розуміння його сутності та 

виникнення недоліків при розробці класифікації земельних ресурсів як 

об‘єкта бухгалтерського обліку. За результатами дослідження з урахуванням 

функціонального підходу доведена не правомірність ототожнення 

вищенаведених понять та встановлена їх взаємозалежність, що сприяло 

виокремленню земельних ресурсів як об‘єкта бухгалтерського обліку. 

2. За результатами дослідження підходів до розуміння поняття ―земельні 

ресурси‖ встановлено відсутність чіткого його трактування, що ускладнює 

процеси розробки класифікації даного виду активів. З метою усунення даного 

недоліку запропоновано під поняттям ―земельні ресурси‖ розуміти сукупність 

земельних ділянок, якими володіє та /або розпоряджається суб‘єкт 

господарювання незалежно від способу їх використання у господарській 

діяльності. Використання зазначеного трактування сприятиме удосконаленню 

теоретичної бази бухгалтерського обліку земельних ресурсів та дозволить 

усунути існуючі розбіжності у визначенні їх як об‘єкта бухгалтерського обліку. 

3. На підставі дослідження підходів до класифікації земельних ресурсів 

встановлено диференціацію класифікаційних ознак, дублювання видів 

земельних ресурсів, відсутність науковообгрунтованого опису 

запропонованих авторами класифікацій та їх надмірне перевантаження. 

Запропоновано здійснювати класифікацію земельних ресурсів за наступними 
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ознаками: за видами та цільовим призначенням земель; за правом 

власності; за суб‘єктами права власності; за якістю та придатністю для 

використання; за функціональним призначенням; за участю в іпотечному 

кредитуванні. Запропонована класифікація сприяє конкретизації подальшого 

розвитку організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку земельних 

ресурсів. 

4. Недосконалість нормативно-правового забезпечення бухгалтерського 

обліку земельних ресурсів впливає на реалізацію інформаційної функції 

бухгалтерського обліку та формування інформаційного базису для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень. Зокрема, систематизовані наступні 

недоліки нормативного забезпечення обліку земельних ресурсів: 

неузгодженість окремих положень П(С)БО та МСБО, МСФЗ; не системність 

та фрагментарність регулювання облікового відображення операцій із 

земельними ресурсами (особливо в частині питань оренди землі); відсутність 

чітко врегульованих вимог до подання інформації про стан земельних 

ресурсів у звітності підприємства.  

5. Відсутність на законодавчому рівні уніфікованого підходу до 

облікового забезпечення операцій з земельними ресурсами негативно 

впливає на формування показників звітності підприємства та задоволення 

потреб користувачів. У зв‘язку з цим запропоновано розробити та затвердити 

на законодавчому рівні ―Положення про порядок бухгалтерського обліку 

земельних ресурсів‖. Використання запропонованої структури зазначеного 

положення як нормативного документу дозволить синхронізувати 

інформаційні потоки бухгалтерського обліку для підвищення їх 

оперативності та достовірного представлення інформації про земельні 

ресурси у звітності суб‘єктів господарювання. 

 

Основні положення проведеного дослідження викладено у працях [131, 

135, 136, 140]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 

 

2.1. Облікова політика як дієвий інструмент організації 

бухгалтерського обліку земельних ресурсів підприємства 

 

Необхідність консолідації облікової та аналітичної інформації для 

забезпечення прийняття дієвих управлінських рішень, зумовлює 

модифікацію вимог до системи бухгалтерського обліку, як інформаційного 

базису відображення фактичного стану діяльності та оцінки майнового стану 

підприємства. Загальні норми та правила ведення бухгалтерського обліку 

активів, капіталу та зобов‘язань підприємства врегульовуються на рівні 

законодавства. Разом з тим, наявність варіативності на рівні діючого 

законодавства в підходах до облікового відображення об‘єктів 

бухгалтерського обліку, вплив галузевих умов на функціонування 

підприємства, рівень технічного та кадрового забезпечення зумовлюють 

потребу конкретизації правил та способів, які використовуватимуться 

обліковим персоналом для представлення інформації про об‘єкти 

бухгалтерського обліку у звітності. Зазначена конкретизація здійснюється 

шляхом формування облікової політики як інструменту організації 

бухгалтерського обліку та управління на конкретному підприємстві. 

Погоджуємось з проф. Я.В. Соколовим, що ―облікову політику 

необхідно розглядати щодо призначення самого бухгалтерського обліку, 

складовою якого вона є, виокремлюючи при цьому такі його завдання: 

1) забезпечення збереження майна підприємства; 2) контроль, який 

забезпечує ефективне управління підприємством; 3) визначення 

(квантифікація) фінансових результатів; 4) перерозподіл ресурсів у галузях 

економіки‖ [199]. Тобто, облікова політика підприємства є механізмом, що 
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забезпечує формування єдиних правил, щодо облікового відображення майна 

підприємства та представлення цієї інформації у звітності підприємства. 

Диференціація видів діяльності підприємств, наявність відмінностей в 

інформаційних запитах управлінського персоналу, галузева специфіка 

зумовлюють виникнення специфічних ознак, які слід врахувати при розробці 

облікової політики. В даній ситуацій облікова політика повинна 

розроблятися так, щоб здійснювався оптимальний вибір методів і процедур, 

що використовуватимуться підприємством для ведення бухгалтерського 

обліку, які сприятимуть достовірному відображенню показників у фінансовій 

звітності. Також, в подальшому, правильно розроблена облікова політика 

забезпечить зростання якості обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємством. 

―Від того, яка буде прийнята облікова політика, залежить система 

бухгалтерського обліку, а від системи бухгалтерського обліку та якості 

звітності залежить обґрунтованість прийнятих управлінських рішень 

користувачами облікової інформації‖ [224, с. 833]. 

На сьогодні, аналізуючи напрацювання різних вчених та науковців в 

частині питання визначення сутності поняття ―облікова політика‖, можна 

дійти висновку про відсутність консенсусу в частині вирішення зазначеної 

проблемної ситуації. В процесі дослідження ми дотримуватимемось 

трактування поняття ―облікова політика‖, яке наведено в Законі України 

―Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні‖ [61] та 

НП(С)БО 1 ―Загальні вимоги до фінансової звітності‖ [127], а саме: ―облікова 

політика – сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються 

підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання 

фінансової звітності‖. 

Проаналізувавши законодавче забезпечення формування облікової 

політики, слід зауважити, що в Законі України ―Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні‖, НП(С)БО 1 ―Загальні вимоги до фінансової 

звітності‖ та П(С)БО 6 ―Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах‖ 
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питання розробки облікової політики розкриті фрагментарно. Зокрема, 

законодавчо закріплено трактування терміну ―облікова політика; надано 

право суб‘єктам господарювання самостійно визначати основні положення 

облікової політики; встановлено порядок внесення змін в облікову політику. 

Разом з тим, у зазначених нормативних документах не врегульований чіткий 

алгоритм розробки облікової політики, відсутня систематизація її елементів. 

З метою усунення наведених недоліків наказом Міністерства фінансів 

України затверджені Методичні рекомендації щодо облікової політики 

підприємства [109]. В зазначеному нормативному документі наданий перелік 

елементів облікової політики, які формують методичну і частково технічну 

складову, встановлені умови зміни облікової політики. Аналогічні елементи 

облікової політики, які повинні відображатися в розпорядчому документі про 

облікову політику підприємства містить, Лист Міністерства фінансів України 

«Про облікову політику» [96]. Проте питання етапів розробки та принципів 

формування облікової політики залишились невідображеними в зазначених 

нормативних документах. 

Низький рівень нормативного регулювання питань розробки складових 

та визначення механізму впровадження облікової політики зумовлює 

виникнення багатьох недоліків, які в подальшому втілюються у 

непослідовності викладення змісту наказу про облікову політику. 

Дослідження наукового доробку авторів з питань формування облікової 

політики надало змогу систематизувати наступні недоліки формування 

облікової політики на підприємстві (табл. 2.1, Додаток З). 

Таблиця 2.1 

Систематизація недоліків розробки та впровадження облікової 

політики, які наведені в науковій літературі 

№ 

з/п 

Перелік недоліків Автори Кількість 

авторів 

1 2 3 4 

1 Формальний підхід до розробки 

облікової політики та обмеження її 

формування складанням наказу про 

облікову політику, який часто 

Нестеренко С.С., Барановська Т.В., 

Маренич Т.Г., Попук Н.С., 

Іщенко Я.П., Грабовенко О.А., 

Дубініна М.В., Фалько Р.В., 
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Продовження табл. 2.1 

1 2 3 4 

 переобтяжений інформацією, що 

дублює інші внутрішні регламенти 

підприємства або пункти 

нормативних документів 

Янюк М.О., Дяченко М.Н., Шевчук 

К.В., Бондаренко О.М., Білан М.П., 

Чернишенко Я.Г., Ломачинський 

Д.О., Ночовна Ю.О., Кулик В.А. 

13 

2 Відсутність затвердженого змісту 

облікової політики на 

законодавчому рівні 

Житний П.Є., Доценко Н.С., 

Бондаренко О.М., Білан М.П., 

Чернишенко Я.Г., 

Ломачинський Д.О., Селіванова Н.М. 

7 

3 Відсутність структуризації наказу 

про облікову політику, неповне 

висвітлення питань формування 

обліку окремих об‗єктів 

Маренич Т.Г., Житний П.Є., 

Дорошенко О.М., Дяченко М.Н., 

Крючковська Т.О., Ночовна Ю.О., 

Кулик В.А. 

7 

4 Не розробленість облікової 

політики щодо формування обліку 

(не наводяться в додатках до наказу 

про облікову політику робочий 

план рахунків, графік 

документообігу, облікові регістри) 

Маренич Т.Г., Житний П.Є., 

Дорошенко О.М., Дяченко М.Н., 

Крючковська Т.О., Ночовна Ю.О., 

Кулик В.А. 

7 

5 Відсутність розробки облікової 

політики щодо управлінського 

обліку 

Маренич Т.Г., Дорошенко О.М., 

Дяченко М.Н., Крючковська Т.О., 

Ночовна Ю.О., Кулик В.А. 

6 

6 Включення до Наказу про облікову 

політику безальтернативних 

методів оцінки, обліку та процедур  

Дерун І.А., Ночовна Ю.О., Кулик В.А. 3 

 

Отже, аналізуючи інформацію представлену в табл. 2.1, можемо 

стверджувати, що найбільш поширеним є недолік наявності формального 

підходу до розробки облікової політики та обмеження її формування наказом 

про облікову політику. Слід зазначити, що наявність такого підходу до 

формування облікової політики зумовлюється відсутністю належного 

нормативного забезпечення даного процесу. Крім того, науковці також 

акцентують увагу на тому, що розроблені накази про облікову політику 

підприємства зазвичай є дублікатом або внутрішніх нормативних документів 

підприємства або копією окремих положень нормативних документів. 

Відсутність затвердженого змісту облікової політики на законодавчому 

рівні,  неузгодженість вимог окремих нормативних актів, систематичні зміни 

законодавства призводять до не розробленості усталених вимог щодо 

структури елементів та процедури формування облікової політики. Як 
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наслідок – фрагментарність та неузгодженість норм наказу про облікову 

політику. 

Неструктурованість та непослідовне викладення змісту наказу про 

облікову політику, часткове висвітлення питань формування обліку окремих 

об‘єктів призводять до неправильного відображення господарських операцій 

у бухгалтерському обліку. 

Наявність галузевої специфіки функціонування підприємства, вплив на 

здійснення діяльності факторів зовнішнього та внутрішнього економічного 

середовища повинні враховуватися при формуванні методичної складової 

облікової політики. Разом з тим, на сьогодні відслідковується тенденція не 

приділення достатньої уваги зі сторони облікового персоналу питанням 

опрацювання додатків до наказу про облікову політику, включення до його 

положень безальтернативних методів оцінки, обліку та процедур. 

Ще одним недоліком розробки облікової політики на вітчизняних 

підприємствах є відсутність розробки облікової політики щодо 

управлінського обліку. На сьогодні в наукових працях можна зустріти два 

підходи щодо необхідності та порядку формування облікової політики щодо 

управлінського обліку. Окремі автори пропонують розробляти облікову 

політику для потреб управлінського обліку [28], а інші навпаки вважають, що 

облікова політика повинна бути єдиною, і наказом про облікову політику 

підприємства необхідно закріпити специфіку ведення управлінського обліку 

на підприємстві [79, 224].  

Підтримуємо другу позицію, ―оскільки бухгалтерський облік є 

інформаційною базою для фінансового, податкового і управлінського обліку, 

то облікова політика повинна бути єдиною для облікового процесу 

підприємства та враховувати вимоги різних користувачів облікової 

інформації. За наявності відмінностей в правилах ведення у вищевказаних 

підсистемах бухгалтерського обліку працівникам облікового апарату спільно 

з керівництвом підприємства необхідно визначитися у відповідному елементі 

об‘єкта облікової політики‖ [224, с. 832]. 
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Формування облікової політики підприємства здійснюється в межах 

визначених етапів. Проте серед науковців ведуться дискусії з приводу 

встановлення кількості та послідовності етапів формування облікової 

політики. 

Дяченко Н.М. [53, c. 327], Ночовна Ю.О., Кулик В.А. [143, с. 110], 

Крючковська Т.О. [90, с. 79], Ялигіна М.С., Осадча Г.Г. [230, с. 154] 

виокремлюють наступні етапи розробки облікової політики: ―організаційний 

(створення відповідного виконавчого органу або призначення відповідальної 

особи та закріплення за ними обов‘язків і повноважень щодо формування 

облікової політики); підготовчий (визначення стратегічних і тактичних 

напрямків господарської діяльності підприємства, виокремлення  об‘єктів 

обліку, щодо яких необхідно сформувати облікову політику, вивчення 

внутрішніх та зовнішніх умов діяльності підприємства, оцінка їх впливу на 

формування облікової політики); основний (вибір найбільш ефективних 

елементів облікової політики підприємства, розробка інформаційного 

забезпечення процесу формування облікової політики, складання Наказу про 

облікову політику підприємства, розробка додатків до нього); заключний 

(затвердження Наказу про облікову політику, його впровадження та контроль 

за виконанням)‖.  

Схожі етапи формування облікової політики пропонує С.О. Олійник. 

Зокрема, автор зазначає, що ―формувати облікову політику підприємства 

необхідно поетапно, враховуючи на кожному етапі такі питання: визначення 

завдань використання об‘єктів бухгалтерського обліку щодо яких буде 

розроблена облікова політика; ретельне дослідження та оцінка факторів, які 

впливатимуть на здійснення вибору принципів, методів ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; ідентифікація 

даних принципів та методів з умовами діяльності підприємства та запитами 

користувачів звітної інформації; та звісно на останньому етапі безпосередньо 

оформлюється дана облікова політика відповідно до вимог‖ [150]. 
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Бойчук Т. пропонує процес розробки облікової політики розглядати в 

межах чотирьох блоків: ―вибір інформаційної бази для побудови облікової 

політики; визначення користувачів облікової інформації; обґрунтування 

факторів впливу, що виникають при складанні облікової політики; 

узагальнення сфери застосування облікової політики‖ [13, с. 35-36]. Також 

окремі автори виділяють три етапи формування облікової політики, а саме: 

формування, розкриття і внесення змін в облікову політику [3, 75]. 

Проте, слід також врахувати, що ―в деяких з них упущені дуже важливі 

обліково-аналітичні процедури, а саме: постановка мети та визначення 

завдань облікової політики; вибір суб‘єкта формування облікової політики; 

розробка елементів (варіантів обліку) за об‘єктами облікової політики, 

стосовно яких відсутня законодавча регламентація; дослідження впливу 

варіантів облікової політики на показники фінансово-господарської 

діяльності підприємства; порядок розкриття та внесення змін до облікової 

політики тощо‖ [224, с. 140-141]. 

Враховуючи відсутність єдиного підходу до встановлення етапів 

розробки облікової політики пропонуємо процес формування облікової 

політики підприємства розглядати в межах чотирьох послідовних та 

взаємообумовлених етапів (рис. 2.1). 

На першому етапі формування облікової політики підприємства на 

основі врахування галузевої специфіки та стратегічних цілей діяльності 

підприємства слід чітко визначити мету та завдання облікової політики. 

Вибір суб‘єкта формування облікової політики залежить від обсягів 

діяльності підприємства та його організаційної структури (головний 

бухгалтер, бухгалтер, аудиторська фірма). Побудова облікової політики 

підприємства повинна здійснюватися з урахуванням інформаційних запитів 

зацікавлених користувачів інформації (керівника, власника, працівників). В 

даному випадку слід побудувати інформаційну модель, яка відображатиме 

перелік інформаційних запитів та можливість їх задоволення через вибір тих 

чи інших елементів облікової політики. 



78 

 
Етапи формування та впровадження облікової політики 

Перший етап Організаційно-підготовчий 

1. Встановлення мети та завдань облікової політики підприємства з урахуванням 

стратегічних цілей його розвитку 

2. Вибір суб‟єкта формування облікової політики 

3. Систематизація інформаційних запитів зацікавлених користувачів інформації 

4. Вивчення внутрішніх та зовнішніх факторів функціонування підприємства, 

оцінка їх впливу на формування облікової політики 

5. Визначення принципів побудови облікової політики 

6. Оцінка організації управлінського обліку та рівня розробки внутрішньої 

звітності на підприємстві 

Другий етап Методичний 

1. Визначення об‟єктів облікової політики 

2. Аналіз інформаційного та нормативно-правового забезпечення бухгалтерського 

обліку визначених об’єктів облікової політики 

3. Вибір та розробка елементів за об‟єктами облікової політики 

4. Визначення об‟єктів облікової політики, які не врегульовані на законодавчому 

рівні 

5. Вибір та розробка елементів за об‟єктами облікової політики, які не врегульовані 

на законодавчому рівні 

Третій етап Оціночний 

1. Оцінка та аналіз впливу елементів облікової політики на показники діяльності 

підприємства 

2. Формування оптимального переліку елементів облікової політики з 

урахуванням результатів оцінки їх впливу 

3. Проведення оцінки доцільності застосування та необхідності зміни обраних 

елементів облікової політики 

Четвертий етап Заключний 

1. Документальне оформлення та затвердження облікової політики 

2. Впровадження обраної облікової політики та контроль за її виконанням 

3. Ідентифікація недоліків та порядку внесення змін у наказ про облікову політику 

4. Встановлення відповідальності за порушення вимог облікової політики 

 Примітка:            та курсивом виділені пропозиції автора 

 

Рис. 2.1. Етапи формування облікової політики підприємства 

Невід‘ємною складовою першого етапу розробки облікової політики є 

вивчення внутрішніх та зовнішніх факторів функціонування підприємства, 

оцінка їх впливу на формування облікової політики. Оцінка впливу 

вищезазначених факторів, дозволяє акцентувати увагу на розробці елементів 
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облікової політики, які сприяють формуванню єдиної комплексної системи 

бухгалтерського обліку на підприємстві, а також знизити їх негативний 

вплив. Наступним напрямом є визначення принципів побудови облікової 

політики.  

Вивчення стану дослідження принципів формування облікової політики 

засвідчило наявність розбіжностей у поглядах науковців. Зокрема авторами 

виокремлюється більше двадцяти принципів формування облікової політики, 

без урахування принципів визначених законом України ―Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні‖. Крім значної кількості принципів 

формування облікової політики, спостерігається тенденція виокремлення 

авторами різних за назвою, але однакових за змістом принципів (наприклад 

принципи ефективності та раціональності; принципи єдності та 

несуперечності; актуальності та своєчасності). Найчастіше вченими 

виокремлюються наступні принципи формування облікової політики: 

системності, ефективності, комплексності, науковості, безперервності, 

раціональності, законності, достовірності (Додаток К). При розробці облікової 

політики, пропонуємо застосовувати такі базові принципи формування 

облікової політики (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Принципи формування облікової політики підприємства 

№ 

з/п 

Назва принципу Результат дотримання принципів формування 

облікової політики 

1 Компаративність Забезпечення повноти та своєчасності 

відображення фактів господарської діяльності 2 Зрозумілість 

3 Ефективність Раціональне ведення обліку з урахуванням 

конкретних умов функціонування підприємства 4 Доречність 

5 Достовірність Представлення достовірної та оперативної 

інформації у фінансовій звітності підприємства, 

належна деталізація показників у примітках до 

фінансової звітності 

6 Цілісність 

7 Законність 

8 Обачність 

 

Вважаємо за доцільне надати характеристику спеціальним принципам 

формування облікової політики: 

– компаративність – розробка облікової політики підприємства повинна 

здійснюватися на підставі єдиних вимог нормативних документів та за 
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встановленою єдиною формою, що дозволяє забезпечити порівнянність 

інформації наведеної у фінансовій звітності підприємства; 

– зрозумілість – положення облікової політики повинні мати однозначне 

трактування та містити норми зрозумілі для всіх зацікавлених користувачів; 

– ефективність – облікова політика повинна забезпечувати високий 

ступінь задоволення інформаційних потреб користувачів при оптимальній 

сумі витрат ресурсів понесених на отримання інформації; 

– доречність – облікова політика повинна розроблятися з урахуванням 

особливостей діяльності підприємства та містити положення, які є суттєвими 

для ухвалення управлінських рішень; 

– достовірність – положення облікової політики повинні сприяти 

формуванню достовірних показників результатів функціонування 

підприємства; 

– цілісність – облікова політика повинна бути єдиною для всіх 

структурних підрозділів підприємства, в тому числі філій або дочірніх 

підприємств; 

– законність – обрані підприємством принципи, методи і процедури, що 

використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, 

складання та подання фінансової звітності не повинні суперечити чинному 

законодавству; 

– обачність – положення облікової політики повинні формуватися так, 

щоб обрані методи оцінки, запобігали зниженню оцінки витрат і зобов‘язань, 

і завищенню оцінки активів і доходів. 

Оскільки задоволення інформаційних потреб зацікавлених користувачів 

базується також на розробці системи управлінського обліку вже на 

початковому етапі розробки облікової політики слід чітко оцінити рівень 

організації управлінського обліку та стан розробки внутрішньої звітності на 

підприємстві. Відсутність налагодженої системи управлінського обліку та 

внутрішньої звітності в подальшому може призвести до неправильного 
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розуміння інформаційних запитів управлінського персоналу і фрагментарної 

деталізації інформації, яка потрібна для ухвалення відповідних рішень. 

Методичний етап розробки облікової політики передбачає встановлення 

об‘єктів облікової політики та аналіз інформаційного та нормативно-

правового забезпечення бухгалтерського обліку визначених об‘єктів 

облікової політики. Виокремлення аналізу інформаційного та нормативно-

правового забезпечення як окремої стадії методичного етапу дозволяє 

систематизувати об‘єкти облікової політики в такі групи: об‘єкти, питання 

облікового відображення яких врегульовані на законодавчому рівні та 

підлягають розкриттю у фінансовій звітності; об‘єкти, питання облікового 

відображення яких врегульовані на законодавчому рівні, але вони не 

розкриваються у фінансовій звітності; об‘єкти, які не врегульовані на 

законодавчому рівні. Після встановлення переліку об‘єктів облікової 

політики необхідно розробити відповідні обов‘язкові та необов‘язкові 

елементи облікової політики, в тому числі й для об‘єктів облікової політики, 

які не врегульовані на законодавчому рівні. 

Третім етапом розробки облікової політики пропонуємо виділяти 

оціночний. На зазначеному етапі слід здійснити оцінку та аналіз впливу 

елементів облікової політики на показники діяльності підприємства. Залежно 

від обраних елементів облікової політики формується фінансовий результат 

діяльності підприємства. На даному етапі слід здійснити тестування різних 

альтернативних варіантів облікового відображення об‘єктів облікової 

політики та сформувати оптимальний перелік елементів облікової політики з 

урахуванням результатів оцінки їх впливу. Шляхом тестування обраного 

переліку елементів облікової політики слід здійснити остаточну оцінку 

доцільності їх застосування або необхідності внесення коригувань. 

На заключному етапі формування облікової політики здійснюється 

документальне оформлення та затвердження облікової політики шляхом 

затвердження наказу про облікову політику по підприємству. Після 

затвердження наказу про облікову політику відбувається впровадження 
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обраної облікової політики та здійснюється контроль за її виконанням. За 

результатами контролю виконання положень наказу про облікову політику 

необхідно встановити недоліки облікового відображення тих чи інших 

об‘єктів, випадки недотримання вимог облікової політики, внести відповідні 

зміни у наказ про облікову політику та притягнути до відповідальності 

винних осіб у порушенні вимог облікової політики. 

Дотримання запропонованих етапів формування облікової політики 

забезпечить формування єдиного механізму її впровадження на підприємстві, 

сприятиме ефективній організації розподілу обов‘язків між відповідальними 

особами за опрацювання та внесення змін до облікової політики. 

Формування змісту облікової політики необхідно здійснювати з 

урахуванням наявної законодавчої бази, нормами якої встановлюються основні 

вимоги до її побудови. Як зазначалось вище, законодавчо передбачено: 

а) облікова політика є сукупністю принципів, методів і процедур, що 

використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, 

складання та подання фінансової звітності; б) врегульовані елементи облікової 

політики, які формують її методичну складову; в) відсутні законодавчо визначені 

інші складові облікової політики.  

Враховуючи зазначений законодавчий базис формування облікової 

політики, слід зазначити, що серед авторів ведуться дискусії з приводу 

визначення складових або аспектів облікової політики, в розрізі яких повинні 

формуватися її об‘єкти та елементи. Критичний аналіз наукових напрацювань з 

питань встановлення складових облікової політики, дозволив встановити 

наступні підходи до вирішення даного проблемного питання (рис. 2.2, 

Додаток Л). 
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Рис. 2.2. Складові облікової політики запропоновані різними 

авторами: структурний аналіз 

Аналіз складових облікової політики наведених на рисунку 2.2 дозволяє 

стверджувати, що переважна більшість авторів дотримується виокремлення 

трьох або чотирьох рівневої структури. Трьох рівнева структура передбачає 

виокремлення методичної, технічної та організаційної складових (60 %), а 

чотирьох рівнева – управлінської, методологічної, технічної та організаційної 

складових (20 %). 

Лучик Г.М. формування облікової політики через чотирьох рівневу 

структуру елементів пояснює тим, що ―облікова політика підприємства 

повинна формуватися під запити управлінської системи, тобто управлінський 

рівень є первинним. Сформувавши управлінський рівень, підприємство 

формує технічний, методологічний, організаційний рівні. Структура 

облікової політики визначається через чотири основні рівні: управлінський – 

запити системи управління у розрізі фінансових і нефінансових показників, 

прогнозних стратегічних показників, бюджетування та контролю за 

ресурсами; технічний – включає визначення первинних документів, 

облікових регістрів, розробку робочого плану рахунків; методологічний – 

визначення форм, методів і способів ведення бухгалтерського, 

управлінського та податкового обліку на підприємстві; організаційний – 

розподіл обов‘язків між працівниками, відповідальними за ведення 
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бухгалтерського обліку ‖ [98]. Разом з тим, формування управлінської 

складової облікової політики передбачає включення системи фінансових та 

стратегічних показників, бюджетування та порядок здійснення контролю над 

ресурсами. В даному випадку поза увагою залишаються важливі теоретико-

методологічні елементи облікової політики (принципи формування облікової 

політики, моделювання інформаційної системи підприємства тощо). 

Кулик В.А. пропонує до поняття ―облікова політика‖ включати лише 

методичний аспект, ―оскільки усі інші її аспекти (технічний, організаційний) 

автор вважає за необхідне відносити до аспектів організації обліку на 

підприємстві та не включає їх до облікової політики підприємства‖ [91, с. 62]. 

Враховуючи дискусії та законодавчий базис, що змісту облікової 

політики вважаємо, що елементами системи організації бухгалтерського 

обліку на підприємстві є облікова політика та сукупність розпорядчих 

документів з організації бухгалтерського обліку на підприємстві (наприклад 

Наказ про організацію бухгалтерського обліку на підприємстві).  

Наказом про облікову політику підприємства повинні визначатися лише 

обрані підприємством підходи до критеріїв визнання, оцінки, подання у 

фінансовій звітності і розкриття у примітках до фінансової звітності 

інформації про об‘єкти бухгалтерського обліку, щодо яких наявні 

альтернативні варіанти облікового відображення, визначені на 

законодавчому рівні. Розпорядчі документи з організації бухгалтерського 

обліку повинні врегулювати порядок організації облікового процесу на 

підприємстві та організацію праці виконавців облікових функцій.  

Отже, в широкому розумінні облікова політика є інструментом 

формування методичного та технічного забезпечення бухгалтерського 

обліку, складання і подання фінансової звітності в частині відповідних 

об‘єктів, щодо яких нормативно-правовими актами встановлені 

альтернативні варіанти їх облікового відображення та з метою забезпечення 

визначених інформаційних потреб зацікавлених користувачів. Тому, 

враховуючи даний підхід вважаємо, що облікова політика на підприємстві 
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щодо земельних ресурсів повинна розроблятися в межах наступних 

складових (рис. 2.3). 
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КОНЦЕПТУАЛЬНА 

МЕТОДИЧНА 

1. Специфіка діяльності підприємства та її вплив на організаційно-

методичні засади ведення бухгалтерського обліку 

2. Принципи формування облікової політики 

3. Завдання формування облікової політики 

4. Інформаційна модель підприємства (інформаційні запити зацікавлених 

користувачів фінансової звітності) 

5. Законодавча база формування облікової політики підприємства 

1. Об‟єкти облікової політики в частині ведення бухгалтерського обліку 
земельних ресурсів 
2. Елементи облікової політики з обліку земельних ресурсів 
(обов‟язкові, які підлягають розкриттю у фінансовій звітності) 
3. Елементи облікової політики (облікові оцінки) з обліку земельних 
ресурсів (необов‟язкові, які не відображаються у фінансовій звітності та 
розробляються підприємством самостійно) 
4. Елементи облікової політики з обліку земельних ресурсів за 
функціональними напрямами (для потреб управлінського обліку; для 
потреб здійснення податкових розрахунків) 

ТЕХНІЧНА 

1. Технологія обробки облікової інформації з урахуванням 

інформаційних запитів користувачів 

2. Система аналітичного обліку земельних ресурсів 

3. Номенклатура статей капітальних витрат на поліпшення земель 

4. Порядок проведення інвентаризації земельних ресурсів 

5. Форми розроблених первинних документів, що використовуються 

підприємством для облікового відображення земельних ресурсів 

6. Графік документообігу розроблених первинних документів з обліку 

земельних ресурсів 

7. Форми внутрішньої звітності з обліку земельних ресурсів та порядок 

відображення інформації в примітках до звітності 

8. Забезпечення збереження і конфіденційності інформації 

 

Рис. 2.3. Складові облікової політики підприємства з обліку 

земельних ресурсів 

Вважаємо за доцільне при розробці облікової політики підприємства 

виокремлювати три її складові: концептуальну (є основною для визначення 

елементів облікової політики залежно від специфіки функціонування 
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підприємства); методичну (є сукупністю об‘єктів та елементів облікової 

політики, які забезпечують єдиний підхід до їх відображення в системі 

бухгалтерського обліку); технічну (є базисом для визначення первинних 

документів з обліку земельних ресурсів, розробки системи аналітичного 

обліку та внутрішньої звітності з обліку земельних ресурсів, а також 

встановлення особливостей інвентаризації зазначених активів).  

Належна організація обліку на підприємстві лежить в основі побудови 

ефективної інформаційної системи, яка забезпечує користувачів своєчасною 

та достовірною інформацією для прийняття дієвих управлінських рішень. 

Узагальнюючим документом з питань організації обліку земельних 

ресурсів є Наказ про облікову політику підприємства. Проте наявність 

недоліків формування облікової політики призводять до відсутності 

виокремлення земельних ресурсів як об‘єкта облікової політики. Дані 

висновки підтверджуються результатами вибіркового дослідження Наказів 

про облікову політику 25 підприємств м. Києва та Київської області, що 

займаються різними видами діяльності (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Результати вибіркового дослідження Наказів про облікову політику 

підприємств м. Києва та Київської  області 

№ 

з/п 
Характеристика 

Кількість, 

од. 

Частка у 

загальній 

кількості, 

% 

1 2 3 4 

1 Наявність Наказу про облікову політику 24 96 

2 
Методична складова Наказу про облікову політику 

розроблена відповідно до вимог чинного законодавства 
18 72 

3 Об‘єднання Наказу про облікову політику з 

Положенням про організацію обліку 
12 48 

4 Структурованість та логічність викладу основних 

положень Наказу про облікову політику   
16 64 

5 Виокремлення земельних ресурсів як об‘єкта облікової 

політики 
5 20 

6 Повнота розкриття елементів облікової політики в 

частині обліку земельних ресурсів 
3 12 

7 Доцільність обраних елементів облікової політики в 

частині обліку земельних ресурсів 

 

3 12 
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Продовження табл. 2.3 

1 2 3 4 

8 Наявність регламентації особливості формування та 

розкриття інформації про земельні ресурси звітності 

підприємства 

2 8 

9 Регламентація управлінського та податкового обліку 

земельних ресурсів 
1 4 

10 Наявність додатків до Наказу про облікову політику   17 68 

 

Аналіз наказів про облікову політику підприємств свідчить, що при 

розробці зазначеного внутрішнього розпорядчого документу лише частково 

враховуються вимоги затверджених на законодавчому рівні методичних 

рекомендацій. На 48 % досліджених підприємств Положення про організацію 

бухгалтерського обліку окремо не розробляється і є складовою наказу про 

облікову політику. Виокремлення земельних ресурсів як об‘єкта облікової 

політики наявне лише в 5 підприємствах, хоча елементи облікової політики в 

частині обліку земельних ресурсів описані в наказах про облікову політику 

лише 3 сільськогосподарських підприємств. Недостатньо уваги при розробці 

наказу про облікову політику приділяється питанням управлінського та 

податкового обліку земельних ресурсів, що перешкоджає формуванню 

комплексного інформаційного базису. 

Вважаємо, що земельні ресурси слід виокремлювати як окремий об‘єкт 

обліку, який слід передбачити в обліковій політиці. Актуальним залишається 

також питання виокремлення та систематизації елементів облікової політики 

земельних ресурсів. При визначенні облікової політики стосовно операцій з 

земельними ресурсами, слід врахувати вимоги бухгалтерських стандартів, а 

також практику управлінського обліку і правила оподаткування таких 

операцій з метою мінімізації різниць і недопущення помилок при 

розрахунках податків. 

Підтримуємо думку К.В. Шевчук, що ―створення окремого положення 

про облікову політику для цілей управлінського обліку вважаємо 

недоцільним, елементи облікової політики повинні знайти своє відображення 

в відповідних розділах даного документу, що дасть можливість уникнути 

дублювання інформації‖ [222, с. 210]. 
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Хомка В.М. вважає, що ―серед основних елементів облікової політики 

найважливішими для обліку земельних ресурсів є затвердження правил 

документообігу і технології обробки облікової інформації та складання 

регістрів, аналітичного і синтетичного обліку, розробка робочого плану 

рахунків‖ [214, с. 311]. 

―Окрему проблему облікового відображення в системі рахунків 

бухгалтерського обліку складають орендовані земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення. Тому для вирішення даної проблеми 

пропонуємо в наказі про облікову політику підприємства зазначити ведення 

обліку на позабалансовому рахунку з визначенням осіб, які відповідатимуть за 

ведення позабалансового обліку орендованих земельних ділянок‖ [181, c. 222]. 

В свою чергу, С.В. Присяжнюк, Новодворська В.В., Любар О.О. також 

зазначають, що ―в наказі про облікову політику підприємства, в частині 

інвентаризаційної роботи, слід зазначити термін проведення інвентаризації 

земельних ділянок, який складає три роки, перелік матеріально-

відповідальних осіб та склад інвентаризаційної комісії‖ [181, с. 223]. 

Підтримуємо позицію Т.П. Остапчук, яка зазначає, що ―на підприємстві 

необхідно організувати бухгалтерський облік земельних ресурсів, 

передбачивши відповідні норми в Положенні про облікову політику, 

зокрема: умов оцінки та переоцінки земельних ділянок, землі в складі 

інвестиційної нерухомості та капітальні витрати на поліпшення земель; 

нарахування амортизації капітальних витрат на поліпшення земель, 

визначення строку їх корисної експлуатації та ліквідаційної вартості; 

визначення критерії віднесення земельної ділянки, яка здається в оренду, до 

інвестиційної чи операційної нерухомості‖ [157, с. 162]. 

Система бухгалтерського обліку і показники фінансової звітності 

підприємства повинні формувати цілісний базис інформації про стан і 

результати функціонування підприємства. Тому наказ про облікову політику 

підприємства повинен містити детальний опис методичного забезпечення 

формування показників фінансової звітності в частині земельних ресурсів.  
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―В основі вибору облікової політики повинна лежати модель 

використання якої забезпечить раціональне співвідношення прибутку, 

податкових платежів, аналітичності облікових і звітних даних, що 

використовуються при прийнятті управлінських рішень‖ [187, с. 59]. 

Тому в процесі розробки облікової політики підприємств вважаємо за 

доцільне елементи методичної складової облікової політики розробляти з 

урахуванням інформаційних запитів в розрізі підсистем фінансового, 

управлінського та податкового обліку. У зв‘язку з цим, на підставі 

проведених досліджень пропонуємо методичну складову облікової політики 

щодо обліку земельних ресурсів будувати розрізі обов‘язкових елементів 

облікової політики наведених в Додатку М. 

Вважаємо, що використання запропонованих елементів методичної 

складової облікової політики щодо земельних ресурсів є систематизованим 

переліком альтернативних варіантів обліку даного виду активів, який 

обов‘язково слід врахувати при формування цілісної системи облікового 

відображення земельних ресурсів. 

Наступним етапом після встановлення та систематизації елементів 

методичної складової облікової політики слід дослідити перелік елементів 

технічної складової. Вважаємо, що в частині технічної складової облікової 

політики щодо земельних ресурсів слід виокремити наступні елементи 

(табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Характеристика елементів технічної складової облікової політики 

щодо земельних ресурсів 

№ 

з/п 

Елемент технічної складової Характеристика елементів 

1 2 3 

1 Технологія обробки 

облікової інформації з 

урахуванням інформаційних 

запитів користувачів 

Сукупність облікових регістрів, які 

використовуються в певній послідовності та 

взаємодії для ведення обліку із застосуванням 

принципу подвійного запису з урахуванням 

інформаційних запитів користувачів 
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Продовження табл. 2.4 

1 2 3 

2 Система аналітичного 

обліку земельних ресурсів 

Формування системи аналітичних рахунків для 

відображення стану та руху земельних ресурсів 

залежно від їх виду, капітальних витрат на 

поліпшення земель, прав користування земельними 

ресурсами 

3 Номенклатура статей 

капітальних витрат на 

поліпшення земель 

Розробка класифікації капітальних витрат на 

поліпшення земель для обліково-аналітичних цілей, 

яка дозволяє позиціонувати їх в загальних витратах 

підприємства. Розробка номенклатури даного виду 

витрат, елементів витрат та методів калькулювання 

капітальних витрат на поліпшення земель 

4 Порядок проведення 

інвентаризації земельних 

ресурсів 

Встановлення терміну проведення інвентаризації 

земельних ділянок, який складає три роки, перелік 

матеріально-відповідальних осіб та затвердження 

складу інвентаризаційної комісії 

5 Форми розроблених 

первинних документів, що 

використовуються 

підприємством для 

облікового відображення 

земельних ресурсів 

Формування альбому первинних документів що 

використовуються підприємством для облікового 

відображення земельних ресурсів, капітальних 

витрат на поліпшення земель, прав користування 

земельними ділянками 

6 Графік документообігу 

розроблених первинних 

документів, що 

використовуються 

підприємством для 

облікового відображення 

земельних ресурсів 

Встановлення чіткого порядку обробки розроблених 

документів для облікового відображення земельних 

ресурсів з урахуванням їх кількості та виходячи з 

потреби бухгалтерії та управлінського персоналу у 

документованої інформації, створення оптимальних 

умов для роботи із зазначеними документами 

посадових осіб підприємства 

7 Форми внутрішньої 

звітності з питань стану та 

використання земельних 

ресурсів та представлення 

інформації в примітках до 

фінансової звітності 

Встановлення чіткого переліку обов‘язкових та 

необов‘язкових елементів облікової політики, 

деталізація яких наводиться в примітках до звітності 

з урахуванням вимог діючого законодавства 

8 Забезпечення збереження і 

конфіденційності 

інформації 

Розробка процедури обмеження несанкціонованого 

доступу до конфіденційної облікової інформації та 

неухильного дотримання правил конфіденційності 

 

Побудова облікової політики з урахуванням запропонованих елементів 

методичної та технічної складових забезпечить побудову ефективної 

інформаційної системи для прийняття якісних та дієвих управлінських 

рішень, створить передумови для розробки єдиної методики відображення 

операцій з земельними ресурсами відповідно до основних методологічних 

принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 
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З метою дотримання принципів безперервності та послідовності 

діяльності підприємства пропонуємо для бухгалтерського обліку земельних 

ресурсів використовувати наступну схему формування облікової політики 

щодо земельних ресурсів (рис. 2.4). 

 Фактори впливу на облікову політику підприємства 

Внутрішні Зовнішні 

Галузь, вид діяльності Інфляційні процеси 

Державне регулювання 
земельних відносин 

Глобалізаційні процеси 

– специфіка 
діяльності 
підприємства та її 
вплив на 
організаційно-
методичні засади 
ведення 
бухгалтерського 
обліку; 
– принципи облікової 
політики; 
– завдання облікової 
політики; 
– інформаційна 
модель підприємства; 

– законодавча база 

формування облікової 

політики підприємства 

Формування нових 
облікових категорій 

Політична ситуація 

Організаційна структура Система оподаткування 

Технологія обробки 
облікової інформації 

Технічне забезпечення 

Рівень кваліфікації 
бухгалтерських кадрів 

Форма власності 

Облікова політика підприємства щодо земельних ресурсів 

1. Концептуальна 

складова 
2. Методична складова 3. Технічна складова 

– облікова одиниця земельних ресурсів; 
– класифікація земельних ресурсів; 
– оцінка земельних ресурсів при надходженні; 
– оцінка земельних ресурсів в складі 
інвестиційної нерухомості на дату балансу; 
– критерії віднесення земельних ресурсів до 
інвестиційної або операційної нерухомості; 
– переоцінка земельних ресурсів; 
– класифікація капітальних витрат на 
поліпшення земель; 
– метод амортизації капітальних витрат на 
поліпшення земель; 
– строки корисної експлуатації капітальних 
витрат на поліпшення земель; 
– визначення ліквідаційної вартості 
капітальних витрат на поліпшення земель; 
– оцінка права постійного користування 

земельною ділянкою 

– технологія обробки 
облікової інформації; 
– система аналітичного 
обліку земельних ресурсів 
– номенклатура статей 
капітальних витрат на 
поліпшення земель; 
– проведення інвентаризації 
земельних ресурсів; 
– форми розроблених 
первинних документів з 
обліку земельних ресурсів; 
– графік документообігу; 
– форми внутрішньої 
звітності та представлення 
інформації в примітках до 
звітності; 

– збереження інформації 

Дотримання єдиних вимог щодо формування показників фінансової звітності та розкриття 

інформації в примітках до звітності щодо земельних ресурсів підприємства 

Формування раціональної системи інформаційного забезпечення для ухвалення дієвих та 

ефективних управлінських рішень в сфері землекористування 

 

Рис. 2.4. Облікова політика щодо земельних ресурсів підприємства 

 

Використання запропонованого механізму формування облікової 

політики земельних ресурсів забезпечує узгодження етапів процедури 

облікового відображення земельних ресурсів, що забезпечує дотримання 

принципів складання фінансової звітності та інформаційної функції 

бухгалтерського обліку. 
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Облікова політика виступає ключовим елементом, завдяки якому 

створюються передумови для оптимального поєднання законодавчого базису  

і самостійних управлінських рішень в частині напрямів організації та ведення 

бухгалтерського обліку земельних ресурсів. Запропонована модель облікової 

політики земельних ресурсів сприяє побудові цілісної системи облікового 

відображення земельних ресурсів, практична реалізація якої дозволяє 

задовольнити інформаційні потреби управлінської ланки щодо питань 

наявності та руху даного виду ресурсів, визначати об‘єктивну вартісну 

оцінку земельних ресурсів та здійснювати дієвий контроль за їх ефективним 

використанням. 

Питання формування облікової політики підприємств щодо земельних 

ресурсів залишаються актуальними, оскільки в переважній більшості її 

формуванню не приділяється належна увага. Врахування наданих в процесі 

дослідження пропозицій забезпечить створення оптимального, узгодженого 

та впорядкованого базису для складання достовірної звітності та прийняття 

ефективних економічних рішень на її основі. 

 

 

2.2. Первинне спостереження та оцінка земельних ресурсів в 

бухгалтерському обліку 

 

Первинне спостереження є початковим елементом побудови системи 

документального забезпечення відображення результатів діяльності суб‘єктів 

господарювання в бухгалтерському обліку. Від рівня підготовки та 

опрацювання процесу первинного спостереження, залежать повнота і 

достовірність облікової інформації, яка презентується зацікавленим 

внутрішнім та зовнішнім користувачам фінансової звітності. Результатом 

реалізації процесу первинного спостереження є складений з урахуванням 

законодавчих вимог документ.  
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Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві передбачає здійснення 

суцільного та безперервного спостереження за господарськими процесами та 

їх відображення в первинних документах, які оформлюються на кожну 

окрему господарську операцію. Первинний документ є письмовим 

підтвердженням здійснення господарської операції та підставою для її 

відображення в системі бухгалтерського обліку з подальшим узагальненням 

в показниках фінансової звітності. Належним чином оформлений первинний 

документ є підтвердженням достовірності, факту здійснення і дотримання 

законодавчих вимог при виконанні господарської операції. 

Відображення господарських операцій в системі бухгалтерського обліку 

без належним чином оформлених первинних документів є неправомірним. 

Якісне документальне забезпечення бухгалтерського обліку земельних 

ресурсів забезпечує правильне відображення господарських операцій із 

зазначеними активами та сприяє формуванню вихідної інформаційної бази 

для розробки дієвої системи аналітичного обліку. Правильне оформлення 

первинних документів з обліку земельних ресурсів є підставою для 

достовірного відображення показників у фінансовій звітності та надання 

інформації з урахуванням запитів управлінського персоналу. 

Первинні документи з обліку земельних ресурсів повинні містити 

достатній обсяг інформації, яка б формувала чітке розуміння змісту об‘єкта і 

господарської операції, а також була б підставою для проведення відповідних 

кореспонденцій у бухгалтерському обліку. Крім того, первинні документи з 

обліку земельних ресурсів повинні виступати юридичною підставою для 

доказовості факту здійснення господарських операцій із земельними ресурсами. 

На законодавчому рівні встановлений перелік та затверджена визначена 

форма документів, що засвідчує право власності на земельну ділянку чи 

право користування та / або розпорядження нею (табл. 2.5). 
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Таблиця 2.5 

Документи, що засвідчують право власності на земельну ділянку чи 

право користування нею 

Перелік прав на земельну ділянку Документ, що підтверджує право власності або 

користування 

Право власності Свідоцтво про право власності на нерухоме майно  

Витяг із Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності 

Договір купівлі-продажу 

Свідоцтво про право на спадщину 

Право постійного користування 

земельною ділянкою 

Державний акт на право постійного користування 

земельною ділянкою 

Право тимчасового користування 

земельною ділянкою 

Договір на право тимчасового користування 

землею (у тому числі договір оренди земельної 

ділянки), договір суперфіцію 

Зазначені в таблиці 2.5 документи засвідчують право власності або 

право користування земельною ділянкою. Їх наявність впливає на порядок 

подальшого відображення земельної ділянки на рахунках бухгалтерського 

обліку. Крім документів, що засвідчують право власності на земельну 

ділянку чи право користування нею в процесі здійснення операцій з 

надходження, використання та вибуття земельних ресурсів слід складати 

первинні документи, які будуть виступати свідченням факту здійснення 

вищезазначених господарських операцій із земельними ресурсами. 

―Документування земельних ресурсів в обліку здійснюється на загальних 

засадах обліку основних засобів, тому основними документами, що формують 

первинний та зведений облік землі, є акти приймання-передачі (внутрішнього 

переміщення) основних засобів; акти приймання-здачі відремонтованих і 

реконструйованих (модернізованих) об‘єктів; акти на списання основних засобів; 

інвентарні картки обліку основних засобів тощо‖ [7, с. 170]. 

Як засвідчує діюча практика організації бухгалтерського обліку 

земельних ресурсів, для документального оформлення фактів господарського 

життя пов‘язаних із земельними ресурсами, які належать суб‘єкту 

господарювання на праві власності, застосовуються типові форми первинних 

документів з обліку основних засобів, характеристика яких представлена в 

Додатку Н та на рис. 2.5. Типові форми первинних документів з обліку 
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основних засобів, що представлені на рис. 2.5, затверджені Наказом 

Міністерства статистики України ―Про затвердження типових форм 

первинного обліку‖ від 29 грудня 1995 року № 352 [124]. 

 

ОЗ-1 “Акт приймання-передачі 

(внутрішнього переміщення) 

основних засобів” 

Типові форми первинних документів з обліку основних засобів, які 
оформлюються при здійсненні операцій з земельними ресурсами 

Оформлюється при надходженні на 

підприємство земельних ділянок на 

праві власності 

ОЗ-2 “Акт приймання-здачі 

відремонтованих, 

реконструйованих та 

модернізованих об‟єктів” 

Складається при проведенні 

капітального поліпшенн земельних 

ділянок, що належать підприємству 

на праві власності 

ОЗ-3 “Акт списання основних 

засобів” 
Заповнюється при вибутті земельних 

ділянок, що належать підприємству 

на праві власності 

ОЗ-9 “Інвентарний список 

основних засобів” 
Застосовується для пооб'єктного 

обліку земельних ділянок за місцем 

їх знаходження 

ОЗ-6 “Інвентарна картка обліку 

основних засобів” 
Оформлюється на кожну земельну 

ділянку, що належать підприємству 

на праві власності 

 

Рис. 2.5. Типові форми первинних документів з основних засобів, що 

застосовуються для оформлення операцій із земельними ресурсами 

Оскільки зазначені форми первинних документів не відповідають 

сучасним вимогам та є застарілими Наказом Міністерства фінансів України від 

13.09.2016 р. № 818 ―Про затвердження типових форм з обліку та списання 

основних засобів суб‘єктами державного сектору та порядку їх складання‖ [125] 

затверджені оновлені форми документів, які також можуть використовуватися 

для оформлення операцій з основними засобами, в тому числі й земельними 

ділянками. Дані документи відображають основну інформацію необхідну для 

облікового відображення операцій з основними засобами, але не розкривають 

необхідні дані щодо особливостей обліку земельних ресурсів. 

Аналіз діючої практики документального забезпечення бухгалтерського 

обліку земельних ресурсів, свідчить про наявність значних недоліків в частині 

розробки первинних документів, дотримання вимог щодо їх оформлення, 



96 

встановлення узгодженості їх показників, а також непристосованість до 

сучасних вимог реєстрації та відображення в обліку господарських операцій. Як 

наслідок інформація про стан та ефективність використання земельних 

ресурсів, яка надається системою бухгалтерського обліку втрачає цінність для 

користувачів, оскільки містить недостовірні показники. 

На сьогодні основними первинними документами з обліку земельних 

ресурсів, які використовуються суб‘єктами господарювання є договори 

оренди, договори купівлі-продажу земельних ділянок, акт на право 

користування та право володіння, витяг із Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно про реєстрацію права власності, звіт про експертну 

оцінку земельних ділянок, державний акт на право постійного користування 

земельною ділянкою, а також типові форми первинних документів з обліку 

основних засобів та нематеріальних активів. 

Підтримуємо позицію В.М. Хомка, що ―вивчення існуючих форм 

первинних документів з обліку землі свідчить про відсутність спеціалізованих 

форм документів, які б могли відображати операції, пов‘язані з нею‖ [214, с. 313]. 

На аналогічній ситуації акцентують увагу О.Ф. Томчук, Л.І. Федоришина [209, с. 

114] та О.Л. Бєсєда [8, с. 155], які зазначають, що ―проведений аналіз існуючого 

стану документального відображення операцій з землею в сільськогосподарських 

підприємствах свідчить про відсутність належного первинного обліку, що 

спричинено як відсутністю нормативного забезпечення так і спеціалізованих 

типових форм первинних документів з обліку землі‖. 

―Щодо бухгалтерських документів, то для земельних ділянок не 

передбачено специфічних документів, а використовуються типові форми 

документування основних засобів (форми з шифром ОЗ). Дослідники таку 

обставину визнають негативною і наголошують на необхідності розробки 

спеціальних форм документування операцій з земельними ресурсами. Це 

пов‘язано з особливістю землі як активу та непристосованістю існуючих 

документів для відображення даних про земельну ділянку, внаслідок чого їх 

інформативність є низькою‖ [156, с. 26]. 
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Підтримуємо позицію А.В. Пантюхової, що ―на практиці сформовано 

два підходи до ведення первинних документів. Перший ґрунтується на 

чинній системі обліку – підприємства при формуванні первинної 

документації, заповнюють лише необхідні реквізити та додають до них копії 

правовстановлюючих документів. Другий підхід ґрунтується на практичному 

досвіді підприємств – до первинних документів формуються систематизовані 

додатки з виділенням необхідної інформації (правовстановлюючий документ, 

дата набуття прав, дата зарахування на баланс, місце розташування земельної 

ділянки, кадастровий номер, цільове призначення, вид угідь, площа, номер 

поля, оцінка (нормативна, експертна)), але це суттєво підвищує паперове 

навантаження на облікову систему‖ [164, с. 215]. Cистема документального 

забезпечення облікового відображення операцій із земельними ресурсами є 

недосконалою та характеризується недоліками, які призводять до виникнення 

наступних негативних наслідків (рис. 2.6). 

 НЕДОЛІКИ 

ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

Не розроблені уніфіковані 

форми первинних документів з 

обліку земельних ресурсів та 

прав користування ними, а 

також витрат на капітальне 

поліпшення земель 

Відсутність необхідних 

реквізитів щодо обліку 

земельних ресурсів у діючих 

первинних документах з 

обліку основних засобів та 

нематеріальних активів 

Низький рівень деталізації 

інформації та 

аналітичності щодо стану, 

якості та напрямів 

використання земельних 

ресурсів 

НАСЛІДКИ 

НЕНАЛЕЖНОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ 

ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

Неможливість формування 

повної та достовірної 

інформації про стан, якість та 

використання земельних 

ресурсів, формування ризиків 

внутрішнього контролю 

Надання фрагментарної та 

неповної інформації щодо 

стану, якості, прав власності 

та користування земельними 

ресурсами, відсутність 

інформації в системі обліку 

Обмеження у формуванні 

аналітичного обліку 

земельних ресурсів, прав 

користування ними та 

витрат на капітальне 

поліпшення земель 

Рис. 2.6. Недоліки документального забезпечення обліку земельних 

ресурсів та їх наслідки в частині задоволення інформаційних потреб 

користувачів бухгалтерської інформації 
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Отже, використання затверджених типових форм первинних документів 

з обліку основних засобів та нематеріальних активів для облікового 

відображення земельних ресурсів та прав користування ними обмежує 

інформативність та призводить до формування фрагментарного масиву даних 

при відображенні операцій із земельними ресурсами в системі 

бухгалтерського обліку. Непристосованість діючих форм первинних 

документів для відображення земельних ресурсів, прав користування ними та 

витрат на капітальне поліпшення земель зумовлює порушення реалізації 

інформаційної функції бухгалтерського обліку і призводить до виникнення 

помилок та викривлень при відображенні відповідних господарських 

операцій на рахунках бухгалтерського обліку. В даному випадку актуальним 

є питання розробки відповідних форм первинних документів з належним 

рівнем деталізації інформації та аналітичності щодо стану, якості та напрямів 

використання земельних ресурсів. 

Дослідження авторефератів дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук дозволило встановити наступні пропозиції 

авторів, щодо вирішення проблемних питань документального забезпечення 

обліку земельних ресурсів (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Пропозиції з удосконалення документального забезпечення 

бухгалтерського обліку земельних ресурсів наведені в авторефератах 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

Автор Запропоновані форми перинних документів з 

обліку земельних ресурсів 

Підприємства, для 

яких розроблені 

пропозиції 

1 2 3 

Братчук Л.М. 

[18] 

Картка аналітичного обліку орендованої 

земельної ділянки і земельної частки (паю); 

Інвентарний список орендованих земельних 

ділянок і земельних часток (паїв) 

Сільськогосподарські 

підприємства 

Кондрюк Л.В. 

[81] 

―Журнал надходження та вибуття орендованої 

землі‖; ―Розрахунок орендної плати до видачі 

в натуральній формі‖; ―Журнал особових 

рахунків орендодавців землі‖ 

Сільськогосподарські 

підприємства 
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Продовження табл. 2.6 

1 2 3 

Запорожцева О.М. 

[65] 

Форма № ОЗ - 1з ―Акт приймання-передачі 

земельної ділянки‖ 

Сільськогосподарські 

підприємства 

Ярмолюк О.Ф. 

[235] 

―Акт приймання-передачі земельної ділянки 

(паю)‖; ―Акт переведення земельних ділянок‖; 

―Книгу обліку земель суб‘єкта 

господарювання‖; ―Інвентаризаційний опис 

земельних угідь (паїв)‖ 

Сільськогосподарські 

підприємства 

Голуб Н.О. 

[37] 

―Акт приймання виконаних меліоративних 

робіт‖; ―Акт на списання меліоративних 

робіт‖; ―Відомість обліку витрат на 

поліпшення земель сільськогосподарського 

призначення‖; ―Кошторис витрат на 

природоохоронну діяльність‖ ; 

―Нагромаджувальна відомість витрат на 

поліпшення земель сільськогосподарського 

призначення‖ 

Сільськогосподарські 

підприємства 

Бруханський Р.Ф. 

[21] 

―Акт прийому-передачі земельних угідь‖ Сільськогосподарські 

підприємства 

Машкова Т.В. 

[105] 

―Акт приймання-передачі 

сільськогосподарських угідь та їх якісних 

параметрів‖; ―Картка обліку земельних угідь 

(паїв) та їх якісних параметрів‖; 

―Інвентаризаційний опис земельних угідь‖; 

―Акт переведення сільськогосподарських 

угідь із відповідними якісними параметрами‖; 

―Книга обліку земельних угідь 

сільськогосподарських підприємств та їх 

якісних параметрів‖ 

Сільськогосподарські 

підприємства 

Ільчак О.В. 

[71] 

―Інвентаризаційний опис‖; ―Паспорт 

екологічного контролю‖ 

Сільськогосподарські 

підприємства 

Аналізуючи інформацію наведену в табл. 2.6 можна зробити висновок, 

що пропозиції авторів стосуються розробки форм первинних документів з 

обліку земель сільськогосподарського призначення та витрат на поліпшення 

даного виду земель. Братчук Л.М. та Кондрюк Л.В. акцентували увагу на 

удосконаленні та опрацюванні форм первинних документів пов‘язаних з 

орендою земельних ділянок (паїв) в сільськогосподарських підприємствах. 

Поза увагою дисертантів залишились питання розробки документального 

забезпечення обліку прав користування земельними ресурсами.  

Питання пошуку шляхів удосконалення первинних документів з обліку 

земельних ресурсів представлені також в спеціальних наукових літературних 

джерелах. Аналіз наукових напрацювань вчених в частині питань 
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формування пропозицій з удосконалення документального забезпечення 

обліку земельних ресурсів (Додаток П), дозволяє зробити висновок, що 

переважна більшість праць авторів присвячена розробці первинних 

документів з обліку земель сільськогосподарського призначення та базується 

на зміні реквізитів типових форм первинних документів з обліку основних 

засобів (рис. 2.7). 

26%

19%
17%

17%

7%
7% 7%

Інвентарна картка обліку земельних ділянок 
Опис інвентарних карток з обліку земельних ресурсів

Акт приймання-передачі земельних ресурсів
Книга обліку земельних ділянок підприємства
Реєстр обліку орендованих земельних ділянок 

Акт переведення земельних ділянок
Відомість нарахування та виплати орендної плати за майно та землю

 

Рис. 2.7. Запропоновані форми первинних документів з обліку 

земельних ресурсів різними авторами в спеціальній науковій літературі 

Серед запропонованих форм первинних документів з обліку земельних 

ресурсів різними авторами в спеціальній науковій літературі найбільшу питому 

вагу становлять: Інвентарна картка обліку земельних ділянок (26 %); Опис 

інвентарних карток з обліку земельних ресурсів (19 %); Акт приймання-передачі 

земельних ресурсів (17 %) та Книга обліку земельних ділянок підприємства (17 

%). Недостатньо уваги авторами приділено розробці первинних документів з 

обліку прав користування земельними ділянками (в т.ч. оренди), а також 

питанням встановлення переліку та опрацювання форм первинних документів з 

обліку земель несільськогосподарського призначення. 

Авторами запропоновані реквізити, які повинні обов‘язково зазначатися 

у вищенаведених первинних документах з обліку земель 

сільськогосподарського призначення. Разом з тим, вважаємо, що розробка 

чотирьох первинних документів не забезпечить формування єдиної бази 



101 

документального забезпечення облікового відображення та оперативного 

управління земельними ресурсами підприємства (в т.ч. землями 

несільськогосподарського призначення). Система бухгалтерського обліку на 

основі первинного спостереження повинна містити вичерпний перелік 

показників, які б характеризували всі види земельних ресурсів та права 

користування ними, а також містили підтвердження капітальних витрат на 

поліпшення земель. 

Пропонуємо первинні документи з обліку земельних ресурсів 

розробляти з урахуванням стадій використання земель та з формуванням 

такого переліку реквізитів, які могли б забезпечити одночасне надання 

повної та достовірної інформації про землі сільськогосподарського та 

несільськогосподарського призначення.  

Використання земельних ресурсів та прав користування ними 

здійснюється за такими стадіями: надходження, експлуатація, та вибуття зі 

складу активів підприємства. Пропонуємо для формування документального 

забезпечення бухгалтерського обліку земельних ресурсів у власності та 

земельних ресурсів на правах користування (для земель 

сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення) 

використовувати наступні форми первинних документів (табл. 2.7).  

Таблиця 2.7 

Запропоновані форми первинних документів з обліку земельних 

ресурсів 

№ 

з/п 

Назва первинного документу Призначення первинного документу 

1 2 3 

1 Надходження земельних ресурсів на правах власності 

1.1 Акт приймання-передачі земельної 

ділянки 

Є підставою для зарахування земельної 

ділянки до складу основних засобів та 

введення в експлуатацію 

1.2 Інвентарна картка з обліку 

земельних ділянок 

Застосовується для ведення аналітичного 

обліку земельних ділянок та містить 

інформацію про стан та зміну їх вартості в 

процесі їх експлуатації 

1.3 Відомість внесених до статутного 

капіталу земельних ділянок 

Використовується для ведення аналітичного 

обліку земельних ресурсів, що внесені до 

статутного капіталу в розрізі засновників 
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Продовження табл. 2.7 

1 2 3 

2 Надходження земельних ресурсів на правах постійного користування 

2.1 Акт введення в господарський 

оборот права постійного 

користування земельною ділянкою 

в складі нематеріальних активів 

Є підставою для введення в господарський 

обіг і використання набутих прав постійного 

користування земельною ділянкою в складі 

нематеріальних активів 

2.2 Інвентарна картка обліку права 

постійного користування 

земельною ділянкою в складі 

нематеріальних активів 

Застосовується для ведення аналітичного 

обліку набутих прав постійного користування 

земельною ділянкою в складі нематеріальних 

активів 

3 Надходження земельних ресурсів на правах тимчасового користування 

3.1 Відомість земельних ресурсів 

набутих на правах тимчасового 

користування (оренди) 

Застосовується для ведення аналітичного 

обліку відомостей про отримані в оренду 

земельні ділянки, які обліковуються на 

позабалансових рахунках 

4 Експлуатація земельних ресурсів та прав користування ними 

4.1 Довідка про зміну напряму 

використання земельних ресурсів 

Складається у випадку зміни категорії угідь та 

їх переводу з одного виду в інший, а також 

при зміні функціонального використання 

земельної ділянки (окрім земель 

сільськогосподарського призначення та 

земель оборони) 

4.2 Відомість понесених витрат на 

капітальне поліпшення земель 

Застосовується для реєстрації та вартісної 

оцінки здійснених витрат на капітальне 

поліпшення земель з метою розрахунку їх 

ефективності 

4.3 Інвентаризаційний опис об‘єктів 

права постійного користування 

земельною ділянкою в складі 

нематеріальних активів 

Здійснюється оформлення даних 

інвентаризації окремо за кожним місцем 

знаходженням об‘єктів права постійного 

користування земельною ділянкою  

5 Вибуття земельних ресурсів та прав користування ними зі складу активів 

5.1 Акт вибуття земельної ділянки зі 

складу активів  

Застосовується для оформлення вибуття 

земельної ділянки зі складу активів в 

результаті їх продажу, дарування, міни, 

внеску до статутного капіталу, безоплатної 

передачі 

5.2 Акт вибуття зі складу активів права 

постійного користування 

земельною ділянкою 

Використовується для оформлення вибуття 

(відчуження) зі складу активів права 

постійного користування земельною ділянкою 

під час їх списання 

 

Запропоновані форми первинних документів повинні містити показники, 

що характеризують всі види земельних ресурсів та окремі їх особливості. 

Своєчасне складання первинних документів з обліку земельних ресурсів є 

запорукою правильного відображення в бухгалтерському обліку земельних 

ресурсів та розширення аналітичного обліку, що дозволить посилити 

контроль за використанням земельних ресурсів. Вважаємо, що запропоновані 
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форми первинних документів з обліку земельних ресурсів повинні надавати 

інформацію щодо джерел її надходження та використання в діяльності 

підприємства, містити дані про кількісний та якісний склад, відмітки про 

введення в експлуатацію або позабалансовий облік земельних ділянок, дані 

про їх грошову оцінку, місце розташування та суму витрат понесених 

підприємством на їх поліпшення, наявність на земельних ділянках забудов 

(споруд) тощо. Розроблені форми первинних документів з обліку земельних 

ресурсів наведені в Додатку Р. 

Земельні ресурси є унікальним об‘єктом бухгалтерського обліку, що 

зумовлює необхідність розбудови системи бухгалтерського обліку та 

підходів до оцінки землі. Зміна економічного змісту земельних ресурсів як 

об‘єкта бухгалтерського обліку, розширення переліку господарських 

операцій, що здійснюються із земельними ресурсами зумовлюють 

необхідність встановлення та подальшого удосконалення методичних 

підходів до їх оцінки. Імплементація євроінтеграційних процесів в 

реформування системи бухгалтерського обліку актуалізує питання 

переосмислення сутності оцінки земельних ресурсів, зміни розуміння її ролі 

в економічному середовищі функціонування суб‘єкта господарювання. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 

про земельні ресурси визначені нормами земельного законодавства та 

національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (далі – 

П(С)БО). Відповідно до п. 6 П(С)БО 7 ―Основні засоби‖ земельні ресурси 

визнаються активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає 

в майбутньому економічні вигоди від їх використання та вартість їх може 

бути достовірно визначена. Тобто, визначення правильної та достовірної 

оцінки земельних ресурсів є однією з ключових передумов визнання 

земельних ресурсів активом. 

Основними нормативними документами, що встановлюють основні засади 

здійснення оцінки земельних ресурсів є Конституція України, Земельний 

кодекс України, Закони України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, 
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майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Постанова 

Кабінету Міністрів України ―Про експертну грошову оцінку земельних 

ділянок‖, Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах ―Порядок 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок‖ та інші нормативні 

акти. Зазначені законодавчі документи встановлюють загальновизнаний 

порядок проведення оцінки земельних ресурсів.  

Разом з тим, як зазначає Я.О. Шевченко ―правове забезпечення оцінки 

земель в Україні має суттєві недоліки. Закони не здійснюють комплексного 

регулювання діяльності з оцінки земель, причому дублювання у правовому 

регулюванні земельних відносин стало стандартом законопроектної роботи‖ 

[221, с. 58]. На недоліках нормативного забезпечення оцінки земельних ресурсів 

також наголошують І.В. Супрунова та Н.С. Брохун, які зазначають, що ―основні 

нормативно-правові акти, що регулюють питання оцінки землі та прав на 

користування нею багато в чому суперечать та не відповідають один одному, 

що в совою чергу породжує велику кількість питань та проблем, деякі з них 

можуть бути вирішені лише у судовому порядку‖ [20, с. 41]. 

Відповідно до Закону України «Про оцінку земель» № 1378-IV від 

11.12.2003 (із змінами та доповненнями) [63] оцінка земель залежно від мети 

та методів проведення поділяється на такі види (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Види оцінки земельних ділянок залежно від мети і методів 

здійснення та їх характеристика 

№ з/п Вид оцінки Характеристика 

1 2 3 

1 Бонітування 

ґрунтів 

Застосовується для оцінки сільськогосподарських земель та 

полягає в оцінці їх екологічної придатності для вирощування 

сільськогосподарських культур 

2 Економічна 

оцінка земель 

Є базисом для здійснення нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, аналізу ефективності використання 

земель порівняно з іншими природними ресурсами та 

визначення доцільності вирощування сільськогосподарських 

культур на земелях сільськогосподарського призначення 

3 Грошова оцінка 

земельних ділянок 

Застосовується для грошового вираження вартості земельних 

ділянок і залежно від призначення та порядку проведення 

поділяється на два типи: нормативну та експертну 
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Продовження табл. 2.8 

1 2 3 

3.1 Нормативна 

грошова оцінка 

земельних ділянок 

Основа для визначення розмірів земельного податку, втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, 

розробки мотиваційних заходів в частині раціонального 

використання та охорони земель тощо 

3.2 Експертна 

грошова оцінка 

земельних ділянок 

Проводиться з метою визначення вартості об‘єкта оцінки і 

використовується така оцінка при здійсненні цивільно-

правових угод щодо земельних ділянок. Застосовується для 

відображення вартості земельних ділянок та права 

користування земельними ділянками у бухгалтерському 

обліку відповідно до законодавства України 

Систематизовано на основі: [197, с. 330], [67, с. 697], [63] 

Методологічною основою застосування бонітування ґрунтів та 

економічної оцінки земельних ресурсів як видів їх оцінки є вивчення землі як 

головного засобу виробництва в сільськогосподарських підприємствах, її 

ґрунтового покриву, родючості та одного з інструментів визначення 

екологічної придатності ґрунтів для вирощування сільськогосподарських 

культур. Використання бонітування і економічної оцінки земельних ресурсів 

є доцільним при оцінці їх якості та розрахунку показників ефективності 

використання земель сільськогосподарського призначення. 

―Нормативна грошова оцінка земельних ділянок – капіталізований рентний 

дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими 

нормативами‖ [160, с. 5]. Розмір плати за землю (земельного податку та орендної 

плати за земельні ділянки державної та комунальної власності) та розмір єдиного 

податку для сільськогосподарських підприємств (4 група єдиного податку) 

безпосередньо залежать від величини нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, яка щорічно індексується на відповідний коефіцієнт. Тобто, можна 

стверджувати, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок є одним із 

інформаційних джерел для задоволення потреб управлінського персоналу в 

частині надання інформації про обсяги нарахованої та сплаченої плати за землю 

та /або розміру єдиного податку для сільськогосподарських підприємств. 

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться на землях 

сільськогосподарського призначення не рідше як один раз у 5-7 років, а 

несільськогосподарського призначення – не рідше як один раз у 7-10 років.  
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Відповідно до Постанови Кабміну ―Про проведення загальнонаціональної 

(всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України‖ 

від 7 лютого 2018 р. № 105 [179] у 2018 році  передбачено провести 

загальнонаціональну (всеукраїнську) нормативну грошову оцінку земель 

сільськогосподарського призначення. На сьогодні основними недоліками 

застосування нормативної грошової оцінки земельних ділянок є: 

– наявність істотних відмінностей в показниках нормативної грошової 

оцінки земель та їх реальної вартості у зв‘язку із застосуванням застарілих даних 

(визначається за даними економічної оцінки земель, проведеної в 1988 р.); 

– неврахування показників розвитку та зміни кон‘юнктури ринку 

земельних ресурсів при здійсненні нормативної грошової оцінки земель 

призводить до її невідповідності тенденціями розвитку визначеного регіону; 

– відсутність опрацьованого механізму розрахунку нормативів для 

визначення показника капіталізованого рентного доходу земельної ділянки; 

– визначення нормативної грошової оцінки земельних ділянок без 

належного врахування наслідків впливу екологічних факторів на 

ефективність використання земельних ресурсів. 

―Експертна грошова оцінка земельних ділянок – результат визначення 

вартості земельної ділянки та пов‘язаних з нею прав оцінювачем (експертом з 

питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та 

оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення 

розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту‖ [161, с. 164]. Методика 

експертної грошової оцінки земельних ділянок, затверджена Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок» від 11 

жовтня 2002 року та регламентує проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок усіх категорій земель під час укладання цивільно-правових 

угод та переоцінки основних засобів для бухгалтерського обліку. Експертна 

грошова оцінка земельних ділянок проводиться на основі наступних методичних 

підходів, яким притаманні переваги та недоліки (табл. 2.9). 
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Таблиця 2.9 

Методичні підходи до здійснення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок: зміст, переваги та недоліки 
Назва 

методичного 

підходу 

Зміст 

методичного 

підходу 

Переваги застосування Недоліки застосування 

Капіталізація 

чистого 

операційного або 

рентного доходу 

від використання 

земельних 

ділянок 

(дохідний) 

Передбачає 

визначення 

розміру вартості 

земельної 

ділянки від 

найбільш 

ефективного 

використання 

земельної 

ділянки з 

урахуванням 

установлених 

обтяжень та 

обмежень 

Врахування 

особливостей ринкових 

умов при оцінці 

земельних ресурсів на 

основі визначення рівня 

дисконту чи коефіцієнта 

капіталізації 

Зручність у використанні 

та простота розрахунків 

Використання в 

розрахунках 

прогнозної, інформації 

про діяльність 

підприємства 

Наявність різних 

методів обчислення 

ставок капіталізації, 

призводить до 

неправильних 

розрахунків 

Зіставлення цін 

продажу 

подібних 

земельних 

ділянок 

(ринковий) 

Вартість 

земельної 

ділянки 

визначається на 

рівні цін, які 

склалися на 

ринку 

Застосування гнучких 

підходів до визначення 

вартості земельної 

ділянки 

Високий рівень 

об‘єктивності та 

достовірності показників 

оцінки 

Максимальна орієнтація 

та врахування зміни 

попиту і пропозиції на 

аналогічні об‘єкти на 

ринку 

Не можливо 

застосувати для оцінки 

сільськогосподарських 

земель у зв‘язку з 

мораторієм на продаж, 

відсутністю їх 

ринкового обігу та 

інформаційної бази 

щодо проданих 

земельних ділянок 

Врахування 

витрат на 

земельні 

поліпшення 

(витратний) 

Вартість 

земельної 

ділянки 

визначається як 

різниця між 

очікуваним 

доходом від 

продажу 

поліпшеної 

ділянки (чи 

капіталізованим 

чистим 

операційним або 

рентним 

доходом від її 

використання) 

та витратами на 

земельні 

поліпшення 

Оцінка майнового 

потенціалу за умови 

нерозвинутого ринку 

земельних ресурсів 

Встановлення можливих 

варіантів 

найефективнішого 

використання земельної 

ділянки 

 

Землі вищої якості 

потребують понесення 

менших витрат на їх 

освоєння та 

поліпшення, а 

відповідно 

оцінюватимуться за 

нижчою вартістю 

Обмеженість доступу 

оцінювачів до джерел 

інформації потрібних 

для проведення оцінки 

земельних ресурсів 

Багатоетапність та 

складність розрахунків 
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Метод, який базується на капіталізації чистого операційного або 

рентного доходу використовується здебільшого під час оцінювання тих 

земельних ділянок, які дають постійний дохід, зокрема тих, що здаються в 

оренду. Метод зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок 

застосовується у випадку коли потрібно визначити справедливу вартість 

земельних ділянок. Метод врахування витрат на земельні поліпшення 

використовується в процесі оцінки земельних ділянок, на яких наявні об‘єкти 

нерухомого майна, в майбутньому планується проведення земельного 

поліпшення чи забудови. 

Оскільки застосування всіх трьох методів експертної грошової оцінки 

земельних ресурсів передбачає використання інформації про стан та зміну 

кон‘юнктури ринку землі, то найбільш поширеним на практиці є 

застосування методу капіталізації чистого операційного або рентного доходу 

та методу зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок. Обмеженість 

використання методу врахування витрат на земельні поліпшення 

пояснюється відсутністю розвиненого ринку землі та обмеженістю доступу 

оцінювачів до джерел інформації потрібних для проведення оцінки 

земельних ресурсів за даним методичним підходом. 

Оскільки нормативна грошова оцінка земельних ділянок виконує 

фіскальну функцію та її основним призначенням є формування 

інформаційного базису для здійснення податкових розрахунків з плати за 

землю, то в системі бухгалтерського обліку земельних ресурсів найчастіше 

застосовується експертна грошова оцінка земельних ділянок. Широке 

використання експертної грошової оцінки земельних ділянок при визначенні 

вартості земельних ресурсів для визначення їх об‘єктом бухгалтерського 

обліку пов‘язано з наступними чинниками: 

– даний вид оцінки використовується при здійсненні цивільно-правових 

угод щодо земельних ділянок та прав на них; 
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– використання різних методів експертної грошової оцінки земельних 

ділянок дозволяє визначити справедливу вартість земельної ділянки з 

урахуванням коливань кон‘юнктури ринку; 

– застосовується для переоцінки земельних ділянок для потреб 

бухгалтерського обліку згідно з законодавством. 

Особливості оцінки земельних ресурсів та прав користування ними при 

первісній оцінці та на дату балансу визначені нормами П(С)БО 7 ―Основні 

засоби‖, П(С)БО 8 ―Нематеріальні активи‖ у складі основних засобів та 

нематеріальних активів. Крім того, в П(С)БО 32 ‖Інвестиційна нерухомість‖ 

описується поняття інвестиційної нерухомості (в тому числі земельні 

ділянки, які відповідають встановленим умовам) та порядок її оцінки. 

Відповідно до п. 7 П(С)БО 7 ―Основні засоби‖ земельна ділянка (як 

одиниця обліку земельних ресурсів) зараховується на баланс підприємства за 

первісною або справедливою вартістю, яка визначається залежно від шляхів 

надходження земельних ресурсів на підприємство (рис. 2.8). 

Отже, первісна оцінка земельних ресурсів залежно від способу їх 

надходження на підприємство може здійснюватися з використанням 

первісної вартості та справедливої вартості. Визначення справедливої 

вартості земельних ресурсів при первісній оцінці здійснюється суб‘єктом 

оціночної діяльності і результати оцінки описуються у звіті про оцінку. 

Вважаємо, що на дату балансу оцінка земельних ресурсів може 

здійснюватися з використанням наступних підходів: 

– фундаментальний (передбачає первісну оцінку земельних ресурсів при 

надходженні та на дату балансу за первісною вартістю); 

– ринковий (передбачає первісну оцінку земельних ресурсів при 

надходженні та на дату балансу за справедливою вартістю); 

– альтернативний (передбачає первісну оцінку земельних ресурсів при 

надходженні за первісною вартістю з подальшою переоцінкою вартості на 

дату балансу). 
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Справедлива вартість з урахуванням витрат безпосередньо пов‟язаних з доведенням 

земельної ділянки до стану, в якому вона придатна для використання 

– реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в 

зв‟язку з придбанням прав на земельну ділянку (наприклад плата за видачу 

витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно); 

– юридичні послуги, пов‟язані з придбанням земельної ділянки; 

– інші витрати, безпосередньо пов‟язані з доведенням земельної ділянки до стану, 

у якому вона придатна для використання із запланованою метою 

Земельні ресурси отримані безоплатно 

Земельні ресурси придбані за грошові кошти 

Оцінка земельних ресурсів за напрямами надходження 

Погоджена засновниками підприємства справедлива вартість з урахуванням 

витрат безпосередньо пов‟язаних з доведенням земельної ділянки до стану, в 

якому вона придатна для використання 

Земельні ресурси отримані як внесок до статутного капіталу 

Первісна вартість переданих земельних ресурсів. Якщо первісна вартість переданих 

земельних ресурсів перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю є 

справедлива вартість з включенням різниці до витрат звітного періоду 

Земельні ресурси отримані в обмін на подібні та не подібні активи 
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Запропоновані до розкриття в П(С)БО 7 “Основні засоби” додаткові 

положення про первісну оцінку та оцінку на дату балансу земельних ресурсів 

Справедлива вартість отриманих земельних ресурсів. Якщо первісна вартість 

отриманих земельних ресурсів перевищує їх справедливу вартість, то 

первісною вартістю є справедлива вартість 

Земельні ресурси отримані як забезпечення зобов’язань та платежів 

Підприємство може переоцінювати вартість земельної ділянки, якщо її первісна 

вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. Переоцінка 

земельних ділянок надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх переоцінена 

вартість на дату балансу суттєво не відрізнялась від справедливої вартості. 

Визначення справедливої вартості земельних ділянок повинно здійснюватися з 

використанням методів експертної грошової оцінки земельних ділянок 

Переоцінка земельних ресурсів 

 

Рис 2.8. Оцінка земельних ресурсів при первісному визнанні та на 

дату балансу 

Використання альтернативного підходу оцінки земельних ресурсів на 

дату балансу передбачає здійснення переоцінки вартості на основі звіту 

суб‘єкта оціночної діяльності. В подальшому облік земельних ресурсів 

ведеться за переоціненою вартістю і переоцінка має проводитися з такою 

регулярністю, щоб на дату балансу переоцінена вартість суттєво не 

відрізнялась від справедливої. Вважаємо, що використання альтернативного 

підходу є найбільш прийнятним для застосування суб‘єктами 
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господарювання в сучасних реаліях функціонування ринку землі. 

Використання альтернативного підходу для оцінки земельних ресурсів слід 

здійснювати з наступним алгоритмом дій (рис. 2.9). 

 Початок 

Земельна ділянка обліковується за 

первісною вартістю 

Аналіз ринку та збір інформації про ринкову 

вартість аналогічних земельних ділянок 

Первісна вартість на дату 

балансу суттєво відрізняється 

від справедливої вартості 

ні так 

Вибір суб‟єкта оціночної діяльності і 

укладення договору про надання 

послуг з незалежної оцінки 

Отримання та аналіз положень Звіту 

про оцінку майна 

В ході оцінки обрані та 

застосовані найбільш 

ефективні методи оцінки 

справедливої вартості 

ні так 

Встановлення справедливої вартості 

земельної ділянки та здійснення її 

переоцінки на дату балансу 

Кінець  

Рис. 2.9. Алгоритм здійснення переоцінки вартості земельної 

ділянки до справедливої вартості на дату балансу з використанням 

альтернативного підходу 

Використання альтернативного підходу до встановлення справедливої 

вартості земельних ділянок на дату балансу сприятиме забезпеченню 

обґрунтованості показників вартості земельних ресурсів, наведених в 

балансі. Наведення достовірної інформації про вартість земельних ресурсів 

дозволить здійснити захист майнових інтересів користувачів бухгалтерської 
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інформації та інвесторів. У зв‘язку з невідповідністю процедури нормативної 

грошової оцінки земель тенденціям економічного розвитку, застосування 

альтернативного підходу оцінки земельних ресурсів дозволить здійснювати 

комплексну оцінку вартості майнового потенціалу суб‘єктів господарювання. 

Специфіка земельних ресурсів, як об‘єкту бухгалтерського обліку та 

відсутність належного рівня документального забезпечення операцій із 

земельними ресурсами зумовили необхідність розробки та впровадження в 

практичну діяльність підприємств відповідних форм первинних документів. 

За результатами дослідження систематизовано переваги та недоліки 

застосування нормативної грошової оцінки земельних ресурсів. Доведено 

доцільність застосування експертної грошової оцінки земельних ділянок при 

визначенні вартості земельних ресурсів при первісній оцінці та оцінці на дату 

балансу з використанням альтернативного підходу. 

 

 

2.3. Бухгалтерський облік земельних ресурсів: розвиток методичних 

положень 

 

Система бухгалтерського обліку як елемент інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами базується на складних, впорядкованих 

процедурах збору та обробки даних, що забезпечуються через використання 

рахунків та подвійного запису. «Облік земель – це ціла система заходів щодо 

реєстрації інформації про землю кількісного, якісного та правового характеру» 

[145, с. 259]. Ефективний бухгалтерський облік земельних ресурсів (земельних 

ділянок та прав користування ними) виступає підґрунтям їх раціонального 

використання та відтворення, а також передумовою для формування прозорого 

механізму їх обігу в умовах ресурсозбереження. Оскільки земельні ресурси в 

сучасних умовах господарювання є об‘єктом бухгалтерського обліку, 

актуальності набуває питання подальших наукових досліджень і практичних 
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впроваджень методичного забезпечення їх відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

―Земельні ділянки виступають специфічним об‘єктом власності 

підприємства, тому вимагають до себе особливої уваги і індивідуально 

розроблених підходів з бухгалтерських питань‖ [196, с. 94]. Незважаючи на те, 

що національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку розроблені з 

урахуванням міжнародного досвіду, існує багато невирішених питань в частині 

обліку земельних ресурсів. Зокрема, перша група проблемних питань 

стосується недосконалості нормативно-правової бази, а друга група 

проблемних питань пов‘язана з низьким рівнем методологічного забезпечення 

питань з обліку земельних ділянок за різним функціональним призначенням. 

Діюча методика бухгалтерського обліку земельних ресурсів базується на 

чіткому розмежуванні земельних ресурсів на правах володіння та земельних 

ресурсів на правах користування. При першому підході земельні ресурси та 

витрати понесені на їх капітальне поліпшення відображаються на активних 

рахунках. При другому підході для відображення в системі обліку земельних 

ресурсів на правах користування застосовують позабалансові рахунки. У 

Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і 

господарських операцій підприємств, що затверджений наказом Міністерства 

фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291 [172], для обліку й 

узагальнення інформації про наявність і рух земельних ресурсів призначені 

наступні рахунки (табл. 2.10). 

Таблиця 2.10 

Об’єкти бухгалтерського обліку земельних ресурсів та їх 

відображення на рахунках бухгалтерського обліку 

Об‘єкт бухгалтерського 

обліку земельних 

ресурсів 

Назва та характеристика рахунків бухгалтерського обліку 

1 2 

Земельні ресурси у власності підприємства на правах володіння 

Інвестиційна 

нерухомість 

Субрахунок 100 ―Інвестиційна нерухомість‖ призначений 

для ведення обліку наявності та руху об‘єктів інвестиційної 

нерухомості, в тому числі земельних ділянок, що належать 

до інвестиційної або операційної нерухомості 
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Продовження табл. 2.10 

1 2 

Земельні ділянки Субрахунок 101 ―Земельні ділянки‖ призначений для 

ведення обліку земельних ділянок 

Капітальні витрати на 

поліпшення земель 

Субрахунок 102 ―Капітальні витрати на поліпшення земель‖ 

призначений для ведення обліку капітальних вкладень у 

поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та 

інші роботи) 

Права користування 

земельними ділянками 

Субрахунок 122 ―Права користування майном‖ призначений 

для ведення обліку наявності прав користування майном 

(право користування земельною ділянкою, право 

користування будівлею, право на оренду приміщень тощо). 

Забезпечення 

відновлення земельних 

ділянок 

Субрахунок 478 ―Забезпечення відновлення земельних 

ділянок‖ призначений для ведення обліку створення за 

обґрунтованим розрахунком забезпечення на демонтаж, 

переміщення об‘єкта основних засобів та приведення 

земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, 

придатний для подальшого використання (зокрема на 

передбачену законодавством рекультивацію порушених 

земель) 

Необоротні активи та 

групи вибуття, 

утримувані для продажу 

Субрахунок 286 ―Необоротні активи та групи вибуття, 

утримувані для продажу‖ призначений для ведення обліку 

наявності та руху необоротних активів та груп вибуття, які 

визнаються утримуваними для продажу 

Земельні ресурси на правах користування 

Орендовані земельні 

ділянки 

Позабалансовий рахунок 01 ―Орендовані необротні активи‖ 

використовується для ведення обліку земельних ділянок, що 

отримані підприємством на підставі відповідних договорів, 

зокрема, але не виключно оренди, та обліковуються на 

балансі орендодавця 

Сукупність земельних ділянок, які перебувають у власності 

підприємства на правах володіння обліковуються на субрахунках рахунку 

10 ―Основні засоби‖. Залежно від функціонального призначення земельні 

ресурси (сукупність земельних ділянок підприємства) обліковуються на 

субрахунку 100 ―Інвестиційна нерухомість‖ (у випадку, якщо земельна 

ділянка використовується підприємством для отримання прибутку, а не для 

використання у господарській діяльності) та субрахунку 101 ―Земельні 

ділянки‖ (земельні ресурси, які підприємство використовує у власній 

господарській діяльності).  

Земельні ділянки, які належать підприємству на праві власності залежно 

від способу генерування економічного ефекту можуть визнаватися об‘єктами 

інвестиційної нерухомості та об‘єктами операційної нерухомості. Визнання 

земельної ділянки об‘єктом інвестиційної нерухомості призводить до 
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необхідності її облікового відображення на рахунку 100 ―Інвестиційна 

нерухомість‖. Враховуючи, що до інвестиційної нерухомості можуть 

відноситися будівлі, споруди, а також активи, які утворюють з інвестиційною 

нерухомістю цілісний комплекс і в сукупності генерують грошові потоки, 

актуальності набуває питання отримання інформації про стан та 

використання земельних ділянок, що визнані як об‘єкт інвестиційної 

нерухомості.  

Для генерування інформації про земельні ділянки, які обліковуються у 

складі інвестиційної нерухомості автори пропонують три основних підходи 

до їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку.  

Перший підхід базується на веденні додаткових аналітичних рахунків до 

рахунку 100 ―Інвестиційна нерухомість‖, в тому числі й обліку земельних 

ділянок. Так, Юхименко-Назарук І.А [228, с. 418] пропонує використовувати 

аналітичний рахунок 1001 ―Земельні ділянки в складі інвестиційної 

нерухомості‖; Яремчук Н.Ф. [232, с. 148] вважає за доцільне 

використовувати аналітичний рахунок 100.1 ―Інвестиційна нерухомість у 

вигляді земельних ділянок‖. В даному випадку авторами не приділено уваги 

розробці аналітичних рахунків другого порядку, зокрема в частині 

накопичення інформації про земельні ділянки в складі інвестиційної 

нерухомості за їх видами та цільовим призначенням. 

Другий підхід базується на впровадженні окремого синтетичного 

рахунку для обліку інвестиційної нерухомості з розробкою відповідних 

рівнів аналітичного обліку. Зокрема, Богуцька Л.Т. [11, с. 6] вважає за 

доцільне облік інвестиційної нерухомості здійснювати з використанням 

субрахунку 185 «Інвестиційна нерухомість» у розрізі таких аналітичних 

рахунків: 1851 «Земельні ділянки, що визнані інвестиційною нерухомістю». 

Схожої позиції притримується Гуменюк А.Ф. [44, с. 9], яка рекомендує для 

обліку інвестиційної нерухомості до субрахунку 184 ―Інші необоротні 

активи‖ відкрити аналітичні рахунки другого порядку 1841 ―Інвестиційна 

нерухомість‖ та 1842 ―Інші необоротні активи‖. 
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Третій підхід базується на веденні аналітичного обліку земельних 

ділянок визнаних об‘єктами інвестиційної нерухомості до субрахунку 

101 ―Земельні ділянки‖. Так, Задорожний З. інвестиційну нерухомість, 

узагальнену на субрахунку 100 «Інвестиційна нерухомість», пропонує 

відображати на аналітичних рахунках до субрахунку 101 «Земельні ділянки»: 

1011 «Земельні ділянки, утримувані як операційна нерухомість», і 

1012 «Земельні ділянки, утримувані як інвестиційна нерухомість» [60, с. 14-

15]. В такій ситуації аналітичний облік ведеться лише за рахунком 

101 ―Земельні ділянки‖ і при цьому відсутній аналітичний облік за 

субрахунком 100 ―Інвестиційна нерухомість‖. 

Пітримуємо позицію С.А. Охрименко та О.В. Писарчук, що ―однією з 

поточних проблем обліку інвестиційної нерухомості є те, що не ведеться її 

детальний аналітичний облік і це не дає можливості здійснювати 

оперативний контроль за її станом та напрямками використання. Оскільки 

нормативно-правова і методологічна база за даним напрямком не висуває 

жодних вимог щодо деталізації обліку, то зазвичай він ведеться лише по 

рахунку 100 «Інвестиційна нерухомість» без використання субрахунків. Але, 

на наш погляд, така деталізація дозволить підвищити достовірність 

фінансової звітності, оскільки за її наявності буде можливо проводити 

моніторинг справедливої вартості, нарахування фізичного і морального зносу 

за кожною групою, специфічною групою чи об‘єктом інвестиційної 

нерухомості‖ [159, с. 181]. 

При визнанні земельних ресурсів об‘єктами інвестиційної нерухомості 

одним із важливих питань є порядок їх оцінки при визначенні їх первісної 

вартості й при відображенні на дату балансу. 

Придбана (створена) інвестиційна нерухомість зараховується на баланс 

підприємства за первісною вартістю (п. 9 П(С)БО 32 ―Інвестиційна 

нерухомість‖ [175]). 

На дату балансу інвестиційна нерухомість обліковується за 

справедливою вартістю, якщо її можна достовірно визначити, або за 
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первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з 

урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення. 

Залежно від шляхів надходження на підприємство земельних ресурсів 

залежатиме в подальшому їх первісна оцінка та оцінка на дату балансу. 

Оцінка земельних ресурсів, що визнані інвестиційною нерухомістю за 

первісною вартістю є реальною та доцільною при умові їх надходження 

шляхом придбання за грошові кошти. Якщо підприємство обирає метод 

оцінки інвестиційної нерухомості за первісною вартістю, то залишкова 

вартість земельних ресурсів не змінюватиметься оскільки відсутнє 

нарахування амортизації. Якщо на дату балансу та відповідно до положень 

облікової політики підприємство змінює оцінку земельних ресурсів, що 

визнані інвестиційною нерухомістю з первісної оцінки на справедливу 

вартість, надалі це означатиме перманентну актуалізацію вартості земельних 

ресурсів на кожну дату балансу. 

У випадку використання інших шляхів надходження при первісній 

оцінці земельних ресурсів, застосовується справедлива вартість. 

Застосування справедливої вартості при оцінці земельних ресурсів є 

проблематичним, оскільки на сьогодні ринок землі є не розвинутим та його 

функціонування є обмеженим.  

―За відсутності інформації про ринкові ціни на інвестиційну нерухомість 

її справедлива вартість визначається за теперішньою вартістю майбутніх 

чистих грошових надходжень від активу. Даний вид оцінки базується на 

розмірі поточних ринкових орендних платежів на подібну нерухомість, яка 

перебуває в тій самій місцевості й в тому самому стані, із застосуванням 

ставок дисконтування, що відображають поточні ринкові оцінки 

невизначеності щодо розміру й часу грошових потоків‖ [204, с. 277]. 

Обраний підприємством в наказі про облікову політику підхід до оцінки 

земельних ресурсів, що визнані інвестиційною нерухомістю, застосовується 

до всіх подібних об‘єктів інвестиційної нерухомості. 
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Основним субрахунком, використання якого забезпечує збір, 

накопичення та формування інформаційного базису про наявні земельні 

ресурси, якими володіє підприємство є субрахунок 101 ―Земельні ділянки‖. 

Суб‘єкт господарювання може володіти земельними ділянками з різним 

цільовим призначенням, тому вважаємо за доцільне перейменувати 

субрахунок 101 ―Земельні ділянки‖ на ―Земельні ресурси‖, що забезпечує 

правильне розуміння змісту земельних ресурсів як об‘єкту бухгалтерського 

обліку. 

Рахунки та подвійний запис як елементи методу бухгалтерського обліку 

визначають зміст та інформаційну місткість системи бухгалтерського обліку, 

а записи на аналітичних рахунках виступають інформаційним базисом 

прийняття виважених та дієвих управлінських рішень. Тому розробка та 

впровадження детального аналітичного обліку до субрахунку 101 ―Земельні 

ресурси‖ дозволить здійснювати повний та розширений контроль за станом 

та ефективністю земельних ресурсів в розрізі напрямків її використання, а 

також надавати достовірну фінансову звітність власникам та інвесторам. 

―Аналітичний облік земель включає облік кількості та якості земельних 

угідь та земельних ділянок у розрізі землевласників та землекористувачів. У 

подальшому його дані використовують для відображення вартості земельних 

угідь та прав  користування у бухгалтерському обліку, визначення розміру 

земельного податку, доходів і втрат власників та землекористувачів і для 

інших цілей‖ [189, с. 153]. 

Критичний аналіз наукових статей та авторефератів дисертацій дозволяє 

стверджувати, що пропозиції науковців, щодо розширення та удосконалення 

аналітичних рахунків з обліку земельних ресурсів характеризуються 

диференційованістю та наявністю наступних недоліків (рис. 2.10, Додаток С).  
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НАСЛІДКИ ВПЛИВУ НЕДОЛІКИ 

       Відсутність впорядкованості в 

пропозиціях авторів щодо розробки 

аналітичного обліку земельних ресурсів 

      Знижує ефективність реалізації 

інформаційної та контрольної 

функцій бухгалтерського обліку 

1 

       Використання обмеженої 

кількості аналітичних рахунків та їх 

переважна орієнтація на діяльність 

сільськогосподарських підприємств 

      Формування однобічної 

(локальної) інформації для 

прийняття управлінських рішень 

2 

       Не врахування ключових якісних 

параметрів земельних ресурсів при 

розробці аналітичних рахунків 

     Низький рівень якості та 

своєчасності інформації, що 

зазначена у звітності підприємства 

3 

       Варіативність та пропозиції 

впровадження аналітичних рахунків, 

що суперечать нормам законодавства 

      Фрагментарне і некоректне 

відображення в обліку фактів 

господарського життя 

4 

1 

2 

3 

4 

 

Рис. 2.10. Недоліки пропозицій авторів з розробки аналітичного обліку 

земельних ресурсів підприємства 

 

Наявність вищенаведених недоліків призводить до того, що велика 

кількість можливих варіантів аналітичних рахунків ускладнює вибір тих, які 

є ключовими для потреб управління ефективністю використання земельних 

ресурсів підприємства. Враховуючи, що ведення обліку земельних ресурсів 

передбачає наявність такої ситуації, коли одному синтетичному рахунку 

відповідає одразу декілька типів аналітичних рахунків зумовлює 

необхідність використання моделі фасетної організації аналітичного обліку. 

Дана модель передбачає, що типи аналітичних рахунків попередньо 

визначені та взаємоузгоджені з відповідним синтетичним рахунком. В 

даному випадку декілька аналітичних рахунків відповідатимуть одному або 

декільком синтетичним рахункам.  

Використання фасетної системи аналітичного обліку земельних ресурсів 

дозволяє здійснювати накопичення інформації щодо кожної земельної 

ділянки, яка належить підприємству на праві власності за декількома 

ключовими ознаками. Логічність побудови та гнучкість використання 
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фасетної системи аналітичного обліку земельних ресурсів забезпечує  

швидке її впровадження при використанні комп‘ютерних систем 

бухгалтерського обліку. 

Вважаємо, що фасетна система аналітичного обліку земельних ресурсів 

повинна базуватися на використанні фасетів першого рівня (множини 

аналітичних рахунків, що характеризується деяким набором однаковим ознак 

для всіх земельних ресурсів).  

Пропонуємо виділяти такі фасети першого рівня аналітики: Ф1 ―За 

видами та цільовим призначенням земель‖; Ф2 ―Земельні ресурси за шляхами 

надходження на підприємство‖; Ф3 ―Земельні ресурси за якістю та 

придатністю для використання‖; Ф4 ―Земельні ресурси за функціональним 

призначенням‖. Застосування фасетної організації аналітичного обліку 

земельних ресурсів пропонуємо здійснювати за наступними рахунками 

бухгалтерського обліку (рис. 2.11). 

Фасет Ф1 ―За видами та цільовим призначенням земель‖ доцільно 

застосовувати при розробці системи аналітичного обліку в розрізі усіх без 

винятку рахунків, які застосовуються для відображення операцій із 

земельними ресурсами. Систематизація інформації за видами та 

призначенням земель, які використовуються в діяльності  підприємства 

дозволить формувати масив інформації про наявність, напрями використання 

земельних ресурсів за видами в діяльності підприємства, що в подальшому 

дозволяє здійснювати аналіз та контроль ефективності їх використання. 

Фасет Ф2 ―Земельні ресурси за шляхами надходження на підприємство‖ 

призначений для розмежування видів земельних ресурсів за напрямами їх 

надходження, що сприяє чіткому встановленню їх вартості та дату первісної 

оцінки та на дату балансу.  
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„‟ 

 

10 “Основні 

засоби” 

100 “Інвестиційна нерухомість” 

101 “Земельні ресурси” 

102 “Капітальні витрати на 

поліпшення земель” 

12 “Нематеріальні 

активи” 

 

122 “Права користування майном” 

47 “Забезпечення 

майбутніх витpат і 

платежів” 

478 “Забезпечення відновлення 

земельних ділянок” 

 

28 “Товари” 
286 “Необоротні активи та групи 

вибуття, утримувані для продажу” 

Ф1 

Ф1 

Ф1 

Ф1 

Ф1 

Ф2 

Ф2 

Ф3 

Ф3 

Ф3 

Ф4 

Ф4 

Ф4 

Ф1 “За видами та цільовим 

призначенням земель” 

Землі сільськогосподарського 

призначення; 

Землі житлової та громадської забудови; 

Землі природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення; 

Землі оздоровчого призначення; 

Землі рекреаційного призначення; 

Землі історико-культурного призначення; 

Землі лісогосподарського призначення; 

Землі водного фонду; 

Землі промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення 

Ф2 “Земельні ресурси за 

шляхами надходження на 

підприємство” 

Земельні ресурси придбані за 

грошові кошти; 

Земельні ресурси внесені до 

статутного капіталу; 

Земельні ресурси отримані за 

договором міни; 

Безоплатно отримані земельні 

ресурси; 

Земельні ресурси отримані як 

забезпечення зобов‟язань; 

Земельні ресурси набуті на 

правах користування 

Ф3 “Земельні ресурси 

за якістю та 

придатністю для 

використання” 

Земельні ресурси за 

вмістом гумусу; 

Земельні ресурси з 

наявністю живого азоту; 

Земельні ресурси з 

наявністю 

мікроелементів та 

поживних речовин; 

Тимчасово 
законсервовані земельні 

ресурси; 

Земельні ресурси запасу 

Ф4 “Земельні ресурси за функціональним призначенням” 

Земельні ресурси виробничої сфери; 

Земельні ресурси невиробничої сфери; 

Земельні ресурси, що визнані інвестиційною нерухомістю 

 
Примітка:            запропоновані аналітичні рахунки 

Рис. 2.11. Запропонована фасетна система аналітичного обліку 

земельних ресурсів 

Систематизація інформації за фасетом Ф3 ―Земельні ресурси за якістю та 

придатністю для використання‖ є особливо актуальною для 

сільськогосподарських підприємств, оскільки від якості земельних ресурсів 

напряму залежить врожайність та показники ефективності здійснення 
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господарської діяльності. Для суб‘єктів господарювання, які володіють 

земельними ресурсами різних видів використання зазначеного фасету 

дозволяє налагодити дієву систему контролю за земельними ділянками, що 

тимчасово законсервовані, а також приймати дієві управлінські рішення в 

процесі визначення орендної плати при наданні земельних ділянок високої 

якості в оренду. 

Ф4 ―Земельні ресурси за функціональним призначенням‖ дозволяє 

провести аналіз структури земельних ресурсів залежно від їх використання у 

виробничій та невиробничій діяльності (в тому числі наданих в оренду), а 

також організувати чіткий контроль за земельними ресурсами, що визнані 

інвестиційною нерухомістю. 

Перевагою використання фасетної системи аналітичного обліку 

земельних ресурсів є можливість зміни і доповнення переліку аналітичних 

рахунків в межах виокремлених фасетів, що дозволяє групувати накопичену 

інформацію за різними видами та напрямами для виконання поставлених 

завдань. Для підприємств групи використання єдиної системи організації 

аналітичного обліку за фасетним методом полегшує здійснення консолідації 

фінансової звітності та забезпечує оперативне її складання. 

Крім того, ―використання фасетної системи класифікації для організації 

аналітичного обліку найкращим чином відповідає вимогам комп‘ютерної 

обробки даних, зокрема і відображенню операцій в комп‘ютерних програмах з 

ведення обліку. Фасетна система класифікації, на відміну від ієрархічної, 

дозволяє вибирати ознаки класифікації незалежно як одна від одної,  

що саме і необхідно при комп‘ютерній формі ведення бухгалтерського обліку‖ 

[119, с. 111]. 

Діюча методика відображення в бухгалтерському обліку земельних 

ресурсів, які належать суб‘єкту господарюванню полягає у використанні 

субрахунку 101 ―Земельні ділянки‖ та відображенні їх у складі основних 

засобів. Також відокремленим елементом у склад основних засобів є капітальні 

витрати на поліпшення земель (вапнування ґрунтів, зрошення та осушення, 
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терасування поверхні ґрунту та інші), які обліковуються на рахунку 

102 ―Капітальні витрати на поліпшення земель‖ та підлягають амортизації. 

На законодавчому рівні та в практиці діяльності підприємств наявні два 

відмінних підходи до відображення оприбуткування земельної ділянки разом 

з нерухомістю, яка на ній розміщена. В першому випадку земельна ділянка 

разом з будівлею (спорудою), які на ній розміщені відображаються на 

рахунках бухгалтерського обліку як єдиний об‘єкт на субрахунку 

103 ―Будівлі та споруди‖, який в подальшому підлягає амортизації. Другий 

підхід передбачає відокремлений облік земельної ділянки та нерухомості, яка 

на ній розташована. Так, зокрема п. 4 П(С)БО 7 ―Основні засоби‖ [176] 

врегульовано, що ―якщо один об‘єкт основних засобів складається з частин, 

які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з 

цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об‘єкт 

основних засобів‖. 

Відповідно до МСБО 16 ―Основні засоби‖ земля та будівлі є окремими 

видами активів і в бухгалтерському обліку відображаються відокремлено 

(навіть у випадку, якщо були придбані як єдиний комплекс).  

Підтримуємо позицію Т.П. Остапчук, що ―слід визнати, що правильною є 

позиція, закріплена в Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку, яка є 

аналогічною до другого варіанту практики обліку землі та будівель чи споруд в 

Україні. Це можна пояснити тим, що при відображенні землі та будівель як 

єдиного об‘єкта обліку необґрунтовано завищується вартість групи основних 

засобів, що обліковуються на рахунку 103 «Будинки та споруди», внаслідок 

чого відбувається завищення витрат у зв‘язку з нарахуванням амортизації, а 

відповідно – занижується сума доходу та прибутку. Разом з тим, інформація про 

земельну ділянку, наявну у власності підприємства, недоступна зовнішнім 

користувачам. Усе це суперечить таким принципам бухгалтерського обліку, як 

обачність, повне висвітлення та превалювання сутності над формою‖ [156, 

с. 28]. Відповідно, вважаємо, що відокремлений облік земельних ділянок та 
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нерухомості, яка на них розташована забезпечить формування достовірної 

вартості майна підприємства.  

Для ведення бухгалтерського обліку права постійного користування 

земельною ділянкою застосовується субрахунок 122 ―Права користування 

майном‖. В п. 1 ст. 92 Земельного кодексу України визначено, що ―право 

постійного користування земельною ділянкою – це право володіння і 

користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або 

комунальній власності, без встановлення строку користування‖ [66]. Тобто, 

суб‘єкт господарювання в даному випадку не набуває права власності на 

земельну ділянку, а лише тимчасово використовує земельну ділянку на 

основі права, визначеного умовами цивільно-правової угоди між сторонами. 

Право постійного користування земельною ділянкою виникає при укладенні 

договору оренди земельної ділянки та посвідчується державним актом, який 

є підставою для відображення в бухгалтерському обліку права постійного 

користування земельною ділянкою.  

―На відміну від договору оренди, за яким орендар може лише 

нараховувати орендну плату та відображати її у складі витрат підприємства, 

за договором користування земельною ділянкою землекористувач набуває 

відчужуване право користування земельною ділянкою, яке відповідає 

критеріям визнання у складі нематеріальних активів‖ [84, с. 189]. Право 

постійного користування земельною ділянкою на дату оприбуткування 

оцінюється за первісною вартістю, яка формується з витрат на придбання, 

мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, 

безпосередньо пов‘язаних з його придбанням та доведенням до стану, у 

якому він придатний для використання за призначенням. 

Оскільки в балансі при набутті земельної ділянки на правах постійного 

користування відображається первісна вартість зазначеного об‘єкта 

нематеріальних активів, вважаємо за доцільне відображати на 

позабалансовому рахунку вартість безпосередньо земельної ділянки 

отриманої в постійне користування. Для забезпечення реєстрації фактів 
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господарського життя пов‘язаних з надходженням та вибуттям земельних 

ділянок отриманих на правах постійного користування в позабалансовому 

обліку пропонуємо відкрити до позабалансового рахунку 01 ―Орендовані 

необоротні активии‖ субрахунок 011 ―Земельні ресурси на правах постійного 

користування‖. Використання запропонованого позабалансового субрахунку 

сприятиме реєстрації операцій з земельними ділянками, що набуті на правах 

постійного користування та сприятиме зниженню ризиків організації системи 

внутрішнього контролю за необоротними активами на підприємстві. 

Враховуючи недосконалість діючої методики облікового відображення 

операцій із земельними ресурсами, та з метою оптимальної організації 

синтетичного та аналітичного обліку з використанням фасетного методу, 

пропонуємо наступну методику відображення зазначеного об‘єкта 

бухгалтерського обліку, структуровану в контексті основних напрямів 

надходження, експлуатації та вибуття зі складу активів (табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 

Запропонований порядок відображення операцій з надходження 

земельних ресурсів з використанням фасетної системи аналітичного обліку 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Запропонована методика бухгалтерського обліку 

(кореспонденція рахунків) 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

Надходження земельних ресурсів на праві власності 

1 Відображено витрати на придбання 

земельної ділянки (нотаріальні 

послуги, сплата державного мита)  

(без ПДВ) 

152 ―Придбaння 

(виготовлення) 

основних засобів‖ 

685 ―Розраxунки з 

іншими кредиторами‖ 

2 Оплачено постачальнику вартість 

земельної ділянки 

152 ―Придбaння 

(виготовлення) 

основних засобів‖ 

631 ―Розрахунки з 

вiтчизняними 

постачальниками‖ 

3 Отримано державний акт про право 

власності на земельну ділянку та 

введено її в експлуатацію 

101 “Земельні ресурси” 

/ Ф1,  Ф2,  Ф3, Ф4 

152 ―Придбaння 

(виготовлення) 

основних засобів‖ 

4 Внесено земельну ділянку 

засновником до статутного капіталу 
101 “Земельні ресурси” 

/ Ф1,  Ф2,  Ф3, Ф4 

46 ―Неоплачений 

капітал‖ 

5 Земельні ресурси отримані за 

договором міни 
101 “Земельні ресурси” 

/ Ф1,  Ф2,  Ф3, Ф4 

631 ―Розрахунки з 

вiтчизняними 

постачальниками‖ 
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Продовження табл. 2.11 

1 2 3 4 

6 Земельні ресурси отримані як 

забезпечення зобов‘язань 
101 “Земельні ресурси” 

/ Ф1,  Ф2,  Ф3, Ф4 

361 ―Розрахунки з 

вітчизняними 

покупцями‖ 

7 Безоплатно отримано земельну 

ділянку 
101 “Земельні ресурси” 

/ Ф1,  Ф2,  Ф3, Ф4 

424 ―Безоплатно 

одержані необоротні 

активи‖ 

Земельні ресурси набуті на правах постійного користування 

7 Безоплатно отримано право 

постiйного користування земельною 

дiлянкою 

154 ―Придбання 

(створення) 

нематеріальних активів‖ 

424 ―Безоплатно 

одержані необоротні 

активи‖ 

8 Відображено витрати на оформлення 

права на постійне користування 

земельною ділянкою 

154 ―Придбання 

(створення) 

нематеріальних активів‖ 

685 ―Розраxунки з 

іншими 

кредиторами‖ 

9 Введено право постiйного 

користування земельною ділянкою в 

експлуатацiю 

122 “Права 

користування 

майном” / Ф1,  Ф2 

154 ―Придбання 

(створення) 

нематеріальних 

активів‖ 

10 Вiдображено земельну дiлянку 

отриману в постiйне користування в 

позабалансовому обліку 

011 “Земельні ресурси 

на правах постійного 

користування” 

– 

В процесі використання земельних ресурсів на правах власності та 

правах постійного користування можуть здійснюватися операції пов‘язані з 

капітальним поліпшенням земель, переведенням земельних ділянок до 

складу інвестиційної нерухомості, проведенням дооцінки земельних 

ресурсів, нарахуванням амортизації капітальних витрат на поліпшення 

земель, наданням власних земельних ділянок в оренду. Вважаємо, що 

зазначені господарські операції повинні відображатися на рахунках 

бухгалтерського обліку наступним чином (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12 

Запропонований порядок відображення операцій експлуатації 

земельних ресурсів з використанням фасетної системи аналітичного обліку 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Запропонована методика бухгалтерського обліку 

(кореспонденція рахунків) 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

Капітальне поліпшення земель 

1 Проведено меліоративні роботи 

іншим підприємством (Без ПДВ) 

152 ―Придбaння 

(виготовлення) основних 

засобів‖ 

685 ―Розраxунки з 

іншими кредиторами‖ 
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Продовження табл. 2.12 

1 2 3 4 

2 Відображено суму капітальних 

витрат на поліпшення землі у 

складі об‘єктів  основних засобів 

102 “Капітальні витрати 

на поліпшення земель” / 

Ф1,  Ф3, Ф4 

152 ―Придбaння 

(виготовлення) 

основних засобів‖ 

3 Нараховано амортизацію 

капітальних витрат на 

поліпшення землі 

91 ―Загальновиробничі 

витрати‖, 

92 ―Адміністративні 

витрати‖ 

131 ―Знос 

(амортизація) 

необоротних активів‖ 

Надання в оренду земельної ділянки 

4 Нараховано орендну плату за 

земельну ділянку 

377 ―Розрахунки з іншими 

дебіторами‖ 

713 ―Дохід від 

операційної оренди 

активів‖ 

5 Відображено суму ПДВ 713 ―Дохід від операційної 

оренди активів‖ 

641 ―Розрахунки за 

податками‖ 

6 Надійшла на поточний рахунок 

сплата орендної плати від 

орендаря 

311 ―Поточні рахунки в 

національній валюті‖ 

377 ―Розрахунки з 

іншими дебіторами‖ 

Визнання земельної ділянки у складі інвестиційної нерухомості 

7 Переведено земельну ділянку до 

складу інвестиційної 

нерухомості 

100 “Інвестиційна 

нерухомість” / Ф1,  Ф2,  

Ф3, Ф4 

101 “Земельні 

ресурси” / Ф1,  Ф2,  Ф3, 

Ф4 

8 Первісну вартість земельної 

ділянки переведеної до складу 

інвестиційної нерухомості до 

оцінено до справедливої вартості 

100 “Інвестиційна 

нерухомість” / Ф1,  Ф2,  

Ф3, Ф4 

423 ―Дооцінка активів‖ 

Проведення дооцінки земельних ресурсів 

9 Проведено дооцінку земельної 

ділянки, що належить на правах 

власності підприємству 

101 “Земельні ресурси” / 

Ф1,  Ф2,  Ф3, Ф4 

423 ―Дооцінка активів‖ 

10 Проведено уцінку попередньо 

дооціненої земельної ділянки, що 

належить на правах власності 

підприємству 

101 “Земельні ресурси” / 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

сторно 

423 ―Дооцінка активів‖ 

 

сторно 

Нестабільна економічна ситуація, інфляційні процеси призводять до 

того, що ринкові ціни на землю можуть істотно відрізняти від її грошової 

оцінки. У зв‘язку з цим періодично виникає необхідність у переоцінці 

земельних ресурсів.  

При цьому, ―є недоцільним результати переоцінки основних засобів 

відображати як витрати або доходи звітного періоду, бо суть цієї операції 

полягає не у зміні результатів господарської діяльності підприємства, а у 

визначенні реальної вартості об‘єкта. Це обумовлює доцільність 

відображення дооцінки та уцінки основних засобів як зміну сальдо рахунків 

додаткового капіталу‖ [188]. 
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Вибуття земельних ресурсів зі складу активів може здійснюватися 

шляхом продажу земельної ділянки, внесенням її до статутного капіталу 

іншого підприємства, обміну на подібні чи неподібні активи, припинення 

права постійного користування земельною ділянкою. Пропонуємо зазначені 

господарські операції в системі бухгалтерського обліку відображати шляхом 

використання такої кореспонденції рахунків (табл. 2.13). 

Таблиця 2.13 

Запропонований порядок відображення операцій з вибуття 

земельних ресурсів зі складу активів з використанням фасетної системи 

аналітичного обліку 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Запропонована методика бухгалтерського обліку 

(кореспонденція рахунків) 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

Продаж земельної ділянки 

1 Переведено земельну ділянку до 

складу необоротних активів, 

утримуваних для продажу 

286 ―Необоротні активи 

та групи вибуття, 

утримувані для продажу‖ 

101 “Земельні 

ресурси” / Ф1,  Ф2,  Ф3, 

Ф4 

2 Списано на витрати об‘єкт 

необоротних активів, 

утримуваний для продажу 

943 ―Собівартість 

реалізованих виробничих 

запасів‖ 

286 ―Необоротні 

активи та групи 

вибуття, утримувані 

для продажу‖ 

3 Відображено дохід від реалізації 

земельної ділянки 

377 ―Розрахунки з іншими 

дебіторами‖ 

712 ―Дохід від 

реалізації інших 

оборотних активів‖ 

4 Отримано оплату від покупця 311 ―Поточні рахунки в 

національній валюті‖ 

377 ―Розрахунки з 

іншими дебіторами‖ 

5 Списано на витрати 

недоамортизовану частину 

капітальних витрат на 

поліпшення земельної ділянки, 

яку продано 

943 ―Собівартість 

реалізованих виробничих 

запасів‖ 

102 “Капітальні 

витрати на 

поліпшення земель” / 

Ф1,  Ф3, Ф4 

6 Списано знос, нарахований на 

капітальні витрати на 

поліпшення земельної ділянки, 

яку продано 

131 ―Знос (амортизація) 

необоротних активів‖ 
102 “Капітальні 

витрати на 

поліпшення земель” / 

Ф1,  Ф3, Ф4 

Внесення земельної ділянки до статутного капіталу іншого підприємства  

7 Внесено земельну ділянку до 

статутного капіталу іншого 

підприємства 

377 ―Розрахунки з іншими 

дебіторами‖ 
101 “Земельні 

ресурси” / Ф1,  Ф2,  Ф3, 

Ф4 
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Продовження табл. 2.13 

1 2 3 4 

Обмін земельної ділянки за договором міни 

8 На дату прийняття рішення про 

обмін земельну ділянку 

переведено до складу 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу (для 

обміну подібними / неподібними 

активами) 

286 ―Необоротні активи 

та групи вибуття, 

утримувані для продажу‖ 

101 “Земельні 

ресурси” / Ф1,  Ф2,  Ф3, 

Ф4 

9 Списано на витрати вартість 

переданої за договором міни 

земельної ділянки 

943 ―Собівартість 

реалізованих виробничих 

запасів‖ 

286 ―Необоротні 

активи та групи 

вибуття, утримувані 

для продажу‖ 

9 Передано земельну ділянку за 

договором міни суб‘єкту 

господарювання (обмін 

подібними активами) 

361 ―Розрахунки з 

вітчизняними покупцями‖ 

286 ―Необоротні 

активи та групи 

вибуття, утримувані 

для продажу‖ 

10 Передано земельну ділянку за 

договором міни суб‘єкту 

господарювання (обмін 

неподібними активами) 

377 ―Розрахунки з іншими 

дебіторами‖ 

712 ―Дохід від 

реалізації інших 

оборотних активів‖ 

Припинення права постiйного користування земельною дiлянкою 

12 Вiдчужено земельну дiлянку, що 

належить на правi постійного 

користування у зв‘язку з 

добровільною відмовою 

424 ―Безоплатно одержані 

необоротні активи‖ 
122 “Права 

користування 

майном” / Ф1,  Ф2 

13 Списано земельну дiлянку, що 

перебувала на правах постійного 

користування з позабалансового 

обліку 

– 011 “Земельні 

ресурси на правах 

постійного 

користування” 

Використання фасетної системи аналітичного обліку сприяє посиленню 

обліково-аналітичних функцій системи управління, що сприяє оперативному 

реагуванню на зміни в поточній діяльності. Запропоновані методичні засади 

відображення операцій із земельними ресурсами на рахунках 

бухгалтерського обліку дозволяють ефективно пристосувати діяльність 

суб‘єкта господарювання до зміни умов зовнішнього економічного 

середовища, знизити економічний ризик функціонування та забезпечити 

дотримання принципу безперервності діяльності. 

За результатами дослідження доведено інформаційну неспроможність 

діючої методики обліку земельних ресурсів в частині задоволення 

різнопланових управлінських запитів та потреб. Представлений механізм 

удосконалення обліку земельних ресурсів що базується на використанні 
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фасетної системи аналітичного обліку є головною передумовою успішного 

використання майнового потенціалу підприємства. Сформований 

інформаційний масив за допомогою фасетної системи аналітичного обліку 

забезпечує здійснення якісного поточного контролю за станом та 

використанням земельних ресурсів, що в подальшому є передумовою 

збільшення фінансових результатів діяльності підприємства. 

 

 

Висновки до другого розділу 

 

За результатами дослідження розвитку організаційно-методичних 

положень бухгалтерського обліку земельних ресурсів земельних ресурсів 

сформовано такі висновки. 

1. Відсутність чіткого законодавчого регулювання алгоритму розробки 

облікової політики та систематизації її елементів, зміни в інституційному 

середовищі, зумовлені суперечністю інтересів та запитів учасників земельних 

відносин призводять до необхідності усунення варіативності облікового 

відображення операцій з земельними ресурсами. Для удосконалення процесу 

розробки облікової політики підприємства запропоновані етапи 

(організаційно-підготовчий, методичний, оціночний, заключний) та 

принципи (директивні, спеціальні) її формування, застосування яких 

забезпечить логічну послідовність та впорядкування дій відповідальних осіб 

за розробку наказу про облікову політику підприємства. 

2. Формальний підхід до розробки облікової політики, диференціація 

наукових дискусій з питань встановлення її складових та елементів 

призводять до фрагментарного висвітлення питань з обліку земельних 

ресурсів в наказі про облікову політику. На основі критичного аналізу 

наукового доробку з питань визначення складових облікової політики, 

запропоновано облікову політику підприємства з питань обліку земельних 

ресурсів будувати в межах трьох складових: концептуальної, методичної, 
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технічної. За результатами дослідження запропоновані елементи методичної 

та технічної складових облікової політики щодо земельних ресурсів 

підприємства, застосування яких сприятиме розробці єдиної цілісної 

методики облікового відображення зазначеного об‘єкту бухгалтерського 

обліку. 

3. Використання типових форм первинних документів з обліку основних 

засобів та нематеріальних активів для оформлення операцій із земельними 

ресурсами, їх застарілість та невідповідність сучасним вимогам реєстрації 

фактів господарського життя, призводять до неспроможності облікової 

системи підприємства формувати достовірну та повну аналітичну 

інформацію про стан та рух земельних ресурсів. З огляду на зазначене, 

запропоновані та розроблені форми типових первинних документів з обліку 

земельних ресурсів та прав користування ними (Акт приймання-передачі 

земельної ділянки; Інвентарна картка з обліку земельних ділянок; Відомість 

внесених до статутного капіталу земельних ділянок; Акт введення в 

господарський оборот права постійного користування земельною ділянкою в 

складі нематеріальних активів; Інвентарна картка обліку права постійного 

користування земельною ділянкою в складі нематеріальних активів; 

Відомість земельних ресурсів набутих на правах тимчасового користування 

(оренди); Довідка про зміну напряму використання земельних ресурсів; 

Відомість понесених витрат на капітальне поліпшення земель; 

Інвентаризаційний опис об‘єктів права постійного користування земельною 

ділянкою в складі нематеріальних активів; Акт вибуття земельної ділянки зі 

складу активів; Акт вибуття зі складу активів права постійного користування 

земельною ділянкою), використання яких є запорукою достовірного 

відображення господарських операцій з земельними ресурсами в системі 

бухгалтерського обліку. 

4. Суперечливість та дублювання положень в законодавчих документах 

з питань оцінки землі та прав користування нею, наявність істотних 

відмінностей в показниках нормативної грошової оцінки земель та їх 
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реальної вартості у зв‘язку із застосуванням застарілих даних призводить до 

викривлення вартості земельних ресурсів, яка зазначається у фінансовій 

звітності підприємства. З метою усунення зазначених недоліків 

запропоновано використовувати експертну грошову оцінку земельних 

ділянок при визначенні вартості земельних ресурсів при первісній оцінці та 

оцінці на дату балансу з використанням альтернативного підходу. 

Використання зазначеного підходу до оцінки земельних ресурсів сприятиме 

правильному визначенню вартості майнового потенціалу підприємства та 

сприятиме захисту інтересів користувачів фінансової звітності. 

5. З метою забезпечення системи постійного спостереження, 

вимірювання та реєстрації фактів господарського життя пов‘язаних з 

використанням земельних ресурсів запропоновано рекомендації з 

удосконалення їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку шляхом 

застосування фасетної системи аналітичного обліку (запропоновано фасети 

першого рівня аналітики: Ф1 ―За видами та цільовим призначенням земель‖; 

Ф2 ―Земельні ресурси за шляхами надходження на підприємство‖; Ф3 

―Земельні ресурси за якістю та придатністю для використання‖; Ф4 ―Земельні 

ресурси за функціональним призначенням‖). Використання запропонованих 

рекомендацій сприяє підвищенню якості інформаційної місткості облікових 

даних для потреб прийняття управлінських рішень та здійснення аналітично-

контрольних функцій. 

 

 

Основні положення проведеного дослідження викладено у працях [129, 

130, 132, 133, 137, 139, 141]. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ У 

ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

3.1. Методичне забезпечення бухгалтерського обліку прав 

користування земельними ресурсами: напрями удосконалення 

 

В умовах динамічного розвитку економічних відносин та обмеженості 

вільних обігових коштів, земля виступає ресурсом розвитку суб‘єктів 

господарювання. Разом з тим, недостатній рівень розвитку ринку купівлі-

продажу землі, диференціація операцій із земельними ресурсами та потреба в 

залученні інвестицій, зумовлюють виникнення альтернативних напрямів 

використання земельних ресурсів, зокрема шляхом встановлення речових 

прав на чуже майно. Відповідно до статті 395 ―Види речових прав на чуже 

майно‖ Цивільного кодексу України встановлені такі речові права на чуже 

майно, які активно використовуються при здійсненні земельних відносин: 

право користування (сервітут); право користування земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної 

ділянки (суперфіцій). Поряд з використанням речових прав на чуже майно, 

суб‘єктами господарювання надалі використовується такий інструмент як 

операційна оренда земельних ділянок. Впровадження нових правових 

режимів землекористування на практиці зумовлюють актуальність 

удосконалення методичних положень бухгалтерського обліку наслідків їх 

використання в діяльності підприємства. 

Специфікою використання прав користування земельними ділянками на 

умовах операційної оренди, сервітуту, суперфіцію та емфітевзису є 

відсутність переходу права володіння на відповідну земельну ділянку. Крім 

того, залежно від умов укладеного договору на користування земельною 



134 

ділянкою формуватимуться відповідні господарські операції, які повинні 

відповідним чином відображатися в системі бухгалтерського обліку. 

Особливості та види прав користування земельними ділянками (речових прав 

на чуже майно), що встановлені на законодавчому рівні наведені в Додатку 

Т. Розглянемо характеристики речових прав на чуже майно, в тому числі 

земельних ділянок, які впливають на порядок їх відображення в системі 

бухгалтерського обліку (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Основні характеристики речових прав на чуже майно та 

операційної оренди земельних ділянок 

Вид 

речового 

права 

Зміст набутого права Оформлення 

підстави 

виникнення  

Термін дії 

права 

Визначення 

вартості 

Сервітут Право користування 

чужою земельною 

ділянкою 

Договір, закон 

або рішення 

суду. Виникає 

після державної 

реєстрації 

Довгострокове 

чи безстрокове 

Платне або 

безоплатне 

Суперфіцій Право на зведення будівлі 

і користування нею на 

чужій земельній ділянці 

Договір, закон, 

заповіт, рішення 

суду. Виникає 

після державної 

реєстрації 

Довгострокове 

чи безстрокове 

Платне або 

безоплатне 

Емфітевзис Право на володіння, 

користування чужою 

земельною ділянкою для 

сільськогосподарських 

потреб з метою отримання 

плодів і доходів від неї 

Договір, закон. 

Виникає після 

державної 

реєстрації 

Довгострокове 

чи безстрокове 

Платне або 

безоплатне 

Права користування земельними ділянками (сервітут, суперфіцій, 

емфітевзис) суб‘єкт господарювання набуває з метою використання 

земельної ділянки у встановлених напрямах (будівництво, використання в 

аграрних цілях, право проїзду, право відводу води через сусідню земельну 

ділянку). Слід чітко розмежовувати права, які набуває підприємство при 

укладенні договорів сервітуту, суперфіцію, емфітевзису та відповідні права 

користування земельною ділянкою при укладенні договору операційної 

оренди, оскільки зазначені особливості впливають на їх оцінку та подальше 

відображення на рахунках бухгалтерського обліку. 
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―Відповідно до визначень наведених в ЦКУ сервітут, суперфіцій, 

емфітевзис не є орендою і відповідно вимагає облікової оцінки, та підлягає 

відображенню на рахунках бухгалтерського обліку як особливий об‘єкт. 

Проте практики бухгалтерського обліку відображають в складі оренди хоча 

договір оренди при отриманні прав на чуже майно не укладається‖ [12]. 

Вважаємо, що укладення договору операційної оренди земельної ділянки є 

одним з інструментів набуття права користування земельною ділянкою. 

З метою встановлення впливу особливих ознак речових прав на чуже 

майно та операційної оренди земельних ділянок на методичне забезпечення 

бухгалтерського обліку земельних ресурсів, розглянемо спільні та відмінні 

ознаки зазначених прав користування земельними ділянками (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Спільні та відмінні ознаки речових прав на чуже майно та 

операційної оренди земельних ділянок 

Ознаки порівняння Речові права на чуже майно Операційна оренда 

земельної ділянки 

Спільні ознаки 

Сфера застосування Користування земельною 

ділянкою за визначеними на 

законодавчому рівні та в 

договорі напрямами для 

здійснення діяльності 

Користування земельною 

ділянкою, необхідною 

орендареві для здійснення 

підприємницької діяльності 

Документальне 

забезпечення набуття права 

Договір, рішення суду, 

заповіт, закон 

Договір 

Можливість відчуження 

права користування 

Наявна Наявна 

Відмінні ознаки 

Момент набуття права Після державної реєстрації 

права 

Визначається договором 

оренди або після державної 

реєстрації права оренди 

Термін дії права Довгострокове чи 

безстрокове 

Короткострокове (до 5-7 

років) чи довгострокове (не 

більше 50 років) 

Встановлення вартості права Платне або безоплатне 

користування земельною 

ділянкою 

Орендна плата встановлена 

за домовленістю сторін 

Оцінка для потреб 

бухгалтерського обліку 

Повинна здійснюватися 

незалежним суб‘єктом 

оціночної діяльності 

Не передбачено додаткової 

оцінки для потреб 

бухгалтерського обліку 
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Отже, операційна оренда земельної ділянки як вид права на тимчасове 

користування земельною ділянкою має відмінні ознаки порівняно з речовими 

правами на чуже майно. Наведені в табл. 3.2 відмінні ознаки засвідчують 

необхідність розробки відповідного методичного забезпечення для 

відображення на рахунках бухгалтерського обліку інформації про права 

користування земельними ділянками. 

З метою розробки методичного забезпечення бухгалтерського обліку 

земельних ділянок отриманих на правах тимчасового користування 

(емфітевзису, суперфіцію, сервітуту) слід виокремити наступні об‘єкти 

бухгалтерського обліку, які використовуються в господарських операціях 

(рис. 3.1). 

 
Об’єкти бухгалтерського обліку речових прав користування 

земельною ділянкою 

Активи 

Субрахунок 122 “Права 

користування маном” 

С
Е

Р
В

ІТ
У

Т
  

  
 С

У
П

Е
Р

Ф
ІЦ

ІЙ
  

  
Е

М
Ф

ІТ
Е

З
И

С
 1. Довгострокове право 

користування земельною 

ділянкою 

2. Земельні ділянки, отримані 

на правах користування 

Позабалансовий рахунок 

01 “Орендовані необоротні 

активи” 

Капітал 

Субрахунок 425 “Інший 

додатковий капітал” 

Отримання довгострокового 

права користування земельною 

ділянкою 

Зобов’язання 

Субрахунок 685 “Розрахунки 

з іншими кредиторами” 
Зобов‟язання за розрахунками з 

власниками земельних ділянок 

3. Дебіторська заборгованість 

набувачів прав користування 

земельними ділянками 

Рахунок 37 “Розрахунки з 

різними дебіторами” 

П-5 

“Табель 

обліку 

використа

ння 

робочого 

часу” 

 
 

Рис. 3.1. Об’єкти бухгалтерського обліку прав користування 

земельною ділянкою, які використовуються в господарських операціях 

Після державної реєстрації прав користування земельною ділянкою в 

бухгалтерському обліку набувача права на рахунках бухгалтерського обліку 
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слід відобразити наступні факти господарського життя: отримання права 

користування земельною ділянкою; безпосередньо земельна ділянка, на яку 

переходить право користування; розрахунки з власником земельної ділянки. 

В системі бухгалтерського обліку відповідно до вимог П(С)БО 8 

―Нематеріальні активи‖ [177] та ―Методичних рекомендацій з 

бухгалтерського обліку нематеріальних активів‖ [184] права користування 

земельною ділянкою ідентифікуються як нематеріальний актив та об‘єкт 

бухгалтерського обліку. Відповідно до норм П(С)БО 8 ―Нематеріальні 

активи‖ ―придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в 

балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, 

пов‘язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно 

визначена‖ [177]. 

Також в П(С)БО 8 ―Нематеріальні активи‖ зазначено, що ―первісна 

вартість придбаного нематеріального активу складається з вартості 

придбання (за умовами договору), мита, непрямих податків, що не 

підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов‘язаних з 

його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для 

використання за призначенням‖ [177]. 

Відповідно до п. 42 Методики експертної грошової оцінки земельних 

ділянок затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 

р. № 1531 [108] передбачено, що ―оцінка права оренди земельної ділянки або 

користування чужою  земельною ділянкою для сільськогосподарських 

потреб (емфітевзис) і право користування чужою земельною ділянкою для 

забудови (суперфіцій) (далі - користування земельною ділянкою на умовах 

емфітевзису чи суперфіцію) ґрунтується на попередньому визначенні 

ринкової вартості земельної ділянки‖ [108]. Також у наведеному 

нормативному документі передбачено застосування двох методів оцінки 

права оренди земельної ділянки, зокрема: метод зіставлення цін продажу та 

метод капіталізації додаткового доходу орендаря земельної ділянки або 
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користувача земельної ділянки, наданої на умовах емфітевзису чи 

суперфіцію.  

Доцільність використання методу зіставлення цін продажу при 

встановленні вартості прав оренди земельної ділянки або користування 

чужою земельною ділянкою підтверджена лише за умов наявності вільного 

ринку та обігу прав. На сьогодні в Україні даний ринок лише починає 

розвиватися, тому застосування даного методу оцінки вартості прав 

користування земельними ділянками є проблематичним. 

В основі методу капіталізації додаткового доходу лежить розрахунок 

очікуваного доходу від використання об‘єкта оцінки (передбачає здійснення 

розрахунків пов‘язаних з капіталізацією або дисконтуванням доходу).  

Діюча практика та зміст укладених договорів на користування 

земельною ділянкою засвідчує використання зазначених методів при 

встановленні договірної вартості відповідного виду права користування 

чужою земельною ділянкою. При здійсненні первісної оцінки прав 

користування земельною ділянкою (сервітут, суперфіцій, емфітевзис) при їх 

набутті слід також врахувати вимоги п. 10 П(С)БО 8 ―Нематеріальні активи‖, 

щодо порядку формування первісної вартості нематеріальних активів. 

Підтримуємо думку С.М. Остапчук та А.І. Корнієнко, що ―у випадку 

оцінки вартості права користування сума коштів, сплачена власнику (витрати 

набувача права – за витратним підходом), – це не що інше як вартість 

утраченої власником вигоди (капіталізована земельна рента – за дохідним 

підходом) від використання землі протягом дії права користування‖ [153, 

с. 180].  

Вважаємо, що первісна оцінка вартості прав користування земельною 

ділянкою повинна здійснюватися відповідно до п. 10 П(С)БО 8 

―Нематеріальні активи‖ та включати наступні витрати (рис. 3.2). 
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Первісна вартість речових прав користування земельною ділянкою 

(сервітут, суперфіцій, емфітевзис) 

Договірна вартість сервітуту, суперфіцію або емфітевзису, яка 

визначається сторонами договору або шляхом проведення експертної 

оцінки суб‟єктом оціночної діяльності (застосовуються метод 

зіставлення цін продажу та метод капіталізації додаткового доходу 

орендаря земельної ділянки або користувача земельної ділянки) 

Договірна вартість також може визначатися на основі дисконтування 

майбутніх грошових потоків вартості прав користування земельною 

ділянкою за взаємною згодою сторін договору (дохідний підхід) 

1 

Вартість нотаріальних послуг при укладенні договорів сервітуту, 

суперфіцію або емфітевзису 
2 

Оплата адміністративного збору за державну реєстрацію права 

користування земельною ділянкою 
3 

Інші втрати, безпосередньо пов‟язані з набуттям права користування 

земельною ділянкою 
4 

 

Рис. 3.2. Первісна оцінка прав користування земельною ділянкою 

(сервітут, суперфіцій, емфітевзис) при їх набутті 

Отже, при визначенні первісної оцінки прав користування земельною 

ділянкою (сервітут, суперфіцій, емфітевзис) при їх набутті доцільним є 

використання доходного підходу. Такий підхід до визначення вартості прав 

користування чужими земельними ділянками дозволить забезпечити захист 

та узгодженість інтересів сторін договору, а також забезпечить 

представлення достовірної інформації про вартість нематеріальних активів у 

звітності підприємства. 

Недостатній рівень нормативного регулювання бухгалтерського обліку 

операцій сервітуту, суперфіцію, емфітевзису, відсутність розроблених 

типових договорів, приводять до виникнення наукових дискусій щодо 

відображення зазначених операцій на рахунках бухгалтерського обліку. 

Систематизація пропозицій науковців щодо розробки методичного 

забезпечення облікового відображення операцій використання земельних 

ресурсів на умовах сервітуту, суперфіцію, емфітевзису дозволяє виокремити 

наступні групи пропозицій, щодо вирішення зазначеного питання (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3 

Пропозиції науковців щодо розробки методичного забезпечення 

облікового відображення операцій використання земельних ресурсів на 

умовах сервітуту, суперфіцію, емфітевзису 

№ 

з/п 

Запропоновані рахунки бухгалтерського обліку 

для відображення прав користування землею 

Автори 

1 Відображення прав користування землею 

(сервітут, суперфіцій, емфітевзис) у складі 

нематеріальних активів на субрахунку 

122 ―Право на користування майном‖ 

Городиський М.П. [39, с. 144]; 

Ярмолюк О.Ф. [234, с. 29]; 

Король В.В. [86, с. 48]; Іщенко 

Я.П. [73, с. 38]; Юрченко Т.В. 

[226, с. 167]; Корнієнко А.І. [84, 

с. 189]; Скосир Ю.М. [198, с. 

262] 

2 Право на земельний сервітут обліковувати поза 

балансом на окремому субрахунку 

010 ―Земельні ділянки в користуванні‖, 

відкриваючи до нього рахунок 0102 ―Право на 

земельний сервітут‖ 

Остапчук Т.П. [155, с. 119] 

3 Відображення безпосередньо земельної ділянки 

набутої на правах користування на рахунках 

позабалансового обліку 

Остапчук Т.П. [155, с. 119]; 

Король В.В. [86, с. 48]; 

4 Відображення безпосередньо земельної ділянки 

набутої на правах користування за договором 

емфітевзису на рахунку 10 ―Основні засоби‖ 

Іщенко Я.П. [73, с. 38] 

Представлені підходи авторів до облікового відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку інформації про права користування земельними 

ділянками дозволяють констатувати наступне:  

– переважна більшість науковців підтримують доцільність відображення 

прав користування земельними ділянками у складі нематеріальних активів на 

субрахунку 122 ―Право на користування майном‖ з подальшим 

опрацюванням системи аналітичного обліку; 

– акцентується увага на необхідності накопичення інформації про вартість 

земельної ділянки, яку суб‘єкт господарювання набуває на правах 

користування. В даній ситуації погляди авторів відрізняються, оскільки окремі 

дослідники (Остапчук Т.П., Король В.В.) пропонують відображати вартість 

земельної ділянки на позабалансовому обліку, а Іщенко Я.П. навпаки вважає за 

доцільне вартість земельної ділянки набутої на правах користування за 

договором емфітевзису відображати в складі рахунку 10 ―Основні засоби‖. 
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На підставі наведених підходів до відображення прав користування 

земельними ділянками вважаємо, що вартість безпосередньо прав 

користування земельною ділянкою (як немонетарних активів, які не мають 

матеріальної форми і можуть бути ідентифіковані) слід відображати на 

субрахунку 122 ―Право на користування майном‖, а вартість набутих 

земельних ділянок на правах користування відображати на позабалансовому 

рахунку 01 ―Орендовані необоротні активи‖ із використанням фасетної 

системи аналітичного обліку. 

Відображення прав користування земельними ділянками в складі 

нематеріальних активів передбачає нарахування амортизації за умови, що 

умовами договору визначено строк корисного використання такого права. У 

випадку, якщо договором не передбачено строк корисного використання 

права користування земельними ділянками (договір є безстроковим), 

відповідно до вимог П(С)БО 8 ―Нематеріальні активи‖ на такі права 

амортизація не нараховується. 

Існування законодавчих обмежень в частині економічного обігу 

земельних ресурсів, зумовлюють використання такого альтернативного 

інструменту як використання земельних ділянок на правах оренди. 

―Під орендою землі договірне платне володіння та користування 

земельною ділянкою, що потрібна орендареві для проведення 

підприємницької або інших видів діяльності на певний термін‖ [190, с. 32]. 

При укладенні договору оренди земельної ділянки суб‘єктами 

правовідносин виступають орендодавець (власник земельної ділянки) та 

орендар, права та зобов‘язання яких закріплюються в вищезазначеному 

договорі. Договір оренди земельної ділянки повинен містити такі суттєві 

положення: назву об‘єкта оренди та його характеристику, порядок розрахунків 

та розмір орендної плати з урахуванням встановлених законодавством 

обмежень (не мене 3 % нормативної вартості для сільськогосподарських земель 

та паїв), права, обов‘язки та відповідальність орендодавця та орендаря, а також 

термін дії договору (не більше п‘ятдесяти років). 
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Оскільки укладення договору операційної оренди земельної ділянки не 

передбачає переходу права власності на дану ділянку до орендаря, в 

бухгалтерському обліку такі земельні ділянки повинні відображатися на 

позабалансовому рахунку 01 ―Орендовані необоротні активи‖. Збільшення 

залишку по дебету рахунка 01 ―Орендовані необоротні активи‖ відбувається 

при відображенні в обліку земельних ресурсів, отриманих в операційну 

оренду, і відповідно зменшення – при поверненні земельних ресурсів 

орендодавцю. Діючі методичні засади обліку орендованих земельних ділянок 

у орендаря та їх основні недоліки представлені в таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Діючий методичний підхід до облікового відображення земельних 

ділянок за договором операційної оренди 

№ 

з/п 

Елемент методу 

бухгалтерського 

обліку 

Характеристика Недоліки 

1 Документування 

та 

інвентаризація 

Договір оренди земельної ділянки, 

Акт приймання-передачі земельних 

ділянок, Відомість земельних 

ресурсів набутих на правах 

тимчасового користування (оренди). 

Інвентаризація орендованих 

земельних ділянок може проводитися 

один раз на три роки і перевіряється 

наявність документів, що 

підтверджують право користування 

земельною ділянкою 

Неврегульованість в 

типовому договорі оренди 

землі питань щодо 

збереження якісного стану 

орендованих земель, чітке 

встановлення форми 

орендної плати та випадків 

її зміни 

2 Оцінка та 

калькуляція 

Орендовані земельні ділянки 

відображаються за нормативною 

грошовою оцінкою без права її 

переоцінки протягом терміну дії 

договору оренди 

Використання нормативної 

грошової оцінки землі не 

дозволяє визначити 

ринкову вартість 

орендованої земельної 

ділянки 

3 Рахунки та 

подвійний запис 

Орендовані земельні ділянки 

відображаються на позабалансовому 

рахунку 01 ―Орендовані необоротні 

активи‖ 

Відсутність належним 

чином організованої 

системи аналітичного 

обліку орендованих земель 

4 Бухгалтерський 

баланс і 

звітність 

Позабалансові об‘єкти бухгалтерського 

обліку не представлені у фінансовій 

звітності підприємства 

Інформація про вартість 

орендованих земельних 

ділянок у звітності 

представлена лише в 

частині витрат на сплату 

орендної плати 
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Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що особливістю 

діючого методичного забезпечення бухгалтерського обліку орендованих 

земельних ділянок є його неспроможність забезпечити суцільне та 

безперервне відображення земельних ресурсів в системі бухгалтерського 

обліку. Зазначена ситуація зумовлена наявністю наведених в таблиці 3.4 

недоліків та відсутністю представлення у звітності підприємства інформації 

про об‘єкти позабалансового обліку.  

Оскільки в сільськогосподарських підприємствах оренда земельних 

ділянок становить значну питому вагу в сукупності господарських операцій, 

ряд науковців розробляють рекомендації з удосконалення обліку 

орендованих земельних ділянок. Пропозиції науковців зводяться до розробки 

аналітичного обліку до позабалансового рахунку 01 ―Орендовані необоротні 

активи‖ (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Пропозиції науковців з удосконалення методичних положень 

бухгалтерського обліку орендованих земельних ділянок 

№ 

з/п 
Автор 

Пропозиції з удосконалення обліку орендованих земельних 

ділянок 

1 2 3 

1 Кушніренко О.А.  

[93, c. 166-167] 

Відкрити додаткові рахунки:  

01.1 «Земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення»;  

01.2 «Земельні ділянки несільськогосподарського 

призначення»;  

01.3 «Земельні ділянки, що знаходяться в суборенді» 

2 Суліменко Л.А.  

[202, с. 268] 

Аналітичний рахунок «Орендовані земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення» 

3 Ярмолюк О.В.,  

Суліменко Л.А. 

[233, с. 303] 

Позабалансові рахунки: 

011 ―Земельні ділянки, що знаходяться в операційній 

оренді‖;  

012 ―Земельні паї, що знаходяться в операційній оренді‖; 

013 ―Земельні ділянки, що знаходяться в суборенді‖; 

014 ―Земельні паї, що знаходяться в суборенді‖ 

4 Остапчук Т.П.  

[154, с. 57] 

Субрахунок 010 ―Земельнi дiлянки в користуванні‖ в складi 

аналiтичного рахунку 0102 ―Орендованi земельнi активи‖ 

5 Назаренко О.В.  

[121, с. 10] 

Рахунки 2 порядку: 011 «Орендовані земельні ділянки»  

Рахунки 3 порядку: 011.1 ―Рілля‖; 011.2 ―Пасовища‖; 011.3 

―Сіножаті‖; 011.4 ―Багаторічні насадження‖; 011.5 ―Землі 

несільськогосподарського призначення‖; 011.6 ―Інші 

земельні угіддя‖ 
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Продовження табл. 3.5 

1 2 3 

6 Ткаченко Н.М.  

[208, с. 165] 

До позабалансового рахунку 01 ―Орендовані необоротні 

активи‖ ввести аналітичні рахунки: 011 ―Земельні ділянки в 

операційній оренді‖; 012 ―Земельні ділянки в суборенді‖ 

7 Ярмолюк О.Ф.  

[234, с. 29] 

01 ―Орендовані необоротні активи‖, субрахунок 011 ―Права 

користуванням майном державної та комунальної 

власності‖ 

8 Король В.В.  

[86, с. 48] 

Позабалансовий рахунок бухгалтерського обліку 

011 ―Оренда землі‖ 

Запропоновані авторами пропозиції з удосконалення аналітичного обліку 

орендованих земельних ділянок свідчать, що для отримання інформації для 

аналізу їх стану та ефективності використання доцільно накопичувати 

інформацію на позабалансових рахунках в розрізі видів оренди та категорій 

земельних ділянок. Разом з тим, вважаємо, що для належної організації 

бухгалтерського обліку орендованих земельних ділянок використання лише 

двох напрямів їх аналітичного обліку є недостатнім та фрагментарним, що в 

подальшому може зумовити неефективну реалізацію контрольної функції 

бухгалтерського обліку. 

При розробці підходів до організації обліку орендованих земельних 

ділянок слід враховувати наступні фактори: 

– відмінності в оподаткуванні орендної плати при операційній оренді 

земельної ділянки у фізичної особи (необхідність сплати ПДФО та військового 

збору, оскільки орендар виступає податковим агентом); 

– різна форма виплати орендної плати, що обов‘язково повинно бути 

передбачено в договорі (грошова, натуральна або відробіткова форми); 

– можливість укладення договорів суборенди земельних ділянок; 

– договірна специфіка оформлення орендних відносин (договір 

короткострокової оренди, договір довгострокової оренди; з визначеними 

умовами нарахування орендної плати; з визначеними умовами сплати орендної 

плати); 

– відсутність обмежень щодо оренди земельних ділянок за їх видами та 

цільовим призначенням; 

– значна кількість орендодавців та пайовиків як фізичних, так і юридичних 

осіб. 
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Врахування вищезазначених факторів при розробці системи аналітичного 

обліку орендованих земельних ділянок, сприяє визначенню фундаментальних 

напрямів систематизації та накопичення інформації з використанням 

позабалансових рахунків. Для отримання повної, достовірної та неупередженої 

інформації про стан орендованих земельних ділянок та прав користування 

чужою земельною ділянкою пропонуємо використовувати наступні аналітичні 

рахунки (рис. 3.3). 

 
Земельна 

ділянка 

Право користування 

земельною ділянкою 

Оренда земельної 

ділянки 

12 “Нематеріальні активи” 

122 “Права користування 

майном” 

Ф1 

Ф2 

122.1 “Земельний 

сервітут” 

122.2 “Земельний 

суперфіцій” 

122.3 “Земельний 

емфітевзис” 

01 “Орендовані необоротні активи” 

011 “Земельні ресурси на правах 

постійного користування” 

012 “Земельні ресурси на правах 

тимчасового користування” 

012.1 “Земельні ресурси набуті на 

правах сервітуту” 

012.2 “ Земельні ресурси набуті на 

правах суперфіцію” 

012.3 “ Земельні ресурси набуті на 

правах емфітевзису” 

013 “Орендовані земельні ресурси” 

014 “Земельні ресурси в суборенді” 

Ф1 “За видами та цільовим призначенням земель” 

Землі сільськогосподарського призначення; 

Землі житлової та громадської забудови; 

Землі природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення; 

Землі оздоровчого призначення; 

Землі рекреаційного призначення; 

Землі історико-культурного призначення; 

Землі лісогосподарського призначення; 

Землі водного фонду; 

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення 

Ф2 ““Земельні ресурси за шляхами 

надходження на підприємство” 

Земельні ресурси придбані за грошові кошти; 

Земельні ресурси внесені до статутного 

капіталу; 

Земельні ресурси отримані за договором 

міни; 

Безоплатно отримані земельні ресурси; 

Земельні ресурси отримані як забезпечення 

зобов‟язань; 

Земельні ресурси набуті на правах 

користування 

Ф3 

Ф1 

Ф2 

Ф3 

Ф3 “За контрагентами  

(за назвами)” 
 

Отримані від юридичних осіб 

Отримані від фізичних осіб  

Примітка:          розробка та пропозиції автора 

Рис. 3.3. Запропонована фасетна система аналітичного обліку прав 

користування та оренди земельних ділянок 



146 

Використання запропонованої фасетної системи аналітичного обліку 

прав користування та оренди земельних ділянок передбачає розробку та 

використання аналітичних рахунків для відображення в балансі прав 

користування земельною ділянкою в розрізі договорів сервітуту, суперфіцію 

та емфітевзису та одночасного відображення на позабалансових рахунках 

вартості земельних ділянок, набутих у користування на підставі зазначених 

прав. Окремо на позабалансових рахунках пропонуємо здійснювати облік 

орендованих та наданих в суборенду земельних ділянок. Використання 

фасетного підходу до побудови аналітичного обліку прав оренди та 

користування земельними ділянками сприяє багатоаспектному відображенню 

в обліку операцій із наведеними правами, а також формуванню деталізованої 

інформації з урахуванням запитів управління. Застосування запропонованої 

фасетної системи аналітичного обліку забезпечує суцільне, безперервне, 

взаємопов‘язане та обґрунтоване відображення об‘єктів земельних ресурсів у 

складі нематеріальних активів та в позабалансовому обліку. 

Враховуючи запропоновані методичні положення з бухгалтерського 

обліку прав оренди та користування земельними ділянками та з метою 

належної організації синтетичного та аналітичного обліку з використанням 

фасетного методу, пропонуємо наступну методику відображення набуття 

суб‘єктом господарювання зазначених прав в розрізі їх видів (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Запропонований порядок відображення прав користування 

земельними ділянками при використанні фасетної системи  

аналітичного обліку 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Запропонована методика бухгалтерського обліку 

(кореспонденція рахунків) 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

Облік прав користування земельними ділянками у набувачів такого права  

(сервітуарія, землекористувача, емфітевта) 

1 Відображено витрати на 

реєстрацію державного права на 

користування земельною 

ділянкою 

154 ―Придбання 

(створeння) 

нематеріальних активів‖ 

685 ―Розраxунки з 

іншими кредиторами‖ 
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Продовження табл. 3.6 

1 2 3 4 

2 Відображено витрати на 

нотаріальні послуги при 

укладенні договору про 

встановлення права 

користування земельною 

ділянкою 

154 ―Придбання 

(створeння) 

нематеріальних активів‖ 

685 ―Розраxунки з 

іншими кредиторами‖ 

3 Набуто право на безоплатній 

основі на: 

– земельний сервітут; 

122.1 “Земельний 

сервітут” / Ф1,  Ф2, Ф3 

425 ―Інший додатковий 

капітал‖ 
– земельний суперфіцій; 122.2 “Земельний 

суперфіцій” / Ф1,  Ф2, Ф3 

– земельний емфітевзис 122.3 “Земельний 

емфітевзис” / Ф1,  Ф2, Ф3 

4 Відображено вартість права 

користування земельною 

ділянкою (земельний сервітут, 

земельний суперфіцій, 

земельний емфітевзис) у складі 

нематеріальних активів  

122.1 “Земельний 

сервітут” / Ф1,  Ф2, Ф3; 

122.2 “Земельний 

суперфіцій” / Ф1,  Ф2, Ф3; 

122.3 “Земельний 

емфітевзис” / Ф1,  Ф2, Ф3 

154 ―Придбання 

(створeння) 

нематеріальних активів‖ 

5 Відображено вартість земельної 

ділянки, отриманої за договором 

про встановлення права 

користування земельною 

ділянкою (земельного сервітуту, 

земельного суперфіцію, 

земельного емфітевзису) на 

позабалансовому обліку 

012.1 “Земельні ресурси 

набуті на правах 

сервітуту” / Ф1,  Ф2, Ф3; 

012.2 “ Земельні ресурси 

набуті на правах 

суперфіцію”/ Ф1,  Ф2, Ф3; 

012.3 “ Земельні ресурси 

набуті на правах 

емфітевзису”/ Ф1,  Ф2, Ф3 

– 

6 Нараховано амортизацію на 

право користування земельною 

ділянкою (земельного сервітуту, 

земельного суперфіцію, 

земельного емфітевзису) 

23 ―Виробництво‖, 91 

―Загальновиробничі 

витрати‖, 92 

―Адмністративні 

витрати‖, 93 ―Витрати на 

збут‖, 94 ―Інші 

операційні витрати‖ 

133 ―Накопиченa 

амортизація 

нематеріальних активів‖ 

7 Відображено збільшення доходу 

в сумі нарахованої амортизації 

на право користування 

земельною ділянкою, що 

отримано безоплатно 

425 ―Інший додатковий 

капітал‖ 

745 ―Дохід від 

безоплатно одержаних 

активів‖ 

8 Відображено в складі витрат 

плату за користування 

земельною ділянкою на правах 

земельного сервітуту, 

земельного суперфіцію, 

земельного емфітевзису 

23 ―Виробництво‖, 

91 ―Загальновиробничі 

витрати‖, 

92 ―Адмністративні 

витрати‖, 93 ―Витрати на 

збут‖, 94 ―Інші 

операційні витрати‖ 

685 ―Розраxунки з 

іншими кредиторами‖ 

9 Списано безоплатно отримане 

право користування земельною 

ділянкою зі складу  

122.1 “Земельний 

сервітут” / Ф1,  Ф2, Ф3; 

122.2 “Земельний  

425 ―Інший додатковий 

капітал‖ 
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Продовження табл. 3.6 

1 2 3 4 

 нематеріальних активів суперфіцій” / Ф1,  Ф2, Ф3; 

122.3 “Земельний 

емфітевзис” / Ф1,  Ф2, Ф3 

 

10 Списано суму накопиченої 

амортизації 

133 ―Накопиченa 

амортизація 

нематеріальних активів‖ 

122.1 “Земельний 

сервітут” / Ф1,  Ф2, Ф3; 

122.2 “Земельний 

суперфіцій” / Ф1,  Ф2, Ф3; 

122.3 “Земельний 

емфітевзис” / Ф1,  Ф2, Ф3 

11 Списано вартість права 

користування земельною 

ділянкою у сумі витрат на 

збільшення вартості 

нематеріальних активів  

977 ―Інші витрати 

звичайної діяльності‖ 
122.1 “Земельний 

сервітут” / Ф1,  Ф2, Ф3; 

122.2 “Земельний 

суперфіцій” / Ф1,  Ф2, Ф3; 

122.3 “Земельний 

емфітевзис” / Ф1,  Ф2, Ф3 

12 Відображено списання з 

позабалансового обліку вартості 

земельної ділянки, отриманої за 

договором про встановлення 

права користування земельною 

ділянкою (земельного сервітуту, 

земельного суперфіцію, 

земельного емфітевзису) 

– 012.1 “Земельні ресурси 

набуті на правах 

сервітуту” / Ф1,  Ф2, Ф3; 

012.2 “ Земельні ресурси 

набуті на правах 

суперфіцію”/ Ф1,  Ф2, Ф3; 

012.3 “ Земельні ресурси 

набуті на правах 

емфітевзису”/ Ф1,  Ф2, Ф3 
 

Облік прав користування земельними ділянками у набувачів такого 

права (сервітуарія, землекористувача, емфітевта) здійснюється шляхом 

відображення прав земельного сервітуту, земельного суперфіцію та 

земельного емфітевзису у складі об‘єктів нематеріальних активів та 

одночасно шляхом відображення вартості земельної ділянки в розрізі 

отриманих прав на позабалансових рахунках. Протягом встановленого 

терміну корисного використання набутих прав на користування земельними 

ділянками відбувається нарахування амортизації (зазвичай прямолінійним 

методом), а також відповідних платежів за користування земельною 

ділянкою (у випадку, якщо договором передбачено їх сплату). 

У власника земельної ділянки, який надає право користування 

земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту, земельного 

суперфіцію, земельного емфітевзису господарські операції з виконанням 

умов зазначених договорів відображатимуться наступним чином (табл. 3.7). 
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Таблиця 3.7 

Порядок відображення прав користування земельними ділянками у 

землевласника 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспонденція рахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 Відображено суму доходу від 

надання права користування 

земельною ділянкою 

(земельного сервітуту, 

земельного суперфіцію, 

земельного емфітевзису) 

183 ―Інша дебіторська 

заборгованість‖; 

37 ―Розрахунки з різними 

дебіторами‖ 

719 ―Інші доходи від 

операційної діяльності‖ 

2 Відображено суму оплати за 

надане право користування 

земельною ділянкою  

183 ―Інша дебіторська 

заборгованість‖; 

37 ―Розрахунки з різними 

дебіторами‖ 

719 ―Інші доходи від 

операційної діяльності‖ 

3 Отримано оплату за надане 

право користування земельною 

ділянкою 

31 ―Рахунки в банках‖ 183 ―Інша дебіторська 

заборгованість‖; 

37 ―Розрахунки з 

різними дебіторами‖ 

 

Отже, у землевласника в бухгалтерському обліку відображається дохід 

від надання права користування земельною ділянкою (земельного сервітуту, 

земельного суперфіцію, земельного емфітевзису) та відповідно сплата 

землекористувачем обов‘язкових платежів відповідно до умов договору за 

набуття права користування земельною ділянкою. 

Окремо на увагу заслуговують особливості відображення операцій оренди 

земельних ділянок. Орендовані земельні ділянки перебувають на правах 

володіння у власності орендодавця. У зв‘язку з цим орендовані земельні 

ділянки відносяться до позабалансових об‘єктів бухгалтерського обліку.  

З метою належної деталізації інформації про стан та перелік орендованих 

земельних ділянок пропонуємо застосовувати наступне методичне забезпечення 

їх облікового відображення (табл. 3.8). 
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Таблиця 3.8 

Запропонований порядок відображення орендованих земельних 

ділянок при використанні фасетної системи аналітичного обліку 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Запропонована методика бухгалтерського обліку 

(кореспонденція рахунків) 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

Облік орендованих земельних ділянок у орендаря 

1 Отримано в оренду земельну 

ділянку від фізичної особи 
013 “Орендовані 

земельні ресурси” / Ф1,  

Ф2, Ф3 

– 

2 Нараховано орендну плату за 

земельну ділянку за звітний рік 

23 ―Виробництво‖, 

91 ―Загальновиробничі 

витрати‖, 

92 ―Адмністративні 

витрати‖, 93 ―Витрати на 

збут‖, 94 ―Інші 

операційні витрати‖ 

685 ―Розраxунки з 

іншими кредиторами‖ 

3 Утримано ПДФО (18 %)  та 

військовий збір з суми 

нарахованої орендної плати 

фізичній особі 

685 ―Розраxунки з 

іншими кредиторами‖ 

64 ―Розрахунки за 

податками й платежами‖ 

4 Сплачено орендну плату 

орендодавцю 

685 ―Розраxунки з 

іншими кредиторами‖ 

31 ―Рахунки в банках‖ 

5 Перевищення розрахункової 

суми орендної плати за землю 

віднесено до витрат майбутніх 

періодів 

39 ―Витрати майбутніх 

періодів‖ 

685 ―Розраxунки з 

іншими кредиторами‖ 

6 Прийнято рішення передачі 

орендованої земельної ділянки в 

суборенду 

– 013 “Орендовані 

земельні ресурси” / Ф1,  

Ф2, Ф3 

7 Передано орендовану земельну 

ділянку в суборенду 
014 “Земельні ресурси 

в суборенді” / Ф1,  Ф2, Ф3 

– 

8 Відображено дохід від здачі 

земельної ділянки в суборенду 

37 ―Розрахунки з різними 

дебіторами‖ 

713 ―Дохід від 

операційної оренди 

активів‖ 

9 Отримано на поточний рахунок 

оренду плату за землю 

31 ―Рахунки в банках‖  37 ―Розрахунки з 

різними дебіторами‖ 

Облік орендованих земельних ділянок у орендодавця 

10 Нараховано орендну плату за 

землю 

37 ―Розрахунки з різними 

дебіторами‖ 

713 ―Дохід від 

операційної оренди 

активів‖ 

11 Отримано на поточний рахунок 

оренду плату за землю 

31 ―Рахунки в банках‖  37 ―Розрахунки з 

різними дебіторами‖ 

Використання фасетної системи аналітичного обліку для ведення обліку 

орендованих земельних ділянок дозволяє здійснювати їх облік в розрізі 

орендодавців, видів та цільового призначення земельних ділянок та 
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укладених договорів, що сприяє правильному адмініструванню податків при 

здійсненні орендних операцій та забезпечує оперативний контроль за 

використанням прав оренди земельних ділянок (здачі земельних ділянок в 

суборенду, передачу в заставу прав оренди тощо). 

Отже, встановлення законодавчих обмежень на ринку землі зумовлює 

активний розвиток альтернативних механізмів залучення та використання 

земельних ділянок суб‘єктами господарювання. Виникнення нових операцій 

в сфері землекористування зумовлюють потребу розвитку та детального 

опрацювання методології бухгалтерського обліку операцій з правами оренди 

та користування земельними ділянками. Запропоновані методичні положення 

облікового відображення прав оренди та користування земельними 

ділянками дозволяє забезпечити реєстрацію зазначених господарських 

операцій з дотриманням принципів бухгалтерського обліку та у відповідності 

до економічного змісту, а також юридичного трактування прав оренди та 

користування земельними ділянками. 

 

 

 

3.2. Оцінка інформаційної місткості бухгалтерської звітності в 

контексті представлення інформації про земельні ресурси 

 

 

Досягнення стратегії функціонування підприємства, забезпечення 

безперервності його діяльності на довгострокову перспективу безпосередньо 

залежать від налагодженого та правильно організованого процесу прийняття 

управлінських рішень. Обліково-аналітичне забезпечення ухвалення 

правильних та дієвих управлінських рішень базується на систематизації 

інформації та її представленні у звітності підприємства. В цілому звітність 

підприємства повинна містити розширений перелік показників та інформації 
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про об‘єкти бухгалтерського обліку, використання яких повинно забезпечити 

точні та достовірні результати оцінки діяльності суб‘єкта господарювання. 

Адаптація показників звітності підприємства для потреб управління, 

представлення інформації про об‘єкти бухгалтерського обліку у формі 

придатній для оперативного їх аналізу, підвищує значення розробки 

пропозицій з удосконалення бухгалтерської звітності. Уточнення 

трактування сутності земельних ресурсів як об‘єктів бухгалтерського обліку, 

наявність нагальних проблемних питань в розвитку методичних положень 

облікового відображення зазначених активів зумовлюють модифікацію 

методологічних засад розкриття інформації про земельні ресурси у 

бухгалтерській звітності підприємства.  

Надання управлінському персоналу достовірної та неупередженої 

інформації про фінансовий стан підприємства, результати його діяльності є 

основним призначенням бухгалтерської звітності. Поширення інтеграційних 

процесів, поступова трансформація фінансової звітності суб‘єктів 

господарювання за МСФЗ, потреба забезпечення дотримання якісних 

характеристик складання фінансової звітності, зумовлюють необхідність 

розробки пропозицій з удосконалення бухгалтерської звітності як головного 

інформаційного ресурсу про стан та результати діяльності підприємства.  

В розділі І ―Загальні положення‖ НП(С)БО 1 ―Загальні вимоги до 

фінансової звітності‖  наведено таке визначення терміну: ―бухгалтерська 

звітність – звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського 

обліку для задоволення потреб певних користувачів‖ [127]. До складу 

бухгалтерської звітності входять фінансова, управлінська, статистична та 

податкова звітність, оскільки показники зазначених видів звітності 

заповнюються на підставі даних бухгалтерського обліку. 

Земельні ресурси як об‘єкт бухгалтерського обліку відповідно до 

діючого методичного підходу відображаються на сьогодні у фінансовій 

звітності наступним чином (табл. 3.9). 
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Таблиця 3.9 

Відображення земельних ресурсів у фінансовій звітності 

підприємства: чинне методичне забезпечення 

Номер та назва рядка Об‘єкти обліку, які 

відображаються у рядку 

Розкриття інформації про 

земельні ресурси 

1 2 3 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

1000 ―Нематеріальні 

активи‖ 

Вартість об‘єктів бухгалтерського 

обліку, які віднесені до складу 

нематеріальних активів 

Право постійного 

користування земельною 

ділянкою 

1010 ―Основні 

засоби‖ 

Вартість активів, які віднесені до 

основних засобів 

Витрати на капітальне 

поліпшення земель 

1015 ―Інвестиційна 

нерухомість‖ 

Вартість активів, які віднесені до 

складу інвестиційної нерухомості 

Земельні ділянки, визнані 

інвестиційною нерухомістю 

1100 ―Запаси‖ Вартість активів, які визнаються 

запасами 

Земельна ділянка переведена 

до складу необоротних 

активів та груп вибуття, 

утримуваних для продажу 

1525 ―Цільове 

фінансування‖ 

Кошти цільового фінансування і 

цільових надходжень, які отримані 

з бюджету та з інших джерел 

Забезпечення відновлення 

земельних ділянок 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

2120 ―Інші операційні 

доходи‖ 

Інші доходи від операційної 

діяльності підприємства у 

звітному періоді 

Дохід від продажу власних 

земельних ділянок; дохід 

від операційної оренди 

земельних ділянок 

2130 ―Адміністративн

і витрати‖ 

2150 ―Витрати на 

збут‖ 

Понесені у звітному періоді 

адміністративні витрати та 

витрати на збут 

Амортизація витрат на 

капітальне поліпшення 

земель; орендна плата, 

земельний податок 

2180 ―Інші операційні 

витрати‖ 

Витрати, які не увійшли до складу 

собівартості та інших витрат 

звітного періоду 

Собівартість реалізованих 

виробничих запасів, в т.ч. 

земельних ділянок 

Примітки до річної фінансової звітності 

Розділ І. 

Нематеріальні активи 

Рядок 020 ―Права 

користування 

майном‖ 

Права користування майном 

(право користування земельною 

ділянкою, право користування 

будівлею тощо) 

Право постійного 

користування земельною 

ділянкою 

Розділ ІІ. ―Основні 

засоби‖ 

Рядок 100 ―Земельні 

ділянки‖ 

Первісна вартість, надходження, вибуття, зміни за рік, передача 

в операційну оренду земельних ділянок 

Рядок 105 

―Інвестиційна 

нерухомість‖ 

Первісна вартість, надходження, вибуття, зміни за рік, передача 

в операційну оренду об‘єктів інвестиційної нерухомості, в тому 

числі земельних ділянок 

Рядок 110 ―Капітальні 

витрати на 

поліпшення земель‖ 

Первісна вартість, надходження, вибуття, зміни за рік 

капітальних витрат на поліпшення земель 
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Продовження табл. 3.9 

1 2 3 

Розділ V. ―Доходи і 

витрати‖ 

Рядок 440 ―Операційна 

оренда активів‖ 

Сума доходу, отримана за 

звітний період від операційної 

оренди активів 

Сума доходу, отриманого 

від операційної оренди 

земельних ділянок 

460―Реалізація інших 

оборотних активів 

Витрати, пов‘язані з 

реалізацією інших оборотних 

активів 

Витрати від продажу 

земельної ділянки 

Розділ VІІІ. ―Запаси‖ 

рядок 910 ―Товари‖ 

Вартість всіх видів товарів 

підприємства на кінець року 

Вартість земельної ділянки 

переведеної до складу 

необоротних активів та 

груп вибуття, утримуваних 

для продажу 

Дані представлені в табл. 3.9 дають змогу зробити висновок, що 

інформаційна місткість фінансової звітності щодо земельних ресурсів є 

низькою. Дана ситуація пов‘язана з тим, що об‘єкти бухгалтерського обліку 

земельних ресурсів відображаються у складі різних статей фінансової 

звітності без належного виокремлення та деталізації. У балансі (Звіті про 

фінансовий стан) інформація про земельні ресурси наводиться згорнуто у 

складі необоротних та оборотних активів, що не дозволяє отримати 

інформацію про вартість земельних ділянок та прав користування ними.  

―Вартість земельних ділянок відображають окремим рядком. Проте 

відображення сукупної вартості земельних угідь у звітності без диференціації 

її за кількісними показниками не дозволяє користувачам отримати необхідну 

інформацію про якісну характеристику земельного потенціалу та 

ефективність його використання‖ [7, с. 170-171]. 

Відображення у складі нематеріальних активів прав постійного 

користування земельною ділянкою також відбувається згорнуто, що не 

дозволяє проаналізувати безпосередньо на основі яких прав отримана та чи 

інша ділянка (суперцій, емфітевзис, сервітут тощо).  

Результатом існування зазначеного недоліку є те, що ―відтак користувачі 

фінансової звітності, які зацікавлені в показниках використання земельних 

ресурсів сільськогосподарського призначення аграрними підприємствами, 

немають можливості знайти інформацію щодо площі земель за формами 

власності та правами користування, а також вартості таких прав‖ [83, с. 206]. 
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Тотожна ситуація відбувається із відображенням земельних ділянок у 

складі інвестиційної нерухомості та запасів. Тому, відсутність деталізованої 

інформації про земельні ділянки в балансі (Звіті про фінансовий стан), вплив 

вартості земельних ресурсів на економічну оцінку вартості бізнесу, 

призводить до неспроможності дотримання принципу повного висвітлення 

при формуванні показників фінансової звітності. 

Нагальна потреба вирішення недоліків відображення земельних ресурсів 

у фінансовій звітності зумовила теоретичне обґрунтування науковцями 

напрямів удосконалення представлення показників про земельні ресурси як 

окремого об‘єкту бухгалтерського обліку.  

Зокрема, О.А. Приходько зазначає, що ―для узагальнення облікової 

інформації про земельні ресурси підприємства і їх ефективного використання 

пропонуємо ввести одну загальну форму звітності земельних ресурсів, де 

знайдуть своє відображення всі земельні ресурси, в т.ч. ті, що не 

використовуються із зазначенням причин, а також орендовані або здані в 

оренду‖ [182]. Разом з тим, автором не наведений перелік показників, які 

потрібно заповнювати у запропонованій загальній формі звітності, а також 

джерела їх заповнення. 

Крутовою А.С. та Нестеренко О.О. [88, c. 180-182] роозроблені 

рекомендації щодо розкриття інформації про природний капітал в 

інтегрованій звітності в тривимірному часовому просторі. Окремі аспекти 

вдосконалення фінансової звітності щодо показників земельних ресурсів 

розкриті у статті Т.В. Машкової, яка вважає, що ―доцільно доповнити 

фінансову звітність даними про якісні параметри земельних ресурсів 

сільськогосподарського призначення та показниками ефективності їх 

використання‖ [103, с. 156]. Вважаємо, що доповнення фінансової звітності 

показниками ефективності використання земельних ресурсів є 

необґрунтованим, оскільки автором не запропоновані зазначені показники, а 

також не представлені методичні положення їх розрахунку. 
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Корнієнко А.І. [83, c. 207] дослідив питання удосконалення фінансової 

та статистичної звітності показниками щодо прав користування земельними 

ділянками шляхом доповнення окремих статей звітності. Зокрема, науковець 

запропонував доповнити додатковими рядками примітки до річної 

фінансової звітності (вартість прав постійного користування земельними 

ділянками; вартість прав оренди; вартість інших прав (емфітевзису та 

суперфіцію)). Однак автор не приділяє уваги порядку відображенню у 

примітках до річної фінансової звітності сервітуту, як одного з видів прав 

користування земельною ділянкою. 

Ткаль Я. вважає, що серед причин, які зумовлюють не відображення 

нематеріальних активів і прав користування землею в балансі є 

―незрозумілість у порядку їх розмежування (ідентифікації як окремих 

об‘єктів бухгалтерського обліку) та відповідного відтворення у звітності 

(проблема вибору та обґрунтування показників)‖ [207, c. 190]. 

―З метою повного та достовірного відображення інформації про 

кількість та вартість земель сільськогосподарського призначення у річній 

фінансовій звітності підприємства з огляду на світовий досвід 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності земельні ділянки, як окремий 

вид активу, доцільно представляти у Звіті про фінансовий стан та примітках 

до річної фінансової звітності в розрізі наступних даних:  

1) кожної групи земельних активів (за видом та цільовим характером 

використання); 

2) за характером видів діяльності, в яких задіяна кожна з груп земельних 

активів; 

3) за наявністю і балансовою вартістю землі, балансовою вартістю 

сільгоспугідь, що передані під заставу зобов‘язань (за умови відміни 

мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення); 

4) суми зобов‘язань з придбання земельних ділянок (за умови таких 

господарських операцій); 
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5) стратегії управління фінансовими ризиками, пов‘язаними із 

сільськогосподарською діяльністю; 

6) розміру сукупного прибутку (збитку), який виникає протягом звітного 

періоду в результаті зміни справедливої вартості сільгоспугідь‖ [89, с. 16-17]. 

Пропозиції авторів спрямовані в першу чергу на розкриття інформації про 

землі сільськогосподарського призначення без врахування специфіки 

використання земель несільськогосподарського призначення. 

Оскільки земельні ресурси в сільськогосподарських підприємствах є 

одним з основних активів для забезпечення їх діяльності, О.Ф. Томчук, Л.І. 

Федоришина стверджують, що ―також доцільно доповнити для аграрних 

формувань фінансову звітність даними про земельні ресурси 

сільськогосподарського призначення та показниками ефективності їх 

використання:  

– ступінь господарського використання землі, яка розраховується діленням 

площі сільськогосподарських угідь на всю земельну площу господарства;  

– показник рівня розораності, що визначається як частка від ділення площі 

ріллі на загальну земельну площу сільськогосподарських угідь підприємства;  

– питома вага інтенсивних культур‖ [209, с. 116]. Враховуючи, що 

зазначені показники притаманні діяльності сільськогосподарських 

підприємств, вважаємо, що їх доцільніше наводити в примітках до річної 

фінансової звітності. 

Проаналізувавши стан наукових досліджень в сфері опрацювання 

пропозицій з удосконалення фінансової звітності з обліку земельних 

ресурсів, можна зробити такі узагальнюючі висновки: 

– питання удосконалення показників з обліку земельних ресурсів, які 

розкриваються у фінансовій звітності на теоретичному рівні досліджені 

фрагментарно без належного наукового обґрунтування та практичної апробації; 

– недостатньо приділено уваги доповненню статей балансу (звіту про 

фінансовий стан), який містить узагальнену інформацію про стан активів 

підприємства на визначену дату; 
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– недослідженим є питання відображення у фінансовій звітності 

інформації про орендовані земельні ділянки; 

– питання удосконалення обліку прав користування земельними 

ділянками досліджено лише на рівні розширення переліку статей приміток до 

річної фінансової звітності. 

З метою розробки пропозицій з удосконалення фінансової звітності в 

частині представлення інформації про земельні ресурси вважаємо за доцільне 

дослідити зарубіжний досвід. В таблиці 3.10 наведено порядок відображення 

земельних ресурсів у звітності підприємств різних країн світу. 

Таблиця 3.10 

Відображення земельних ресурсів у фінансовій звітності різних 

країн світу 

№ 

з/п 

Країна Назва форми 

звітності 

Розділи та статті звітності 

1 2 3 4 

1 Франція Бухгалтерський 

баланс 

Нерухомість (в т.ч. земля) 

Розділ ―Позабалансові рахунки‖ (стаття 

орендовані активи) 

2 США Баланс Власність (стаття земля) 

3 Велико-

британія 

Баланс Матеріальні активи (в т.ч. стаття земля і споруди) 

4 Польща Баланс Земля (в т.ч. право безстрокового користування 

землею) 

5 Чеська 

Республіка 

Баланс Земля (рядок 014) 

6 Республіка 

Молдова 

Бухгалтерський 

баланс 

Земельні ділянки (122) рядок 050 

Додаток до 

бухгалтерського 

балансу 

Земельні ділянки, в т.ч.: 

Незабудовані земельні ділянки (рядок 111); 

Забудовані земельні ділянки (рядок 112); 

Земельні ділянки з корисними копалинами 

(рядок 113) 

7 Республіка 

Казахстан 

Бухгалтерський 

баланс  

Розділ ―Позабалансові рахунки‖  

(стаття Орендовані активи (рядок 610)) 

Пояснювальна 

записка до 

фінансової 

звітності 

Таблиця 6. ―Основні засоби‖ (Земля, як складова 

основних засобів (рядок 114 форми 1 

―Бухгалтерський баланс‖)) 

Таблиця 7. ―Інвестиційна нерухомість‖ (Земля, 

як складова інвестиційної нерухомості ((рядок 

116 форми 1 ―Бухгалтерський баланс‖)) 

8 Республіка 

Узбекистан 

Бухгалтерський 

баланс 

Благоустрій землі (рядок 040) 

Розділ ―Позабалансові рахунки‖ (стаття 

Орендовані основні засоби (рядок 380)) 
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Продовження табл. 3.10 

1 2 3 4 

9 Російська 

Федерація 

Бухгалтерський 

баланс 

Окрема стаття відсутня. Інформація 

наводиться в рядку 1130 ―Основні засоби‖ 

10 Республіка 

Білорусь 

Бухгалтерський 

баланс 

Окрема стаття відсутня. Інформація 

наводиться в рядку 110 ―Основні засоби‖ 
 

Аналіз зарубіжного досвіду розкриття інформації про земельні ресурси у 

фінансові звітності свідчить, що на сьогодні сформувались наступні підходи 

до вирішення зазначеного питання: 

– відображення вартості земельних ресурсів окремим рядком або 

окремою статтею у фінансовій звітності (Франція, США, Великобританія, 

Польща, Чеська Республіка; Республіка Молдова; Республіка Казахстан); 

– представлення у балансі окремого розділу ―Позабалансові рахунки‖, 

який деталізується за статтями і містить інформацію про орендовані основні 

засоби, в тому числі земельні ділянки (Франція, Республіка Казахстан; 

Республіка Узбекистан); 

– деталізація інформації про земельні ділянки за їх характеристиками в 

додатку до бухгалтерського балансу (Республіка Молдова). 

– відсутність окремої статті (рядка) у фінансовій звітності і 

відображення земельних ресурсів в складі основних засобів (Російська 

Федерація, Республіка Білорусь). 

Підсумовуючи ступінь теоретичних розробок, зарубіжного досвіду та 

діючого методичного забезпечення розкриття інформації про земельні 

ресурси у фінансовій звітності підприємства, можемо зробити висновок про 

низький рівень розробок та пропозицій з удосконалення показників 

фінансової звітності. З метою забезпечення ефективної реалізації якісних 

характеристик фінансової звітності та принципів її підготовки, створення 

повного та достовірного інформаційного базису для задоволення інтересів 

зацікавлених користувачів пропонуємо доповнити форму № 1 Баланс (Звіт 

про фінансові результати‖ наступними рядками (рис. 3.4). 
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 Форма № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)” 

(розкриття інформації про земельні ресурси) 

Пропозиції з розкриття інформації про земельні ресурси 

В розділі 1 “Необоротні активи” додати наступні рядки: 

Рядок 1014 “Земельні ресурси на правах володіння” 

Рядок 1015 “Інвестиційна нерухомість”  

Рядок 1016 “у тому числі земельні ресурси” 

Наслідки використання діючої практики розкриття інформації про 

земельні ресурси 

Надання неповної інформації для прийняття рішень зацікавленими 

користувачами, порушення дотримання принципів складання фінансової 

звітності підприємства 

Пропозиції з удосконалення розкриття інформації про земельні 

ресурси у формі № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)” 

(розкриття інформації про земельні ресурси) 

Діюча практика розкриття інформації про земельні ресурси 

Земельні ресурси у складі активів підприємства у звітності не 

виділяються, інформація наводиться згорнуто за статтями активу 

балансу (нематеріальні активи, основні засоби) 

Забезпечення реалізації контрольної функції бухгалтерського обліку, а 

також якісних вимог та принципів складання фінансової звітності 

 
Рис. 3.4. Пропозиції з удосконалення форми № 1 “Баланс (Звіт про 

фінансовий стан)” в частині розкриття інформації про земельні ресурси 

Виокремлення в складі основних засобів земельних ресурсів, та 

наведення їх вартості в запропонованому рядку 1014 ―Земельні ресурси на 

правах володіння‖ сприятиме формуванню інформації про наявність, 

динаміку та структуру земельних ресурсів підприємства, які перебувають у 

його власності. Заповнення рядка 1016 ―у тому числі земельні ресурси‖ в 

складі інвестиційної нерухомості дозволить, визначити напрями 

використання земельних ділянок, які належать підприємству на правах 

власності, а також проаналізувати динаміку вартості земельних ділянок, за 

рахунок використання яких підприємство отримує додатковий дохід.  

Примітки до річної фінансової звітності містять сукупність показників і 

пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової 

звітності, а також інформацію, деталізація та розкриття якої передбачено 
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відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Оскільки 

в Україні відсутній окремий стандарт бухгалтерського обліку присвячений 

виключно обліку земельних ресурсів, а також відсутня належна деталізація 

статей фінансової звітності, пов‘язаних з відносинами землекористування 

вважаємо за доцільне доповнити зміст приміток до річної фінансової 

звітності шляхом внесення додаткових показників (рядків) та окремого 

розділу XVI ―Позабалансовий облік‖ (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Запропоновані зміни та доповнення до форми 5 “Примітки до річної 

фінансової звітності” щодо розкриття інформації про земельні ресурси 

підприємства 

Найменування показника Код 

рядка 

Перелік показників, які 

розкриваються 

1 2 3 

Розділ І. Нематеріальні активи 

Права користування майном, в тому числі: 020 Залишок на початок року; Надійшло 

за рік; Переоцінка (дооцінка +, 

уцінка -); Вибуло за рік; Нараховано 

амортизації за рік; Втрати від 

зменшення корисності за рік; Інші 

зміни за рік; Залишок на кінець року 

Земельний сервітут 0201 

Земельний суперфіцій 0202 

Земельний емфітевзис 0203 

Розділ ІІ. Основні засоби 

Земельні ділянки, в тому числі за видами та 

цільовим призначенням : 
100 

Залишок на початок року (первісна 

(переоцінена) вартість); Надійшло 

за рік; Переоцінка (дооцінка +, 

уцінка -); Вибуло за рік; Втрати від 

зменшення корисності; Інші зміни 

за рік; Залишок на кінець року 

(первісна (переоцінена) вартість 

Землі сільськогосподарського призначення 1001 

Землі житлової та громадської забудови 1002 

Землі природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення 
1003 

Землі оздоровчого призначення 1004 

Землі рекреаційного призначення 1005 

Землі історико-культурного призначення 1006 

Землі лісогосподарського призначення 1007 

Землі водного фонду 1008 

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення 
1009 

Розділ XVІ. Позабалансовий облік 

Орендовані необоротні активи 1600 Вартість первісного визнання;  

Кількісне значення показника; 

Результат від використання в 

господарській діяльності; 

Якісні параметри показника; 

Термін використання активу; 

Контрагент; Придатність та  

у тому числі:  

Земельні ресурси на правах постійного 

користування  

1610 

Земельні ресурси на правах тимчасового 

користування, в тому числі: 1611 

Земельні ресурси набуті на правах  1612 
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Продовження табл. 3.11 

1 2 3 

сервітуту   

Земельні ресурси набуті на правах суперфіцію 1613 можливість використання активу в 

подальшій діяльності підприємства 

(так; ні (вказати причину) 

Земельні ресурси набуті на правах 

емфітевзису 

1614  

Орендовані земельні ресурси 1615  

Земельні ресурси в суборенді 1616  
Примітка: курсивом виділені пропозиції автора 

 

Доповнення розділу І ―Нематеріальні активи‖ статтями (земельний 

сервітут; земельний суперфіцій; земельний емфітевзис) дозволяє 

користувачам отримати інформацію про земельні ділянки отримані у 

тимчасове користування суб‘єктом господарювання з урахуванням 

специфіки та обмежень кожного виду права користування чужим майном. 

Розширення переліку показників в розділі ІІ ―Основні засоби‖ до рядка 

100 ―Земельні ділянки‖ в розрізі видів та цільового призначення земельних 

ділянок, які набуті підприємством на правах власності, дозволяє чітко 

проаналізувати структуру землеволодінь того чи іншого суб‘єкта 

господарювання, оцінити їх вартість у загальній сумі валюти балансу. 

Діюча практика розкриття інформації про земельні ділянки набуті 

підприємством на правах користування та оренди в Україні відсутня та не 

розроблена. У зв‘язку з цим, запропонований методичний підхід надає 

деталізовану інформацію про земельні ресурси, які набуті підприємством на 

правах користування та оренди, що дозволяє внутрішнім та зовнішнім 

користувачам отримати повну інформацію, що є підставою для прийняття 

відповідних управлінських рішень. В розділі XVІ ―Позабалансовий облік‖ 

представлені кількісні та якісні показники земельних ресурсів, які 

перебувають у тимчасовому користуванні підприємства, терміни 

використання, а також результати від використання (доходи або витрати) 

зазначених земельних ділянок. Наявність наведених показників розширює 

інформативність приміток до річної фінансової звітності та надає 

деталізовану інформацію про особливості земельних відносин підприємства. 
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Удосконалені форми фінансової звітності з урахуванням 

запропонованих змін та доповнень наведені в Додатку Ф дисертації. 

Планування діяльності підприємства на короткострокову та 

довгострокову перспективу залежить від неупередженості та оперативності 

надання внутрішньої звітності зацікавленим користувачам. Внутрішня 

звітність підприємства виступає індикатором його поточної діяльності та 

забезпечує отримання необхідної інформації з розрізі запитів управлінської 

ланки. Правильно обраний механізм формування внутрішньої (управлінської 

бухгалтерської) звітності, представлення в ній деталізованої та належним 

чином систематизованої інформації забезпечує формування інформаційного 

базису для ухвалення дієвих рішень з метою підвищення результативності 

діяльності підприємства. 

―Управлінська звітність за своєю сутністю є не лише джерелом 

інформації, але й засобом формалізації вимог внутрішніх користувачів до 

облікової інформації. Вона виконує організаційну роль при виборі методики 

обліку і узагальнення даних‖ [87, с. 329]. 

Діюча практика формування управлінської бухгалтерської звітності з 

питань земельних ресурсів засвідчує її інформаційну неспроможність 

забезпечити вирішення нагальних питань в сфері землекористування. Дана 

ситуація зумовлена наявністю недоліків в нормативному регулюванні 

бухгалтерського обліку земельних ресурсів, приділенням неналежної уваги зі 

сторони управлінської ланки питанням організації облікового відображення 

земельних ресурсів, орієнтацією ведення бухгалтерського обліку з метою 

оптимізації оподаткування. Наявність зазначених недоліків призводить до 

зниження ефективності управління земельними відносинами та 

рентабельності використання земельних ресурсів. 

Погоджуємось з позицією О.А. Лаговської, що ―управлінська 

бухгалтерська звітність покликана задовольняти інформаційні потреби 

управлінського персоналу, є первинною ланкою у формуванні інтегрованої 

звітності суб‘єкта господарювання, що характеризується наступними 

ознаками: 1) містить інформацію, що необхідна для адекватної оцінки 
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вартості підприємства та величини її приросту; 2) поєднує фінансову та 

нефінансову інформацію, що дозволить уникнути проблеми дублювання 

показників, а з точки зору зовнішнього користувача значно полегшить 

процес пошуку необхідних даних; 3) орієнтується на потреби всіх груп 

користувачів; 4) поєднує економічні, екологічні та соціальні аспекти 

діяльності підприємства; 5) дозволяє користувачу порівнювати інформацію, 

подану різними підприємствами‖ [94, с. 326-327] 

Дослідження наукових праць з проблем розробки та впровадження 

управлінської бухгалтерської звітності щодо земельних ресурсів засвідчило 

низький рівень вивчення даного питання. Розробка управлінської 

бухгалтерської звітності з питань земельних ресурсів на сьогодні є актуальним 

питанням, оскільки від правильності розробки процесу її складання, розкриття 

необхідної інформації через відповідну систему показників залежить якість та 

дієвість прийнятих управлінських рішень в сфері землекористування. 

Враховуючи значення управлінської бухгалтерської звітності, необхідність 

структуризації інформації про земельні ресурси для забезпечення 

інформаційних потреб управлінської ланки, пропонуємо використовувати 

наступну процедуру її складання (рис. 3.5). Отже, процедура складання 

управлінської бухгалтерської звітності щодо земельних ресурсів передбачає 

послідовне виконання етапів, які сприяють формуванню достовірних 

інформаційних джерел для ухвалення відповідних управлінських рішень. 

На етапі постановки і моделювання ключових питань відбувається 

окреслення ключових завдань та користувачів управлінської бухгалтерської 

звітності щодо земельних ресурсів з урахуванням інформаційних запитів останніх. 

Етап ідентифікації змісту управлінської бухгалтерської звітності 

передбачає виконання дій з розробки макету управлінської звітності, 

встановлення основних комунікаційних зв‘язків та джерел інформації для 

заповнення її реквізитів та показників. В подальшому здійснюється розробка 

організаційного забезпечення складання управлінської бухгалтерської 

звітності шляхом затвердження регламентів, впорядкування прав та 

обов‘язків виконавців, регламенту її надання користувачам. 
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Рис. 3.5. Процедура складання управлінської бухгалтерської 

звітності щодо земельних ресурсів 
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Одним з найважливіших етапів є процес складання управлінської 

бухгалтерської звітності. На даному етапі здійснюється безпосередній збір, 

накопичення, систематизація інформації, її групування та заповнення 

відповідних показників управлінської бухгалтерської звітності. 

Заключним етапом процедури складання управлінської бухгалтерської 

звітності щодо земельних ресурсів є оцінка її інформаційної місткості. 

Зокрема, на основі опрацювання наданої управлінської бухгалтерської 

звітності користувачами надаються зауваження щодо її змісту та 

інформаційної місткості. У випадку необхідності зміни показників 

управлінської бухгалтерської звітності здійснюється відповідна модифікації 

її макету. 

На основі вивчення основних інформаційних інтересів управлінського 

персоналу в частині питань стану та ефективності використання земельних 

ресурсів, пропонуємо суб‘єктам господарювання застосовувати наступний 

пакет управлінської бухгалтерської звітності за операціями із земельними 

ресурсами (табл. 3.12).  

Таблиця 3.12 

Управлінська бухгалтерська звітність щодо земельних ресурсів 

підприємства 

№ 

з/п 

Назва звітної форми Номер 

форми 

Зміст звітної форми 

1 Звіт про стан та використання 

земельних ресурсів 

несільськогосподарського 

призначення 

ЗР-1 Відображає показники кількісного та 

якісного стану земельних ресурсів 

несільськогосподарського призначення в 

розрізі їх видів та цільового призначення, 

шляхів надходження та напрямів 

використання в господарській діяльності 

підприємства 

2 Звіт про стан та використання 

земельних ресурсів 

сільськогосподарського 

призначення 

ЗР-2 Відображає показники кількісного та 

якісного стану земельних ресурсів 

сільськогосподарського призначення, 

напрямів та ефективності їх використання 

у виробничій діяльності суб‘єкта 

господарювання, а також понесені 

капітальні витрати на поліпшення земель 
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Система управлінської бухгалтерської звітності щодо земельних 

ресурсів підприємства покликана, по-перше, забезпечити задоволення 

інформаційних потреб сторін земельних відносин та управлінського 

персоналу, по-друге, сприяти підвищенню ефективності використання 

земельних ресурсів з урахуванням їх цільового призначення та напрямів 

використання. Запропоновані форми управлінської бухгалтерської звітності 

представлені в Додатку Х та Додатку Ц дисертації. 

Звітність підприємства є одним з головних елементів механізму 

формування інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень. 

Зростання значення земельних ресурсів в забезпеченні економічного 

зростання розвитку країни, розширення спектру господарських операцій, що 

здійснюються з земельними ресурсами, виступають ключовими 

передумовами підвищення вимог до наочності та деталізації інформації про 

стан земельних ресурсів. Децентралізація влади та динамічний розвиток 

місцевого самоврядування, поступове розширення форм власності та прав 

користування земельними ділянками, зумовлюють потребу поступової 

перебудови процесів бухгалтерського обліку земельних ресурсів та 

відповідного представлення інформації у фінансовій та статистичній 

звітності підприємства. Найбільш повне та правильне відображення 

результатів використання земельних ресурсів, зміни їх кількості та стану 

узагальнюються на основі відповідних статистичних спостережень. Тому 

актуальності набуває питання визначення значення та ролі статистичної 

звітності із кількісного обліку земель, а також розробки пропозицій щодо 

удосконалення їх змістовного наповнення. 

―Враховуючи той факт, що земельні ресурси знаходяться у відомстві 

різних міністерств, дані кількісного й вартісного аналітичного обліку 

земельних ресурсів варто подавати до відповідних відомчих статистичних 

органів за удосконаленими формами. На невідповідність статистичних форм 

сучасним вимогам вже тривалий час звертають увагу і вчені, і державні 

службовці‖ [219, c. 40]. 
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До 2011 р. інформаційне забезпечення у сфері землекористування 

базувалось на основі складання 15 форм статистичної звітності. Поступово 

спостерігалась тенденція до скорочення форм статистичних спостережень в 

сфері використання земельних ресурсів. 

На загальнодержавному рівні ключове завдання обліку кількості земель 

полягає наданні характеристик кожної відокремленої земельної ділянки, 

земелеволодіння щодо їх розмірів, складу угідь, підвидів відповідно до 

прийнятої загальнодержавної класифікації. До 01.01.2016 р. діяв Наказ 

Державного комітету статистики України ―Про затвердження форм 

державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з 

заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель 

(форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)‖ від 05.11.1998 р. № 377 [122]. 

Відповідно до зазначеного наказу статистична звітність містила інформацію 

про розподіл площ земель, що перебувають у власності, постійному  і 

тимчасовому користуванні юридичних та фізичних осіб, а також інформацію 

про площі земельних ділянок з урахуванням їх розподілу за власниками й 

формами власності, землекористувачами, угіддями та видами економічної 

діяльності, зрошуваністю та осушеністю. 

З 01.01.2016 року облік кількості земель здійснюється з урахуванням 

вимог Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України ―Про затвердження форм 

адміністративної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 11-зем, 

12-зем, 15-зем, 16-зем) та Інструкцій щодо їх заповнення‖ від 30.12.2015 р. № 

337 [123] (далі по тексту – Наказ № 337 від 30.12.2015 р.).  

Відповідно затвердження Наказу № 337 від 30.12.2015 р. стало 

підставою для скасування Наказу Державного комітету статистики України 

―Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних 

ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з 

кількісного обліку земель (форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)‖ від 

05.11.1998 р. № 377 [122]. Тому з 01.01.2016 р. форми статистичної звітності 
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з обліку земель були скасовані, а натомість були введені форми 

адміністративної звітності з кількісного обліку земель. Порівняльна 

характеристика форм статистичної звітності та адміністративної звітності з 

кількісного обліку земель представлена в табл. 3.13. 

Таблиця 3.13 

Порівняльна характеристика форм статистичної та 

адміністративної звітності з кількісного обліку земель 

Державна статистична звітність з земельних 

ресурсів 

Адміністративна звітність з кількісного обліку 

земель 

Назва форми 

звітності 

Характеристика Назва форми 

звітності 

Характеристика 

6-зем ―Звіт про 

наявність земель та 

розподіл їх за 

власниками землі, 

землекористувачами, 

угіддями та видами 

економічної 

діяльності‖ 

Містить два розділи: землі, 

які входять до 

адміністративно-

територіальних одиниць 

(розділ перший), у тому 

числі в межах населених 

пунктів (розділ другий) 

11-зем 

(квартальна) «Звіт 

про землі та 

земельні ділянки 

за цільовим 

призначенням і 

формами 

власності» 

Відображає розподіл 

земель за категоріями, 
земельних ділянок за їх 

цільовим призначенням, за 

формами власності на 

землю, кількість 

власників/користувачів, 

кількість і площу 

земельних ділянок, що 

перебувають у власності чи 

користуванні фізичних та 

юридичних осіб 

6а-зем ―Звіт про 

наявність 

зрошуваних земель 

та розподіл їх за 

власниками землі, 

землекористувачами 

та угіддями‖ 

Зрошувані землі, які  

входять до адміністративно-

територіальних одиниць, у 

тому числі – в межах 

населених пунктів 

12-зем (річна) 

―Звіт про землі та 

земельні ділянки 

за власниками та 

користувачами, 

формами 

власності‖ 

Відображає кількість 

власників/користувачів, 

кількість і площу 

земельних ділянок, що 

перебувають у власності чи 

користуванні фізичних та 

юридичних осіб, за 

організаційними формами 

суб‘єктів економіки 

6б-зем ―Звіт про 

наявність осушених  

земель та розподіл  

їх за власниками 

землі, 

землекористувачами 

та угіддями‖ 

Осушені землі, які  входять 

до адміністративно-

територіальних одиниць, у 

тому числі – в межах 

населених пунктів 

15-зем 

(квартальна) «Звіт 

про землі та 

земельні ділянки 

за цільовим 

призначенням та 

угіддями» 

Відображає розподіл 

земель за категоріями 

земельних ділянок, 

цільовим призначенням, 

видами земельних угідь, 

кількість власників, 

кількість і площу земельних 

ділянок, що перебувають у 

власності фізичних та 

юридичних осіб 

2-зем ―Звіт про 

землі, які 

перебувають у 

власності і 

користуванні‖ 

Включає два розділи - землі, 

які входять до 

адміністративно-

територіальних одиниць та у 

тому числі - у межах 

населених пунктів 

16-зем (річна) 

«Звіт про землі та 

земельні ділянки 

за власниками та 

угіддями» 

Відображає кількість 

власників, кількість і 

площу земельних ділянок, 

що перебувають у 

власності фізичних та 

юридичних осіб, за 

організаційними формами 

суб‘єктів економіки 

Джерело: Систематизовано на основі [122], [123] 



170 

Аналізуючи зміст вищезазначених форм статистичної звітності з 

земельних ресурсів та адміністративної звітності з кількісного обліку земель, 

можна виокремити такі їх спільні ознаки: 

– групування земельних ресурсів за видом цільового призначення в 

межах адміністративно-територіальних одиниць, у тому числі – в межах 

населених пунктів; 

– використання вищенаведених форм статистичної та адміністративної 

звітності дозволяє здійснювати облік земель на загальнодержавному та 

регіональному рівнях шляхом зведення даних місцевого рівня;  

– ведення обліку земель різного цільового призначення лише в 

кількісному еквіваленті (одиницях площі земельних ділянок, кількісних 

вимірниках); 

– використання статистичної звітності з земельних ресурсів та 

адміністративної звітності з кількісного обліку земель є основою для 

моніторингу відносин землекористування в країні. 

Разом з тим, відмінними ознаками форм статистичної звітності з 

земельних ресурсів та адміністративної звітності з кількісного обліку земель 

є наступні: 

– виокремлення та систематизація інформації про наявність осушуваних 

та зрошуваних земель та розподіл  їх за власниками землі, 

землекористувачами та угіддями в статистичній звітності; 

– відокремлена систематизація інформації про землі та земельні ділянки 

за власниками, цільовим призначенням, формами власності та угіддями. 

Разом, з тим ми підтримуємо позицію авторів, що ―порівняння змісту 

відмінених та нових форм свідчить про відсутність у нових формах ряду 

важливих показників, які узагальнювались протягом останніх 18 років. Варто 

наголосити, що таке скорочення відбулося напередодні визначення умов 

запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення‖ [57, с. 31]. 

В свою чергу О.В. Сакаль звертає увагу, що ―значним недоліком 

державної статистичної звітності з кількісного обліку земель є об‘єднання в 
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одному переліку власників та користувачів земельних ділянок. Облік земель 

окремо за власниками і користувачами надасть змогу приймати ефективніші 

управлінські рішення, пов‘язані з використанням, охороною та відтворенням 

земельних ресурсів‖ [193, с. 61]. 

―Не може забезпечити повноцінною інформацією й форма «Основні 

економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств», в якій 

зазначаються виключно натуральні показники – загальна площа 

сільськогосподарських угідь та ріллі, що перебувала у користуванні 

підприємства протягом звітного року без земель, що були здані в оренду. 

Тому як фінансова, так і статистична звітність потребують удосконалення‖ 

[7, с. 170-171]. 

На сьогодні нагальними питаннями в сфері формування статистичної 

інформації про стан ринку землі та земельних відносин є наступні: 

– потреба у накопиченні інформації про вартість земельних ресурсів з 

урахуванням їх площі в розрізі власників та користувачів земельних ділянок 

з урахуванням їх цільового призначення; 

– необхідність накопичення інформації про динаміку договорів купівлі-

продажу земельних ділянок та ціни їх продажу (крім сільськогосподарських 

земель у зв‘язку з наявністю мораторію на їх продаж); 

– систематизація інформації про витрати на капітальне поліпшення 

земельних ділянок (за видами робіт та їх вартісним еквівалентом), що 

дозволить оцінити питому вагу підвищення якісних показників земельних 

ділянок; 

– накопичення інформації про вартість оренди 1 га земельної ділянки в 

розрізі територіального розміщення, якості земель та їх цільового 

призначення. 

―При цьому важливо змінити не кількість звітних показників, та якісно 

підвищити рівень їх аналітичності, розкривши структуру прав користування 

землею та зобразивши їх вартісну оцінку як у фінансовій, так і статистичній 

звітності‖ [83, с. 210]. 
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Враховуючи, що фінансову звітність суб‘єкти господарювання здають 

органам Державної служби статистики, пропонуємо розробити та 

запровадити складання річної форми статистичної звітності 1-зем (річна) 

―Звіт про стан та ефективність використання земельних ресурсів‖. Вважаємо, 

що запропонована форма статистичного спостереження повинна містити такі 

показники (рис. 3.5). 

 
Структура статистичної форми звітності 

1-зем (річна) “Звіт про стан та ефективність використання земельних ресурсів” 

Розділ 1. Землі, які входять до 

адміністративно-територіальних одиниць 

(за видами цільового призначення) 

Розділ 2. У тому числі землі в межах 

населених пунктів (за видами  

цільового призначення) 

Розділ 3. Стан земельних ресурсів у звітному періоді 

Розділ 5. Землі та земельні ділянки за власниками та користувачами 

3.1. Загальна площа земельних ділянок, тис. га., у т.ч.:  

– у володінні, тис. га; 

– у користуванні, тис. га 

3.2. Вартість земельних ділянок за показниками фінансової звітності станом 

на кінець року, тис. грн. 

3.3. Зміна вартості земельних ділянок протягом року, тис. грн. 

3.4. Причина зміни вартості земельних ділянок протягом року 

Розділ 4. Використання земельних ресурсів у звітному періоді 

4.1. Договори купівлі-продажу земельних ділянок, у т.ч.:  

– кількість укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок, шт.; 

– площа придбаних протягом звітного періоду земельних ділянок, тис. га; 

– площа проданих протягом звітного періоду земельних ділянок, тис. га; 

– вартість придбання земельних ділянок, тис. грн..; 

– вартість продажу земельних ділянок, тис. грн. 

4.2. Договори користування (оренди) земельними ділянками, у т.ч.:  

– кількість укладених договорів користування земельними ділянками, шт.; 

– вартість договорів користування земельною ділянкою, тис. грн. 

4.3. Сума капітальних витрат на поліпшення земель за звітний період, тис. грн. 

 
Рис. 3.5. Змістовне наповнення запропонованої форми статистичної 

звітності 1-зем (річна) “Звіт про стан та ефективність використання 

земельних ресурсів” 

 

Використання запропонованої форми статистичної звітності з земельних 

ресурсів дозволить сформувати на макрорівні єдину базу даних щодо 

кількісного та якісного стану земельних ресурсів, а також створити 
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передумови інформаційного забезпечення для оцінки ринкової вартості 

земельних ділянок. 

В умовах нестабільності функціонування суб‘єктів господарювання, 

активізації євроінтеграційних процесів виникає потреба в удосконаленні 

механізмів формування та накопичення інформації про диференційовані 

показники стану та використання земельних ресурсів. З метою формування 

належного базису для прийняття дієвих рішень зацікавленими користувачами 

запропоновані шляхи удосконалення форм статистичної звітності з 

земельних ресурсів. Використання запропонованої форми статистичної 

звітності 1-зем (річна) ―Звіт про стан та ефективність використання 

земельних ресурсів‖ є передумовою ефективного управління раціональним 

використанням земельних ресурсів країни. 

 

 

3.3. Напрями удосконалення облікового відображення земельних 

ресурсів в умовах використання комп’ютерних технологій: 

управлінський аспект 

 

Функціонування підприємств в нестабільному економічному 

середовищі, якому притаманні динамічний розвиток інфляційних процесів, 

високий ступінь ризиків діяльності та зниження рівня прибутковості, 

посилення конкуренції, призводять до необхідності розвитку адаптивної 

системи управління підприємством. Диференціація економічних відносин 

між суб‘єктами господарювання зумовлює розвиток нових методів 

управління та потребу пошуку шляхів забезпечення стабільного 

функціонування підприємства.  

Досягнення підприємством визначених стратегічних цілей та завдань 

розвитку, забезпечення принципу безперервності діяльності базуються на 

отриманні релевантної інформації для потреб планування діяльності в умовах 

ресурсозбереження. У зв‘язку з цим, система управління земельними 
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ресурсами на рівні суб‘єкта господарювання повинна забезпечити 

оптимальне їх використання та можливість здійснення оперативного 

контролю за витратами, які виникають у підприємства у зв‘язку з 

використанням зазначеного об‘єкта бухгалтерського обліку. 

Побудова адаптивної та гнучкої системи управління земельними 

ресурсами на підприємстві є неможливою без отримання деталізованої, 

об‘єктивної та оперативної інформації для прийняття дієвих рішень. 

Оперативне надання релевантної та актуальної інформації для потреб 

зацікавлених користувачів є неможливим без використання сучасних 

комп‘ютерних технологій в сфері автоматизації ведення управлінського 

обліку земельних ресурсів. Зазначені обставини детермінують зміну 

парадигми розвитку управлінського обліку земельних ресурсів як 

інтегрованої інформаційної системи підприємства в умовах використання 

комп‘ютерних технологій. 

Інформація, що формується в системі управлінського обліку широко 

використовується для потреб планування, прогнозування та розробки 

тактики діяльності підприємства. Тому, ―управлінський облік – необхідний 

інструмент управління підприємством, який дає змогу підвищити якість та 

оперативність прийняття управлінських рішень, максимізувати очікуваний 

прибуток та ефективно контролювати ризики господарської діяльності, 

мобілізувати резерви‖ [85, с. 117]. 

Погоджуємось з Н.В. Бондарчук, що ―можна відзначити дві головні 

особливості управлінського обліку – орієнтація на користувача інформації та 

оперативність надання даних характеризує сутність управлінського обліку‖ 

[15, с. 44]. 

До тепер серед науковців тривають дискусії з приводу формулювання 

змісту поняття ―управлінський облік‖, доцільності виокремлення 

управлінського обліку як окремої системи надання інформації, етапів його 

організації та розробки методичних засад його ведення в розрізі об‘єктів 

бухгалтерського обліку. 
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Так, серед вітчизняних науковців наявні два діаметрально протилежні 

підходи до визнання існування управлінського обліку та правомірності його 

виокремлення в системі бухгалтерського обліку. Окремі науковці 

заперечують існування управлінського обліку (Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., 

Ластовецький В.В.), а інші навпаки обґрунтовують зміст та доцільність 

виокремлення управлінського обліку як окремої підсистеми надання 

інформації для прийняття управлінських рішень (Бєлоусова І.А., Голов С.Ф., 

Нападовська Л.В., Палій В.Ф., Пушкар М.С., Сопко В.В. та інші). 

Разом з тим, заперечувати існування управлінського обліку є 

неправомірним, оскільки на законодавчому рівні також наведено визначення 

сутності даного терміну. Зокрема, в Законі України ―Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні‖ [61] представлено наступне 

визначення: ―внутрішньогосподарський (управлінський) облік – система 

збору, обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для 

внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством‖.  

З точки зору системного підходу Ю.О. Ночовна пропонує трактувати 

управлінський облік як ―систему збору, обробки та передачі інформації 

внутрішнім користувачам з метою прийняття управлінських рішень, котра 

включає сукупність взаємопов‘язаних і взаємообумовлених елементів 

(складових), орієнтованих на забезпечення успішної реалізації його основних 

функцій та завдань‖ [144, с. 164]. Вважаємо, що структурну побудову 

системи управлінського обліку земельних ресурсів також слід розглядати як 

сукупність взаємопов‘язаних і взаємообумовлених елементів. 

―Під системою управлінського обліку на підприємстві слід розуміти 

спостереження, оцінку, реєстрацію, вимірювання, обробку, систематизацію 

та передачу інформації переважно про витрати і результати господарської 

діяльності в інтегрованій системі обліку, нормування, планування, контролю 

та аналізу з метою формування достатньої інформаційної бази внутрішнім 

користувачам для прийняття оперативних (тактичних) і прогнозних 

(стратегічних) управлінських рішень‖ [31, с. 53]. В даному випадку автор 
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неправомірно обмежує мету системи управлінського обліку в наданні 

інформації переважно про витрати і результати господарської діяльності, 

оскільки зацікавленим користувачам надається як фінансова, так і не 

фінансова інформація. 

Інші автори вважають, що ―управлінський облік – це процес виявлення, 

вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі 

інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, 

оцінки і контролю всередині організації та для забезпечення відповідного 

підзвітного використання ресурсів‖ [95, с. 187] 

Аналізуючи представлені визначення, можна зробити узагальнюючий 

висновок, що вітчизняними дослідниками управлінський облік розглядається 

як система та процес накопичення, передачі інформації зацікавленим 

користувачам для ухвалення відповідних управлінських рішень. 

Зарубіжні автори (Bennett M., James P.) визначать підсистему 

управлінського обліку як ―інформаційну систему, яка забезпечує 

генерування, аналіз та використання фінансової та не фінансової інформації в 

цілях оптимізації результатів діяльності підприємства та забезпечення його 

збалансованого розвитку‖ [237, С. 31]. 

Ніта Б. (Nita B.) в науковій статті стверджує, що ―управлінський облік 

сприймається як сфера бухгалтерського обліку, основним завданням якої є 

надання інформації керівникам для прийняття рішень, які забезпечують 

досягнення корпоративних цілей‖ [241, с. 139] 

Схоже трактування представлено в статті Дж. Мажец (J. Marzec), який 

вважає, що ―управлінський облік – це процес ідентифікації, вимірювання, 

збору, обробки та передачі інформації користувачам в середині 

підприємства, яка є основою для прийняття бізнес-рішень, планування та 

контролю діяльності‖ [240, с. 464]. 

Представлені трактування змісту управлінського обліку зарубіжними 

дослідниками засвідчують, що автори підтримують позицію що 
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управлінський облік є процесом підготовки різного типу інформації, яка 

потрібна керівництву для потреб управління. 

Враховуючи вищенаведені трактування поняття ―управлінський облік‖, 

пропонуємо економічний зміст даного терміну трактувати як систему збору, 

обробки, накопичення, систематизації та представлення фінансової та не 

фінансової інформації для задоволення інформаційних потреб внутрішніх 

користувачів та ухвалення дієвих управлінських рішень з метою досягнення 

стратегічних завдань діяльності підприємства. 

Не применшуючи ролі та значення управлінського обліку земельних 

ресурсів в формуванні інформаційного базису прийняття ефективних 

управлінських рішень, слід звернути увагу на наявність дискусійних 

проблемних питань його практичного впровадження та застосування. На 

сьогодні можна стверджувати про наявність організаційно-методологічних 

проблемних питань, які призводять до не сформованості управлінського 

обліку земельних ресурсів підприємства як цілісної системи накопичення та 

інтерпретації інформації для потреб поточного, стратегічного планування та 

розвитку діяльності підприємства. 

Наявність дискусій та полеміки серед науковців щодо доцільності 

виокремлення управлінського обліку, визначення змісту даного поняття та 

структури. Дискусії з приводу факту існування управлінського обліку, його 

співвідношення з бухгалтерським обліком, призводять до гальмування 

концепції його розвитку. Зазначені фактори негативно впливають на 

методологію, розробку принципів та основних положень організації 

управлінського обліку. 

Відсутність нормативно-правової бази з організації та ведення 

управлінського обліку призводять до неструктурованості його елементів, не 

розробленості типових положень та інструкцій з впровадження системи 

управлінського обліку, що пояснюється галузевою специфікою діяльності 

кожного окремого суб‘єкта господарювання. 
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Наступним проблемним питанням є те, що ―суттєвим гальмом 

поширення управлінського обліку в країні залишається відсутність чіткого 

визначення переліку складових цього обліку‖ [231, с. 91]. Відсутність 

безсумнівного уявлення про складові системи управлінського обліку, 

призводить до невпорядкованого виокремлення етапів та порядку його 

впровадження на підприємстві.  

Однією з найважливіших проблем функціонування підприємства є 

налагодження системного контролю за обсягом отриманих доходів та 

понесених витрат як основних індикаторів досягнення стратегічних цілей 

діяльності підприємства. Проте, як свідчить практичний досвід організації 

системи управлінського обліку, питанням створення й функціонування 

системи обліку за центрами відповідальності не приділяється належна увага. 

Зокрема, організація управлінського обліку за центрами відповідальності 

передбачає детальний розподіл та закріплення конкретних завдань за 

структурними підрозділами підприємства і запровадження чітких фінансових 

показників їх функціонування, що дозволяє організувати ефективну систему 

внутрішнього контролю їх виконання та досягнення цілей функціонування 

підприємства. Проте, впровадження системи управлінського обліку на 

підприємствах здійснюється без належного аналізу організаційної структури 

підприємства та обґрунтованого розподілу центрів відповідальності, що в 

подальшому призводить до ускладнення внутрішнього контролю відхилень 

від планових показників діяльності підприємства. 

Практика ведення управлінського обліку засвідчує, що забезпечити 

оперативну обробку інформації, уникнення її асиметрії, а також здійснити 

дієвий контроль за наданням інформації для потреб управлінського 

персоналу при мінімальних витратах ресурсів дозволяє використання 

сучасних комп‘ютерних технологій. Впровадження інформаційних 

технологій для створення єдиної інформаційної сфери та автоматизації 

діяльності пов‘язаної з веденням управлінського обліку земельних ресурсів 

дозволить уникнути виникнення технічних помилок зумовлених впливом 
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людського фактору та забезпечити побудову належних комунікаційних 

зв‘язків між окремими структурними підрозділами та виконавцями. 

―Метою функціонування автоматизованої системи бухгалтерського 

обліку на підприємстві має бути забезпечення зацікавлених осіб фінансовою 

інформацією для прийняття обґрунтованих рішень при виборі 

альтернативних варіантів використання обмежених ресурсів‖ [207, с. 130]. 

Управлінський облік земельних ресурсів та витрат пов‘язаних з їх 

поліпшенням в умовах застосування комп‘ютерних технологій слід 

організувати так, щоб єдина інтегрована система бухгалтерського обліку 

дозволяла накопичувати та систематизувати інформацію про стан, 

використання земельних ресурсів та витрати понесені на їх поліпшення за 

декількома напрямами, зокрема: за центрами відповідальності, за центрами 

витрат; за центрами доходів. Організацію управлінського обліку земельних 

ресурсів в умовах використання комп‘ютерних технологій пропонуємо 

здійснювати на основі: 

– використання автоматизованих робочих місць (далі – АРМ) 

працівників бухгалтерської служби з метою задоволення 

багатофункціональних запитів користувачів з найменшою трудомісткістю; 

– побудови окремого модуля для ведення бухгалтерського обліку 

земельних ресурсів для ефективного вирішення основних завдань діяльності 

підприємства. 

―АРМ бухгалтера є засобом автоматизації праці зайнятого обліком 

персоналу та представляє собою функціональну спеціалізовану людино-

машинну систему, що включає в себе програмно-технічний комплекс, 

інформаційне та додаткове інструктивно-методичне та організаційно-

технологічне забезпечення‖ [59, с. 24-25]. 

Комп‘ютеризацію управлінського обліку земельних ресурсів слід 

здійснювати на основі використання сукупності пов‘язаних АРМ 

структурних підрозділів. Об‘єднання передбачених на підприємстві 

локальних АРМ в єдиний комплекс, забезпечує формування цілісної 
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інформаційної системи про стан, ефективність використання земельних 

ресурсів на правах володіння та користування. Використання такого підходу 

до організації управлінського обліку земельних ресурсів в умовах 

використання комп‘ютерних технологій підвищує оперативність, 

диференціацію та усунення асиметрії інформації, яка надається для потреб 

управління (рис. 3.6).  
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АРМ бухгалтера 1 Накопичення, групування та обробка 

первинних документів 

АРМ бухгалтера 2 
Формування узагальненої інформації 

про стан та ефективність 

використання земельних ресурсів 

Складання управлінської бухгалтерської звітності, фінансової 

звітності щодо стану земельних ресурсів на підприємстві 

 

Рис. 3.6. Організація автоматизованої системи управлінського 

обліку земельних ресурсів на основі використання комплексу АРМ 

 

Пропонуємо систему управлінського обліку земельних ресурсів з 

використанням комп‘ютерних технологій на основі використання комплексу 

АРМ розглядати як сукупність взаємопов‘язаних та взаємно підпорядкованих 

АРМ. Комплекс АРМ працівників бухгалтерії для кожного окремого суб‘єкта 
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господарювання залежатиме від його організаційної структури, 

багаторівневості системи управління та структури бухгалтерської служби. 

Разом з тим, вважаємо, що в автоматизованій системі управлінського обліку 

земельних ресурсів слід виокремлювати АРМ бухгалтера 1, основними 

функціями якого є формування первинних потоків інформації про склад та стан 

земельних ресурсів, якими володіє або користується підприємство. Після 

введення первинної інформації на АРМ бухгалтера 2 відбувається формування 

вторинного (зведеного) інформаційного потоку. АРМ бухгалтера 2 забезпечує 

узагальнення первинних даних, їх систематизацію та групування. АРМ 

головного бухгалтера на підставі узагальненої та зведеної інформації забезпечує 

складання управлінської бухгалтерської звітності; заповнення показників 

фінансової звітності та приміток до неї; підготовку інформації з урахуванням 

управлінських запитів та потреб. На підставі використання АРМ бухгалтерії 

забезпечується формування єдиної комп‘ютерної бази даних, інформація якої є 

підставою для підготовки проектів оптимальних управлінських рішень. З метою 

підвищення швидкості обробки інформації та отримання вихідних даних для 

розробки управлінських рішень доцільно також застосовувати модуль 

―Земельні ресурси‖. 

―Відзначимо найголовнішу, на наш погляд, вимогу до програмного 

забезпечення АРМ бухгалтера – це функціональна модульність, яка 

передбачає поділ програмного забезпечення на окремі модулі, в межах яких 

виконується окрема частина облікового процесу (стадія, етап, фаза, 

процедура тощо). Окремо зазначимо, що розподіл АРМ на функціональні 

модулі, на нашу думку, забезпечує ефективний механізм алгоритмізації та 

діалогізації окремих бухгалтерських завдань‖ [35, с. 132]. 

Систему управлінського обліку земельних ресурсів доцільно розглядати 

з точки зору системного підходу, як сукупність взаємопов‘язаних елементів, 

які постійно перебувають у взаємозв‘язку та взаємообумовленості. Тому, 

якщо управлінський облік земельних ресурсів розглядати як відкриту 

систему, вона має вхід, сукупність елементів та вихід (рис. 3.7). 
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 УПРАВЛІНСЬКІ ПОТРЕБИ 
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ВИХІД 
(інформація для прийняття управлінських рішень) 

Застосування отриманої інформації для аналізу, планування та контролю 

діяльності суб’єкта господарювання в сфері землекористування в умовах 

ресурсозбереження 
 

Рис. 3.7. Запропонована система управлінського обліку земельних 

ресурсів в умовах застосування комплексу локальних АРМ 

На основі управлінських потреб формуються цілі, завдання та принципи 

управлінського обліку земельних ресурсів. Наявна інформація про земельні 

ресурси підприємства є підґрунтям для планування та прогнозування 

діяльності суб‘єкта господарювання в сфері землекористування. За 

допомогою комплексу АРМ та на основі використання модулю ―Земельні 

ресурси‖ здійснюються процеси збору, накопичення, обробки, систематизації 

інформації про стан, ефективність використання земельних ресурсів. На 

підставі зазначеної інформації та з урахуванням інформаційних запитів 

управлінського персоналу формуються зведені документи та управлінська 

бухгалтерська звітність щодо земельних ресурсів. Виходом системи 

управлінського обліку земельних ресурсів є інформація для прийняття 

управлінських рішень щодо планування, аналізу та контролю в сфері 

землекористування в умовах ресурсозбереження. За результатами прийнятих 

управлінських рішень завдяки зворотному зв‘язку здійснюється оцінка якості 
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та правильності ведення управлінського обліку земельних ресурсів на 

підприємстві, розробляються коригувальні заходи. 

Всебічне дослідження та вивчення стану земельних ресурсів 

підприємства, пошук факторів та резервів зростання ефективності їх 

використання є неможливим без вибору відповідного програмного 

забезпечення. Ринок ІТ-технологій в сфері ведення бухгалтерського обліку 

земельних ресурсів на сьогодні представлений різним програмним 

забезпеченням, яке в тій чи іншій мірі забезпечує побудову системи 

облікового відображення земельних ресурсів. Порівняння найпоширеніших 

комп‘ютерних програм, що застосовуються з метою автоматизації 

бухгалтерського обліку земельних ресурсів наведено в табл. 3.14. 

Таблиця 3.14 

Програмне забезпечення, що використовується для автоматизації 

бухгалтерського обліку земельних ресурсів 

Комп‘ютерна 

програма 

Призначення Функціональні можливості з облікового 

відображення земельних ресурсів 

1 2 3 

―1С: Бухгалтерія 

8 для України‖ Призначена для 

ведення обліку на 

малих,середніх і 

великих 

підприємствах 

Ведення обліку земельних ділянок у складі 

необоротних активів за найменуваннями, 

кількісними і вартісними показниками. 

Наявна можливість ведення фасетного 

аналітичного обліку та позабалансового 

обліку, ведення податкових розрахунків в 

сфері землекористування, оренди землі 

Система ―Парус-

Бухгалтерія 8‖ 

―MASTER: 

Агро‖, 

―MASTER: 

Бухгалтерія‖ Ведення обліку для 

малих та середніх 

підприємств 

Модуль «Банк землі» забезпечує ефективне 

управління земельним банком: договір оренди 

земельної ділянки; формування банку землі 

підприємства; нарахування орендної плати та 

розрахунки з пайовиками; планування 

виробничого завантаження посівних площ та 

раціональне використання земельних 

ресурсів; облік податкових розрахунків з 

бюджетом та формування звітності 

―Проект  

X-DOOR‖ Ведення обліку для 

малих та середніх 

підприємств 

Містить набір типових модулів, для 

автоматизації бухгалтерського обліку 

підприємства. Облік земельних ресурсів 

ведеться за найменуваннями та вартісним 

вираженням 
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Продовження табл. 3.14 

1 2 3 

Комплекс 

програм ―Нова 

бухгалтерiя‖ 

Ведення обліку для 

малих, середніх та 

великих 

підприємств 

Облік земельних ділянок у складі основних 

засобів підприємства, наявні типові 

документи та бухгалтерські проведення, облік 

руху земельних ділянок 

―Акцент‖ Для бюджетних 

установ, малих, 

середніх 

підприємств 

Надходження, введення в експлуатацію, 

списання земельних ділянок, прав 

користування ними у складі необоротних 

активів 

―Афіна‖ Для бюджетних 

установ, малих, 

середніх та великих 

підприємств 

Ведення обліку земельних ділянок за 

найменуваннями, кількісними і вартісними 

показниками. Ведення позабалансового 

обліку, ведення податкових розрахунків в 

сфері землекористування, оренди землі 

―IT-Enterprise. 

Бухгалтерія‖ 

Ведення обліку для 

великих 

підприємств та 

корпоративних 

структур 

Ведення обліку земельних ділянок у складі 

необоротних активів за найменуваннями, 

кількісними і вартісними показниками. 

Наявна можливість об‘єднання даних різних 

аналітичних регістрів, ведення податкових 

розрахунків в сфері землекористування, 

операції із оренди, передачі в заставу 

земельних ділянок 

―ERP SAP R/3‖ Складається з набору прикладних модулів, які 

підтримують різні бізнес-процеси компанії та 

інтегровані між собою в масштабі реального 

часу. Містить модуль для комп‘ютеризації 

управлінського обліку та планування 

 

Порівняння комп‘ютерних програм, що застосовуються підприємствами 

для ведення бухгалтерського обліку земельних ресурсів дозволяє 

констатувати наступні їх спільні ознаки: 

– побудова комп‘ютерних програм за модульним принципом; 

– ведення бухгалтерського та управлінського обліку земельних ресурсів 

за найменуваннями, кількісними та вартісними показниками; 

– ведення обліку податкових розрахунків, орендних платежів. 

Відмінними ознаками вищенаведених комп‘ютерних програм є наступні: 

– можливість інтегрування інформації з різних модулів між собою; 

– розробка програмного забезпечення з урахуванням галузевої 

специфіки їх діяльності (аграрних підприємств, бюджетних установ тощо); 
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– відсутність розробленого єдиного модуля для ведення обліку 

земельних ресурсів різних типів та генерування звітної інформації з 

урахуванням їх різної спрямованості. 

З розвитком інформаційних технологій на ринку комп‘ютерних 

бухгалтерських програм найбільшою популярністю користується програмне 

забезпечення ―1С: Бухгалтерія 8 для України‖ та ―Парус-Бухгалтерія 8‖. За 

результатами дослідження 42 підприємств м. Києва встановлено, що 

переважна більшість підприємств для ведення бухгалтерського обліку, в 

тому числі земельних ресурсів, використовують комп‘ютерну програму  

―1С: Бухгалтерія 8 для України‖ (рис. 3.8).  

36,1

23,8

16,3

8,5
10,1

5,2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Програмне забезпечення

1 С Бухгалтерія 8.3
Парус-Бухгалтерія 8
ERP SAP R/3
Комплекс програм “Нова бухгалтерiя”
MASTER: Бухгалтерія
Інші компютерні програми

 

Рис. 3.8. Програмне забезпечення з обліку земельних ресурсів на 

підприємствах м. Києва (з урахуванням дослідженої сукупності) 

Оскільки програмний продукт ―Парус-Бухгалтерія 8‖ є більш орієнтований 

на комп‘ютеризацію бухгалтерського обліку в бюджетних установах, вважаємо, 

що використання ―1С: Бухгалтерія 8 для України‖ є найбільш прийнятним для 

формування окремого модуля для ведення обліку земельних ресурсів. 

Розробка модуля ―Земельні ресурси‖ на платформі ―1С: Бухгалтерія 8 

для України‖ повинна забезпечити інтеграцію даних про всі господарські 

операції із земельними ресурсами підприємства в єдину інформаційну базу. 

Програма ―1С: Бухгалтерія 8 для України‖ складається з сукупності 
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прикладних модулів, які сприяють автоматизації бухгалтерського обліку 

бізнес-процесів суб‘єкта господарювання та інтегровані між собою. 

Гнучкість платформи комп‘ютерної програми ―1С: Бухгалтерія 8 для 

України‖ дозволяє розробляти та впроваджувати різні модулі з метою 

формування оперативної інформації для потреб управління. Отже, 

комп‘ютеризовану систему бухгалтерського та управлінського обліку 

земельних ресурсів найбільш доцільно інтегрувати в інформаційну систему 

підприємства шляхом розробки окремого модуля на базі платформи 

програми ―1С: Бухгалтерія 8 для України‖. Запропонована структура модуля 

―Земельні ресурси‖ наведена на рис. 3.9. 

 

МОДУЛЬ “ЗЕМЕЛЬНІ 
РЕСУРСИ” 

 

Рахунки бухгалтерського обліку 

Контрагенти 

Номенклатура земельних ресурсів 

Одиниці вимірювання 

Кадастровий номер, розташування 

Довідник прав власності та 

користування 

1. Довідники 

 

Інвентарна картка з обліку 

земельних ділянок 

Інвентарна картка обліку 

права постійного 

користування земельною 

ділянкою в складі 

нематеріальних активів 

3. Картотека 

 

Регламентована звітність 

Управлінська бухгалтерська 

звітність з обліку земельних 

ресурсів 

Інша звітність за запитом 

користувача 

5. Звітність 

 

Регламентовані первинні 

документи з обліку земельних 

ресурсів 

Внутрішні первинні документи з 

обліку земельних ресурсів 

Зведені документи з обліку 

земельних ресурсів 

2. Документообіг 

 

Орендовані земельні ділянки 

Здані в оренду та / або 

суборенду земельні ділянки 

Земельні ділянки як об‟єкти 

інвестиційної нерухомості 

Земельні ділянки набуті на 

правах користування 

4. Об’єкти оренди 

Автоматичне формування інтегрованої та цілісної бази даних щодо стану та 

ефективності використання земельних ресурсів як об’єкта бухгалтерського обліку 

Рис. 3.9. Запропонована структура модуля “Земельні ресурси” в умовах 

застосування комп’ютерної форми ведення бухгалтерського обліку 
 

Модуль ―Земельні ресурси‖ забезпечує облік земельних ресурсів, витрат 

на капітальне поліпшення земель підприємства і включає п‘ять розділів: 
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– розділ ―Довідники‖ призначений для накопичення та систематизації 

інформації про найменування (виду та цільового призначення) земельної 

ділянки, контрагента від якого вона отримана, заповнення основних 

кількісних показників (площі, кадастрового номера, місця розташування та 

права власності або користування). Саме елементи даного розділу призначені 

для організації аналітичного обліку та збереження інформації, яка 

багаторазово використовується при введенні даних в комп‘ютерну програму. 

Елементи довідника використовують при обліковому відображенні 

господарських операцій та заповненні первинних та узагальнюючих 

документів. Також зазначений розділ повинен містити робочий план рахунків 

управлінського обліку (фасети аналітичних рахунків). 

– розділ ―Документообіг‖ містить скупність типових та розроблених на 

підприємстві первинних та узагальнюючих документів за допомогою яких 

здійснюється облікове відображення господарських операцій з земельними 

ресурсами. Зведені документи з обліку земельних ресурсів передбачають 

формування оборотно-сальдових відомостей по рахунках, зведених 

відомостей за визначеним типом господарських операцій із земельними 

ресурсами; 

– розділ ―Картотека‖ забезпечує впорядкований збір даних та інформації 

про земельні ресурси, їх стан, рух та використання в господарській діяльності 

підприємства. Накопичення інформації здійснюється через заповнення 

відповідних інвентарних карток обліку; 

– розділ ―Об‘єкти оренди‖ складається з елементів, які дозволяють 

отримати деталізовану інформацію про орендовані та здані в оренду земельні 

ділянки, перелік земельних ділянок, що визнані об‘єктами інвестиційної 

нерухомості. Крім того, використання зазначеного модуля дозволяє отримати 

деталізовану інформацію про земельні ділянки набуті на правах 

користування (постійного користування, сервітуту, суперфіцію, 

емфітевзису); 
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– розділ ―Звітність‖ використовується для заповнення регламентованої 

звітності (фінансової, статистичної та податкової), а також управлінської 

бухгалтерської звітності. Завдяки налагодженій системі вибірки та 

компонування даних зазначених розділ дозволяє сформувати будь яку іншу 

внутрішню звітність за запитом користувача (управлінського персоналу).  

Модуль ―Земельні ресурси‖ може бути доповнений іншими розділами 

залежно від видів господарських операцій з земельними ресурсами, які 

здійснюються підприємством. Зазначена гнучкість модуля дозволяє 

налагодити власну модель управлінського обліку земельних ресурсів за 

визначеними критеріями, контролювати стан та ефективність використання 

земельних ресурсів за їх типами та функціональним призначенням, 

проводити порівняльний аналіз і коригування управлінських рішень на 

основі отриманих фактичних даних про використання земельних ресурсів. 

Автоматизація управлінського обліку земельних ресурсів забезпечує 

підвищення оперативності отримання якісної та достовірної інформації для 

потреб стратегічного та поточного планування діяльності підприємства в 

сфері землекористування, зростання результативності економічного аналізу 

результатів прийнятих управлінських рішень. Правильно організована 

система управлінського обліку в умовах використання комп‘ютерних 

технологій сприяє довгостроковому та безперервному розвитку 

підприємства, максимальній реалізації оперативних та стратегічних завдань 

діяльності.  

Дослідження автоматизації бухгалтерського обліку для цілей управління 

в частині земельних ресурсів дозволило зробити висновок про необхідність 

розробки окремого модуля ―Земельні ресурси‖ та використання комплексу 

АРМ працівників бухгалтерії. Доведено, що організація управлінського 

обліку земельних ресурсів в умовах застосування комп‘ютерних технологій 

та її інтегрований зв'язок із інформаційною системою фінансового обліку 

забезпечують здійснення управлінським персоналом безперервного 

контролю за показниками стану та ефективності використання земельних 
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ресурсів, проведення аналітичних розрахунків виконання бюджетних 

показників та причин виявлених відхилень на основі оперативного 

отримання управлінської бухгалтерської звітності в режимі автоматизованої 

обробки даних. 

 

Висновок до третього розділу 

 

Дослідження теоретичних питань та напрямів удосконалення 

бухгалтерського обліку та представлення інформації про земельні ресурси у 

звітності підприємства дозволили сформулювати наступні висновки: 

1. Дослідження спільних та відмінних ознак речових прав на чуже майно 

(сервітут, суперфіцій, емфітевзис) та операційної оренди земельної ділянки 

дозволи обґрунтувати необхідність розмежування та ведення відокремленого 

обліку земельних ділянок, які підприємство отримує на підставі набуття 

права постійного або тимчасового користування земельною ділянкою. У 

зв‘язку з наявністю недоліків в нормативному регулюванні бухгалтерського 

обліку прав тимчасового користування земельними ділянками, відсутність 

затверджених на законодавчому рівні типових договорів про встановлення 

сервітуту, суперфіцію та емфітевзису для розробки методичного 

забезпечення бухгалтерського обліку земельних ділянок отриманих на правах 

тимчасового користування, виокремлені об‘єкти бухгалтерського обліку, які 

використовуються в господарських операціях при набутті зазначених прав. 

2. Неспроможність діючого методичного забезпечення бухгалтерського 

обліку оренди та прав користування земельними ділянками сформувати 

комплексний інформаційний базис про стан та напрями використання 

земельних ділянок набутих на правах користування призводить до прийняття 

недієвих управлінських рішень в сфері ресурсозбереження та досягнення 

стратегічних цілей діяльності підприємства. З метою усунення зазначених 

недоліків запропоновано застосовувати доходний підхід при первісній оцінці 

прав користування земельною ділянкою (сервітут, суперфіцій, емфітевзис) та 
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відображати вартість безпосередньо прав користування земельною ділянкою 

на субрахунку 122 ―Право на користування майном‖, а вартість набутих 

земельних ділянок на правах користування обліковувати на субрахунках 

позабалансового рахунку 01 ―Орендовані необоротні активи‖ із 

використанням відповідної фасетної системи аналітичного обліку. 

Запропоновані пропозиції з удосконалення порядку відображення 

операційної оренди та прав користування земельними ділянками при 

використанні фасетної системи аналітичного обліку сприятимуть захисту та 

узгодженості інтересів сторін договору, а також достовірному 

представленню інформації про вартість нематеріальних активів у звітності 

підприємства та в позабалансовому обліку. 

3. Показники фінансової звітності не надають повної інформації про 

стан та використання земельних ресурсів для потреб планування, контролю 

та аналізу ефективності здійснення відносин в сфері землекористування. 

Низька інформативність фінансової звітності призводить до викривлення 

вартості ресурсно-майнового потенціалу підприємства. З метою подолання 

зазначених недоліків запропоновано доповнити додатковими рядками форму 

№ 1 ―Баланс (Звіт про фінансовий стан)‖ в частині розкриття інформації про 

земельні ресурси. Для забезпечення належної деталізації та обґрунтованості 

статей фінансової звітності розроблені пропозиції в частині доповнення 

приміток до річної фінансової звітності шляхом внесення додаткових 

показників (рядків) та окремого розділу XVI ―Позабалансовий облік‖. 

4. Формування інформаційних потоків, які відображають стан та 

ефективність використання земельних ресурсів за різними напрямами їх 

використання для потреб планування, аналізу та контролю на рівні 

підприємства є можливим на підставі запропонованої процедури складання. 

За результатами дослідження розроблений пакет управлінської 

бухгалтерської звітності щодо земельних ресурсів (Звіт про стан та 

використання земельних ресурсів несільськогосподарського призначення; 

Звіт про стан та використання земельних ресурсів сільськогосподарського 



191 

призначення), використання якого є підґрунтям для формування цілісної 

інтегрованої інформаційної системи підприємства. 

5. Низький рівень забезпечення статистичних досліджень в сфері 

земельних відносин призводить до відсутності детальної інформації щодо 

кількісного та якісного стану земельних ресурсів на макрорівні. З метою 

формування інформаційного забезпечення оцінки ринкової вартості 

земельних ділянок запропоновано використовувати форму статистичного 

спостереження 1-зем (річна) ―Звіт про стан та ефективність використання 

земельних ресурсів‖ з відповідною розробкою інструкції щодо її заповнення. 

6. Організація системи стратегічного управління земельними ресурсами 

підприємства ускладнена відсутністю належних наукових та практичних 

розробок в сфері використання комп‘ютерних технологій при веденні 

управлінського обліку земельних ресурсів. Для подолання зазначеного 

проблемного питання запропоновано використовувати комплекс АРМ 

працівників бухгалтерії та модуль ―Земельні ресурси‖ в умовах використання 

комп‘ютерних технологій. Використання розроблених пропозицій забезпечує 

своєчасне отримання інформації про земельні ресурси підприємства з метою 

прогнозування можливих напрямів оптимальних напрямі їх використання в 

подальшій діяльності підприємства.  

 

Основні положення проведеного дослідження викладено у працях [135, 

138, 142]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано 

вирішення наукового завдання, яке полягає в розвитку теоретичних та 

удосконаленню методично-організаційних положень бухгалтерського обліку 

земельних ресурсів підприємства в умовах ресурсозбереження. Основні 

висновки за результатами наукового дослідження полягають у наступному: 

1. Термінологічна неузгодженість та варіативність трактування 

економічного змісту поняття «земельні ресурси» як об‘єкта бухгалтерського 

обліку зумовлює потребу усунення асиметрії категорійно-понятійного 

апарату. На основі встановлення трактування змісту термінів «земля», 

«природний капітал», «земельний капітал», «земельні ресурси», «земельна 

ділянка» доведено їх співпідпорядкованість та взаємозалежність. Уточнено 

трактування поняття «земельні ресурси» як об‘єкта бухгалтерського обліку 

(сукупність земельних ділянок, якими володіє та / або розпоряджається 

суб‘єкт господарювання незалежно від способу їх використання в 

господарській діяльності), що сприяє науковому обґрунтуванню 

організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку земельних 

ресурсів. 

2. Недосконалість і невідпрацьованість єдиної класифікації земельних 

ресурсів зумовлюють дуалістичність ознак класифікації земельних ресурсів 

та групування їх видів. Із метою усунення зазначеного недоліку розроблено 

авторський підхід до класифікації земельних ресурсів для потреб 

бухгалтерського обліку шляхом визначення ознак класифікації (за видами та 

цільовим призначенням земель; за правом власності; за суб‘єктами права 

власності; за шляхами надходження на підприємство; за якістю та 

придатністю для використання; за функціональним призначенням; за участю 

в іпотечному кредитуванні) та виокремлення відповідних видів земельних 

ресурсів, що є базисом для структурування інформації з урахуванням запитів 
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зацікавлених користувачів та розробки відповідних методичних положень 

облікового відображення операцій із земельними ресурсами. 

3. Недовершеність та суперечність чинної нормативно-правової бази 

щодо бухгалтерського обліку земельних ресурсів призводить до 

неспроможності законодавчих документів ефективно врегулювати порядок 

облікового відображення результатів здійснення земельних відносин. Із 

метою подолання зазначених недоліків розроблено «Положення про порядок 

бухгалтерського обліку земельних ресурсів», застосування якого дозволяє 

визначити пріоритетні розрізи інформації, яка повинна надаватися системою 

бухгалтерського обліку щодо стану та ефективності використання земельних 

ресурсів. 

4. Неприділення належної уваги питанням обліку земельних ресурсів у 

процесі розробки складових облікової політики зумовлює виникнення 

обмежень формування інформаційного масиву даних для прийняття 

управлінських рішень. Із метою запобігання асиметричної інформації та 

забезпечення єдиного підходу до облікового відображення земельних ресурсів 

виокремлені етапи формування облікової політики підприємства 

(організаційно-підготовчий, методичний, оціночний, заключний), а також 

наведені складові облікової політики земельних ресурсів (концептуальна, 

методична, технічна) із систематизацією їх елементів. 

5. Невідповідність сучасним вимогам затверджених на законодавчому 

рівні первинних документів з обліку основних засобів, низька інформативність 

їх показників щодо надання інформації про земельні ресурси є однією з 

перешкод формування відповідного інформаційного базису про стан земельних 

ресурсів. З огляду на зазначене розроблено форми первинних документів щодо 

обліку земельних ресурсів на стадіях надходження, експлуатації та вибуття зі 

складу активів підприємства, використання яких забезпечує деталізовану 

реєстрацію фактів господарського життя у сфері земельних відносин. Із метою 

удосконалення оцінки як елементу методу бухгалтерського обліку доведено 
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доцільність застосування альтернативного підходу при первинній оцінці 

земельних ресурсів та оцінці на дату балансу.  

6. Досягнення консенсусу між сторонами земельних відносин, 

зацікавленими користувачами інформації про стан земельних ресурсів є 

неможливим у зв‘язку з недосконалістю методичного забезпечення 

бухгалтерського обліку земельних ресурсів. Для усунення зазначеного 

недоліку запропонована фасетна система аналітичного обліку земельних 

ресурсів (фасети першого рівня аналітики: Ф1 «За видами та цільовим 

призначенням земель»; Ф2 «Земельні ресурси за шляхами надходження на 

підприємство»; Ф3 «Земельні ресурси за якістю та придатністю для 

використання»; Ф4 «Земельні ресурси за функціональним призначенням»), 

використання якої дозволяє сформувати повну, якісну та достовірну 

інформаційну основу для прийняття управлінських рішень. 

7. Чинне методичне забезпечення бухгалтерського обліку оренди та прав 

користування земельними ділянками характеризується суттєвими недоліками 

й потребує відповідного удосконалення. Науково обґрунтовано доцільність 

застосування доходного підходу при первинній оцінці прав користування 

земельною ділянкою (сервітут, суперфіцій, емфітевзис) та методичного 

підходу до відображення вартості прав користування земельною ділянкою на 

субрахунку 122 «Право на користування майном», а вартості набутих 

земельних ділянок на правах користування на позабалансовому рахунку 01 

«Орендовані необоротні активи» з фасетною системою аналітичного обліку. 

Використання наведеного методичного підходу сприяє наданню 

деталізованої інформації про ресурсно-майновий потенціал підприємства. 

8. Структура бухгалтерської звітності засвідчує її низьку 

інформаційність у частині надання відомостей про земельні ресурси. 

Розроблено комплексний підхід до подання інформації про стан та 

використання земельних ресурсів у бухгалтерській звітності на мікро- та 

макрорівнях. Зокрема, доповнено показники активу ф. № 1 Баланс (Звіт про 

фінансовий стан), форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» 
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шляхом унесення додаткових показників (рядків) до розділів І «Основні 

засоби», ІІ «Нематеріальні активи» та створення додаткового розділу 

XVI «Позабалансовий облік». Для формування інформаційних потоків про 

кількісний та якісний стан земельних ресурсів, напрямів та ефективності їх 

використання для аналітичних потреб на мікрорівні розроблено форми 

управлінської бухгалтерської звітності щодо земельних ресурсів. Доведено 

доцільність розробки та складання на макрорівні форми статистичного 

спостереження 1-зем (річна) «Звіт про стан та ефективність використання 

земельних ресурсів», що забезпечить систематизацію та накопичення 

інформації про землевласників та землекористувачів. 

9. Необхідність оперативного надання інформації про земельні ресурси, 

можливість побудови різносторонніх аналітичних звітів та зведених 

відомостей про стан і напрями використання земельних ресурсів є 

неможливим без відповідної організації бухгалтерського обліку для потреб 

управління в умовах застосування комп‘ютерних технологій. Для 

підвищення рівня якості опрацювання та групування інформації про земельні 

ресурси розроблено рекомендації з використання комплексу 

автоматизованих робочих місць працівників бухгалтерії та модуль «Земельні 

ресурси» в умовах застосування комп‘ютерних технологій. Використання 

розроблених пропозицій забезпечує своєчасне надання інформації про 

земельні ресурси з необхідним аналітичним змістом для ухвалення 

управлінських рішень. 
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Додаток А 

Аналіз стану використання земельних ресурсів в Україні станом на 

2017 рік 

Таблиця А.1 

Загальна інформація про розподіл сільськогосподарських земель в 

Україні 

 Показник  Значення  

Площа України, млн га  60,4  

- в т.ч. землі с/г призначення, млн га  42,7  

Землевласників та землекористувачів, млн 

ос.  

25,3  

- в т.ч. власники земельних паїв, млн ос.  6,9  

Кількість с/г виробників, тис  45,4  

Кількість «одноосібників», млн ос.  4,7  

Населення, всього, млн ос.  42,8  

- в т.ч. міське, млн ос.  29,6  

- в т.ч. сільське, млн ос.  13,2  
 

Таблиця А. 2 

Оренда приватних та державних земель в Україні 

Показник Приватні землі Державні землі 

Укладено договорів оренди  4,7 млн  56 тис  

Загальна площа 

орендованих земель, млн га  

16,6  2,5  

Вартість оренди, дол./га на рік:  

- поза аукціонами  38  37  

- на аукціонах  -  88  
 

Таблиця А. 3 

Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення в 

2017 році 
Показник Всього В межах населених 

пунктів 

м. Київ 

Кількість проданих 

земельних ділянок, 

шт. 

2659 2609 18 

Площа проданих 

земельних ділянок, га 

952,90 865,7 6,52 

Вартість проданих 

земельних ділянок, 

млн.. грн. 

1003,3 979,4 200,47 
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Таблиця А.4  

Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

в 2017 році за видами земель 

Назва                           

адміністративно-

територіальної 

одиниці 

Кількість 

проданих 

земельних 

ділянок, одиниць 

Загальна 

площа, га 

Загальна 

вартість, 

млн грн. 

Середній 

розмір 

земельної 

ділянки, кв. м 

Середня 

ціна за 1 кв. 

м, грн. 

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (області з найбільшим 

попитом) 

По Україні 1431 150,35 316,5 1050 210 

Закарпатська область 166 14,06 24,8 847 176 

Рівненська область 135 16,43 9,15 1217 55,7 

Львівська область 119 12,51 24,08 1051 192 

Житомирська область 108 9,92 16,49 918 166 

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (області з 

найбільшим продажем) 

По Україні 573 569,1 341,597 9937 59 

Рівненська область 67 37,53 8,3 5601 22 

Івано-Франківська 

область 61 25,00 18,1 4098 72,4 

Закарпатська область 55 41,23 48,9 7496 118 

02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (області з найбільшим продажем) 

По Україні 87 5,03 15,93 578 317 

Вінницька область 16 0,59 1,39 369 235 

Волинська область 13 0,78 0,69 600 88 

Закарпатська область 11 0,26 0,36 236 138 

 

 
Рис. А.1. Результати земельних торгів за період 2015-2017 рр. 

 



231 

Додаток Б 

Трактування змісту термінів “земля”, “земельна ділянка”, “земельні 

ресурси”, “земельний капітал”, “природний капітал” 

Таблиця Б. 1 

Трактування поняття “земля” в різних літературних джерелах 

№ 

з/п 

Автор та джерело Визначення поняття 

1 2 3 

1 Земельний кодекс України від 25.10.2001 

№ 2768-III [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 

Земля – це основне національне багатство, 

що перебуває під особливою охороною 

держави  

2 Конституція України від 28 червня 1996 

р. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show 

/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

Земля – основне національне багатство, що 

перебуває під особливою охороною 

держави 

3 Закон України «Про охорону земель» 

від 16.10.2012 № 5462-VI [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/962-15 

Земля – поверхня суші з ґрунтами, 

корисними копалинами та іншими 

природними елементами, що органічно 

поєднані та функціонують разом з нею 

4 Ткаченко Н.М. Актуальні питання 

обліку земельних ділянок України в 

умовах різних форм власності / Н.М. 

Ткаченко // Вісник економічної науки 

України. – 2010. – № 2. – С. 162-165 

Земля – це економічний ресурс, який 

створений не людиною, а є продуктом 

природи і яка виконує функції 

життєзабезпечення кожної людини (с. 162) 

5 Дрозд О.Ю. Земля як об‘єкт земельних 

відносин / О.Ю. Дрозд // Адвокат. – 

2009 – № 1 (100). – С. 24-26 

Земля – це різновид майна, але особливого 

за своїм походженням, екологічною, 

економічною, політичною, соціальною та 

державно-правовою цінністю (с. 26) 

6 Маркс К. Капитал Т.І книга 1 / К. Марк. 

- М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 

565 с. 

Земля є предметом праці природного 

походження, що утворюється без впливу 

людини, і у разі виявлення можливості 

використання її у діяльності стає ресурсом 

(с. 454) 

7 Борисова В.А. Відтворення природного 

ресурсного потенціалу АПК: економічні 

аспекти. – Суми: Видавництво 

―Довкілля‖, 2003. – 372 с. 

Земля – головний природний ресурс, який 

є одночасно просторовим базисом, 

головним засобом виробництва в 

сільському господарстві (с. 56-57) 

8 Гуцуляк Ю.Г. Управління раціональним 

використанням і охороною земельних 

ресурсів сільськогосподарського 

призначення в умовах ринкової 

економіки: автореф. дис. … канд. екон. 

наук: 08.08.01 / Гуцуляк Ю.Г.; Львів. 

держ. аграр. унт. – Л., 2000. – 17 с. 

Земля відіграє в суспільстві, у виробництві 

матеріальних благ специфічну роль, 

виступаючи важливим природним 

ресурсом і головним виробничим засобом 

у сільському й лісовому господарстві (с. 5) 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show
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1 2 3 

9 Фесіна Ю.Г. Еколого-економічне 

регулювання розвитку ринку земельних 

ресурсів (на прикладі Волинської 

області): автореф. дис. канд. екон. наук: 

08.08.01 / Фесіна Ю.Г.; Луцький держ. 

технічний унт. – Рівне, 2006. – 20 с. 

Земля як природний ресурс виступає 

територіальним базисом життя, засобом 

виробництва і елементом ринкових 

відносин (с. 2) 

10 Сохніч А.Я. Проблеми використання та 

охорони земель в умовах ринкової 

економіки: монографія. — Львів: НВФ 

―Українські технології‖, 2002. – 252 с. 

Земля – це особливий вид природних 

ресурсів, який використовується в ролі 

головного засобу виробництва в 

сільському і лісовому господарствах, у 

просторовій базі для розвитку суспільства 

(с. 146) 

11 Михайлов А.М. Земельні ресурси як 

базис розвитку аграрного виробництва / 

А.М. Михайлов // Вісник Сумського 

національного аграрного університету: 

науковий журнал. - Сер. "Економіка і 

менеджмент" / Сумський національний 

аграрний університет. - Суми : СНАУ, 

2015. - Вип. 5 (64). - С. 116-122 

Земля є одним із найважливіших 

компонентів природного середовища, що 

використовуються для виробництва 

матеріальних благ (c. 116) 

12 Вегера С.Г. Развитие учета земли и 

земельной ренты: методологические 

проблемы и принципы / С.Г. Вегера // 

Вестник Полоцкого государственного 

университета. – 2010. – № 4. – С. 119-

126 

Земля – це особливий природний ресурс, 

відмінними ознаками якого є не 

відтворюваність, незамінність, 

багатофункціональність використання 

(засіб виробництва, предмет праці, 

просторовий базис), нескінченна 

тривалість господарського обороту, 

збереження натуральної форми протягом 

усього періоду використання (с. 121) 

13 Дрозд О.Ю. Земля як об‘єкт земельних 

відносин / О.Ю. Дрозд // Адвокат. – 

2009. – № 1 (1000). – С. 24-26 

Земля – частина навколишнього 

природного середовища, яка розташована 

на поверхні земної кори і характеризується 

ґрунтовим покривом, рельєфом, 

простором, рослинністю, надрами, 

водними об‘єктами, є основним засобом 

виробництва у сільському і лісовому 

господарстві та місцем розташування 

об‘єктів нерухомого майна (с. 25) 

14 Брадул О.М. Особливості операцій з 

земельними ділянками в бюджетних 

установах та державних комерційних 

підприємствах / О.М. Брадул, Є.В. Тимко, 

Н.П. Жидкова // Вісник Криворізького 

національного університету. – 2013. – № 4 

(33). – С. 303-307 

Земля є головним засобом виробництва у 

сільськогосподарському і лісовому 

господарстві та просторово-

територіальним базисом розміщення і 

розвитку продуктивних сил і місцем 

розселення людей (с. 303) 

15 Ціцька Н.Є. Актуальні питання обліку 

земель сільськогосподарського 

призначення / Н.Є. Ціцька // Глобальні 

та національні проблеми економіки. – 

2015. – Вип. 6. – С. 897-900 

Земля є основним національним 

багатством, що перебуває під особливою 

охороною держави (с. 897) 
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1 2 3 

16 Кухтин П.В. Роль земельных ресурсов в 

государственной экономической системе / 

П.В. Кухтин // Интернет-журнал 

«Науковедение». – 2014. – Вип. 2. 

Електронний ресурс. – Режим доступу: 

https://cyberleninka.ru/article/v/rol-zemelnyh-

resursov-v-gosudarstvennoy-

ekonomicheskoy-sisteme 

Земля – це природний ресурс, який 

характеризується простором, рельєфом, 

грунтами, водою, надрами, рослинним та 

тваринним світом 

17 Транченко Л. В. Земельні ресурси як 

головний засіб розвитку національної 

економіки / Л.В. Транченко, О.М. 

Транченко // Наукові записки. Серія 

―Економіка‖. – 2013. – Вип. 21. – С. 94-98 

Земля одночасно виступає як предмет 

праці, оскільки на неї спрямована праця 

людей, і як засіб праці, бо за її допомогою 

людина впливає на рослини з метою 

одержання урожаю (с. 95) 

18 Кірейцев Г.Г. Облік основних засобів у 

сільськогосподарських підприємствах. – 

К.: Урожай, 1987. – 176 с. 

Земля в сільському господарстві – 

основний засіб виробництва (с. 143) 

19 Настенко М.М. Специфіка обліку земель 

сільськогосподарського призначення / 

М.М. Настенко, А.О. Максимчук // 

Інноваційна економіка. – 2013. – № 3. – 

С. 312-314 

Земля є унікальним та незамінним засобом 

виробництва з необмеженим терміном 

використання (с. 312) 

20 Даниленко А.С. Формування ринку 

землі в Україні – реалії і перспективи 

розвитку / А.С. Даниленко, 

Т.В.Сокольська, О.А. Шуст // Схід. – 

2017. – № 6 (152) . – С. 10-16 

Земля є не лише головним засобом 

виробництва в сільському господарстві, а й 

важливою складовою виробничого капіталу, 

одним із найважливіших економічних 

ресурсів, який посідає центральне місце у 

світовій політиці та стратегії економічного 

розвитку держави (с. 10) 

 

Таблиця Б. 2 

Трактування поняття “земельні ресурси” в різних літературних 

джерелах 

№ 

з/п 

Автор та джерело Визначення поняття 

1 2 3 

1 Третяк А.М. Управління 

земельними ресурсами: нач. пос. 

/ А.М. Третяк, О.С. Дорош. – 

Вінниця: Нова Книга, 2006. – 

360 с. 

Земельні ресурси – це природно - соціальне 

утворення, що є об‘єктом земельних відносин, і 

використовується суб‘єктом господарювання для 

задоволення власних інтересів (с. 11) 

2 Пантюхова А.В. Концептуальні 

підходи до тлумачення 

економічної сутності земельних 

ресурсів як об‘єкта 

бухгалтерського обліку / А.В. 

Пантюхова // Облік і фінанси. –

2014. – № 1 (63). – С. 30-35 

Земельні ресурси – це природне благо з 

визначеними межами асиміляційного потенціалу, 

що може бути залучене до діяльності людини, за 

рахунок якого формується її потенціал та 

забезпечується потік ресурсів (у матеріальній та 

нематеріальній формі), за умови взаємодії з 

індивідом (с. 33). 
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1 2 3 

3 Борщевський П.П., Коваленко 

А.О. Методологічні основи 

економічної оцінки 

використання, відтворення і 

збереження природних ресурсів 

в продовольчому комплексі // 

Вісник Сумського державного 

аграрного університету. – № 1. – 

2001. – С. 9-13. 

Земельні ресурси – це один з найважливіших 

компонентів природного середовища, які 

використовуються для виробництва 

матеріальних благ. Земельні ресурси є 

незаміннім національним багатством. Людина 

без землі не може творити, оскільки це той 

матеріал, на якому і за допомогою якого 

створюються продукти – результати її діяльності 

(с. 13) 

4 Герасимчук З.В. Земельні 

ресурси – консолідуючий 

фундамент господарської 

самодостатності / З.В. 

Герасимчук, А.І. Крисак // 

Інноваційна економіка. – 2013. – 

№ 2. – С. 129-135. 

Земельні ресурси – це основний територіальний 

ресурс, який акумулює навколо себе інші види 

природних ресурсів, виступає просторовим 

базисом для розвитку господарського комплексу, 

забезпечує життєдіяльність різних сфер у системі 

суспільного відтворення за умови раціонального 

та ощадливого використання земельних ресурсів 

(с. 134) 

5 Ільчак О.В. Бухгалтерський 

облік і контроль земельних 

ресурсів сільського 

господарства: дис. канд. екон. 

наук: 08.00.09 / Ільчак О.В.; 

Нац. унт біоресурсів і 

природокористування України. 

– К., 2016. – 234 с. 

Земельні ресурси – це еколого-економічний 

фактор виробництва, який має багатоаспектну 

природу та через залучення до економічного 

обороту служить для задоволення потреб 

людини (с. 6) 

6 Закон України «Про охорону 

земель» № 962-IV від 

19.06.2003 р. 

Земельні ресурси – сукупний природний ресурс 

поверхні суші як просторового базису 

розселення і господарської діяльності, основний 

засіб виробництва в сільському та лісовому 

господарстві 

7 Хомюк Н.Л. Сутність та 

раціональне використання 

природних ресурсів / Н.Л. 

Хомюк // Інноваційна економіка. 

– 2013. – № 5. – С. 143-145 

Земельні ресурси є продуктом природи, 

територіально обмежені і нічим не замінні, не 

зношуються при раціональному використанні. В 

промисловості, транспорті, будівництві земельні 

ресурси є лише територіальною, просторовою 

базою. У сільському та лісовому господарствах 

земля виступає як засобом, так і предметом праці 

(с. 145) 

8 Пашков І.А. Земля як чинник 

соціального розвитку / І.А. 

Пашков // Гуманітарний вісник 

Запорізької державної 

інженерної академії. - 2009. - 

Вип. 37. – С. 33-42 

Земельні ресурси – це не просто чинник 

виробництва, а те благо, яке забезпечує 

просторові та територіальні передумови 

використання ресурсної бази економічного та 

соціального розвитку, а також перманентне її 

відтворення (с. 40) 

9 Юрченко Т.В. Земельні ресурси 

як об‘єкт бухгалтерського 

обліку / Т.В. Юрченко // 

Агросвіт. – 2017. – № 3. – С. 43-

51 

Земельні ресурси – це лише землі, пов‘язані з 

господарською діяльністю людей, тобто ті, що 

використовуються або можуть бути використанні 

для сільського, лісового господарств, 

промисловості, будівництва тощо (c. 46) 

10 Брадул О.М. Особливості Земельні ресурси - один із найважливіших 
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операцій з земельними 

ділянками в бюджетних 

установах та державних 

комерційних підприємствах / 

О.М. Брадул, Є.В. Тимко, Н.П. 

Жидкова // Вісник 

Криворізького національного 

університету. – 2013. – № 4 (33). 

– С. 303-307 

компонентів природного середовища, які 

використовуються для виробництва 

матеріальних благ (с. 303) 

11 Остапчук Т.П. Теоретичні та 

прикладні аспекти обліку в 

сфері землекористування / Т.П. 

Остапчук // Вісник ТНЕУ. – 

2013. – № 1. – С. 154-164 

Земельні ресурси – це частина національного 

багатства країни. Вони є складовою економічних 

(фактор виробництва – земля) та природних 

ресурсів (компонент навколишнього 

середовища), що виступають основним засобом 

виробництва для сільськогосподарських і 

промислових підприємств, а також джерелом 

доходу за умови їх ефективного використання 

(с. 158) 

 

Таблиця Б.3 

Трактування поняття “земельний капітал” в різних літературних 

джерелах 

№ з/п Автор та джерело Визначення поняття 

1 Третяк А.М. Теоретичні 

основи формування 

земельного капіталу як 

похідного від природного 

та людського /А.М. Третяк 

// Теоретична екологія. – 

2012. − № 1. − С. 15-26. 

Земельний капітал – це сукупність благ (земельних), 

якими розпоряджається людина (або які вона може 

використовувати) і які являють собою синтез 

природної енергії в різних формах та людських 

здібностей (праця, інтелект людини), а також 

земельні поліпшення і інше предметне багатство, що 

нерозривно пов‘язане із землекористуванням чи 

ділянкою землі та раніше створене людиною у 

вигляді матеріальних і нематеріальних засобів, 

ресурсів, інформації (с. 25) 

2 Остапчук С.М. Сутність та 

соціально-економічна 

значимість земельного 

капіталу в аграрній галузі / 

С.М. Остапчук // Економіка: 

реалії часу. – 2014. – № 2 

(12). – С. 165-174 

Земельний капітал – складова природного капіталу, 

надані у власність або користування фізичній чи 

юридичній особі земельні ресурси, наділені природною 

енергією, щодо яких здійснені землевпорядкувальні та 

інші види підготовчих робіт та які будуть використані у 

виробничому процесі (c. 170) 

3 Жердева О.В. Роль, 

значение и функции земли 

в сельскохозяйственном 

производстве / О.В. 

Жердева // Теория и 

практика общественного 

развития. – 2013. – № 8. – 

С. 319-320 

Земельний капітал – сукупність економічних вигод, 

пов‘язаних з природним об‘єктом, що визначаються: 

правом контролю земельних ресурсів як об‘єкта 

нерухомості, просторового базису здійснення 

діяльності; можливістю використання земельних 

ресурсів як засобу виробництва продукції сільського 

господарства, наявністю права контролю результатів 

виробничої діяльності; наявністю природного, 

штучного і економічного ґрунтової родючості, як 

якісної характеристики ресурсу (с. 320) 
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Таблиця Б.4 

Трактування поняття “земельна ділянка” в економічній літературі 

№ з/п Автор та джерело Визначення поняття 

1 Земельний кодекс України від 25.10.2001 

№ 2768-III [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 

Земельна ділянка — це частина земної 

поверхні з установленими мережами, 

певним місцем розташування, з 

визначеними щодо неї правами; 

2 Закон України «Про оцінку земель» від 

11.12.2003 № 1378-IV [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 

Земельна ділянка – частина земної 

поверхні з установленими межами, 

певним місцем розташування, з 

визначеними щодо неї правами 

3 Податковий кодекс України від 02.12.2010 

р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

Земельна ділянка – частина земної 

поверхні з установленими межами, певним 

місцем розташування, цільовим 

(господарським) призначенням та з 

визначеними щодо неї правами 

4 Михасюк І. Регулювання земельних 

відносин: Монографія / Михасюк І., 

Косович Б. – Львів, Львівський 

національний університет ім. Івана 

Франка, 2002. – 264 с.  

Земельна ділянка – частина земельної 

поверхні з визначеними межами, з 

встановленим місцем розташування і 

вставленими на неї правами (с.154) 

5 Палеха Ю.М. Методичні основи 

грошової оцінки земель в Україні : 

навчальний посібник / Дехтяренко Ю.Ф., 

Лихогруд М.Г., Манцевич Ю.М., Палеха 

Ю.М. – К. Профі, 2007. – 634 с. 

Земельна ділянка – частина земної 

поверхні з установленими межами, 

певним місцем розташування, 

визначеними щодо неї правами 

6 Гордієнко К.Д. Економічний тлумачний 

словник. Понятійна база законодавства 

України у сфері економіки / К.Д. 

Гордієнко // 2-ге вид. доп. і перероб. – К: 

КНТ, 2007. – 360 с. 

Земельна ділянка – частина земної 

поверхні з установленими межами, яка 

характеризується певним місцем 

розташування, цільовим (господарським) 

призначенням та іншими ознаками, з 

визначеними щодо неї правами (с. 109) 

7 Кухтин П.В. Роль земельных ресурсов в 

государственной экономической системе 

/ П.В. Кухтин // Интернет-журнал 

«Науковедение». – 2014. – Вип. 2. 

Електронний ресурс. – Режим доступу: 

https://cyberleninka.ru/article/v/rol-

zemelnyh-resursov-v-gosudarstvennoy- 

ekonomicheskoy-sisteme 

Земельна ділянка – частина земної 

поверхні, яка має чітко визначені 

геодезичні координати, площу, правовий 

статус та інші характеристики, які 

обліковуються в державному реєстрі 

прав власності на нерухоме майно 

8 Чуйко Л. А. Майнові права на земельну 

ділянку у сфері господарювання: 

проблеми визначення / Л.А. Чуйко // 

Право та інновації. – 2014. – № 4 (8). – С. 

197-206 

Перш за все земельна ділянка визнається 

нерухомим майном, що зумовлює таку її 

кваліфікацію з точки зору 

бухгалтерського обліку у складі майна 

суб‘єктів господарювання, як основні 

фонди (с. 204) 

9 Остапчук Т.П. Теоретичні та прикладні 

аспекти обліку в сфері 

землекористування / Т.П. Остапчук // 

Вісник ТНЕУ. – 2013. – № 1. – С. 154-164 

Земельна ділянка є частиною землі, а 

тому містить водойми, рослинність, 

надра, повітряний простір, які 

знаходяться в межах її території (с. 158) 

 

https://cyberleninka.ru/article/v/rol-zemelnyh-resursov-v-gosudarstvennoy-
https://cyberleninka.ru/article/v/rol-zemelnyh-resursov-v-gosudarstvennoy-
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Додаток В 

 
 

 

Класифікація земельних ресурсів для цілей бухгалтерського обліку 

Спосіб залучення 

На правах власності На правах користування 

За видами: 

• землі сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя – 

рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги; 

несільськогосподарські угіддя – господарські шляхи і прогони, землі під 

господарськими будівлями і дворами, землі 

під інфраструктурою оптових ринків); 

• землі водного фонду (землі зайнятті річками, озерами, водосховищами; 

землі для рибогосподарських потреб); 

• землі несільськогосподарського призначення 

За якістю – вміст: 

• гумус; 

• мікроелементів; 

• поживних речовин 
 

 

Рис. В.1. Класифікація земельних ресурсів для цілей бухгалтерського 

обліку за Юрченко Т.В. [227, с. 47] 
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Додаток Д 

Нормативні документи, що регулюють бухгалтерський облік 

земельних ресурсів 

№ з/п Назва нормативного 

документу 

Коротка характеристика 

1 2 3 

І рівень нормативного регулювання 

1 Конституція України Проголошує право власності на природні ресурси 

українського народу, який має право на володіння, 

користування і розпоряджання природними багатствами 

країни, в тому числі земельними ресурсами 

2 Земельний кодекс 

України 

Врегульовує мету і завдання державної політики у сфері 

регулювання земельних відносин при використанні та 

охороні земель; принципи формування земельних відносин; 

основи державної політики щодо регулювання охорони 

земель та управління земельними ресурсами; законодавче 

регулювання окремих категорій земель, повноваження 

органів місцевого самоврядування в регулюванні земельних 

відносин 

3 Цивільний кодекс 

України 

Земля (земельна ділянка) як об‘єкт права власності, перелік 

суб‘єктів права власності на землю (земельну ділянку); 

право власника на забудову земельної ділянки та самочинне 

будівництво; право на земельну ділянку у разі набуття права 

власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що 

розміщені на ній; припинення права власності на земельну 

ділянку 

4 Господарський кодекс 

України 

Врегульовано порядок оформлення договорів оренди, 

купівлі-продажу та порядку вчинення правочинів 

5 Податковий кодекс 

України 

Встановлює правила адміністрування плати за землю. 

Визначені платники податку, база оподаткування земельним 

податком, ставки податку за земельні ділянки 

сільськогосподарських угідь, ставки податку за земельні 

ділянки, надані на землях лісогосподарського призначення, 

особливості встановлення ставок земельного податку, 

земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню, строк 

сплати податку та порядок його зарахування до бюджетів, 

індексація нормативної грошової оцінки земель 

6 Закон України ―Про 

бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в 

Україні‖ від 16 липня 

1999 року № 996-XIV 

Визначає правові засади регулювання, організації, ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 

Україні 

7 Закон України ―Про 

оцінку земель‖ від 11 

грудня 2003 року № 

1378-IV 

Визначає правові засади проведення оцінки земель, 

професійної оціночної діяльності у сфері оцінки земель в 

Україні та спрямований на регулювання відносин, 

пов‘язаних з процесом оцінки земель, забезпечення 

проведення  оцінки земель, з метою захисту законних 

інтересів держави та інших суб‘єктів правовідносин у  

питаннях оцінки земель, інформаційного забезпечення 

оподаткування та ринку земель 
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Продовження Додатку Д 

1 2 3 

ІІ рівень нормативного регулювання 

8 Національний стандарт № 1 

―Загальні засади оцінки 

майна і майнових прав‖ 

Затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 10 вересня 2003 р. 

№ 1440 

Врегульовує базу оцінки та порядок визначення 

вартості; методичні підходи до оцінки майна та їх 

основні засади; загальні вимоги до проведення 

незалежної оцінки майна; вимоги до складання та 

рецензування звіту про оцінку майна. Є 

обов‘язковим для застосування під час проведення 

оцінки майна та майнових прав (далі – майно) 

суб‘єктами оціночної діяльності, а також особами, 

які відповідно до законодавства здійснюють 

рецензування звітів про оцінку майна 

9 Національний стандарт № 2 

―Оцінка нерухомого майна‖ 

Затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 28 жовтня 2004 р. № 1442 

Особливості застосування методичних підходів, 

особливості оцінки окремих видів нерухомого 

майна, є обов‘язковим для застосування  під час 

проведення оцінки нерухомого майна (нерухомості) 

суб‘єктами оціночної діяльності, а також особами, 

які відповідно до законодавства здійснюють 

рецензування звітів про оцінку майна та проводять 

державну експертизу звітів з експертної грошової 

оцінки земельних ділянок  державної та комунальної 

власності у разі їх продажу 

10 Постанова Кабміну України 

―Про експертну грошову 

оцінку земельних ділянок‖ 

Затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 11 жовтня 2002 р. № 1531 

Методика регламентує проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок усіх категорій 

земель під час укладання цивільно-правових угод 

та переоцінки основних фондів для 

бухгалтерського обліку згідно із законодавством 

11 ―Порядок проведення 

експертної грошової оцінки 

земельних ділянок‖ 

Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 23 травня 

2003 р. за № 396/7717 

Порядок визначає склад робіт з експертної  

грошової оцінки, вимоги до оформлення 

результатів оцінки та рецензування звітів про 

оцінку земельної ділянки (її  частини) або прав 

щодо неї 

12 ―Положення про порядок 

проведення експертної 

оцінки державного майна 

при приватизації‖ 

Затверджено Наказом Фонду 

державного майна України 

28.04.2001 № 763 

Положення установлює порядок проведення 

експертної оцінки цілісних майнових комплексів у 

випадках, передбачених Методикою оцінки, з 

метою продажу шляхом викупу, а також на 

конкурентних засадах; вимоги до звітів про 

експертну оцінку цілісних майнових комплексів та 

форму висновку експерта про вартість цілісного 

майнового комплексу 

13 ―Порядок проведення 

загальнонаціональної 

(всеукраїнської) нормативної 

грошової оцінки земель 

сільськогосподарського 

призначення‖ Затверджений 

постановою Кабінету 

Міністрів України від  

7 лютого 2018 р. № 105 

Визначає процедуру проведення 

загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення. 
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Додаток Е 

Порівняльна характеристика національних та міжнародних стандартів з 

обліку земельних ресурсів 

Таблиця Е.1 

Порівняльний аналіз П(С)БО 7 “Основні засоби” та МСБО 16 “Основні 

засоби” в частині питань обліку земельних ресурсів 

№ 

з/п 

Критерії 

порівняння 

П(С)БО 7 ―Основні засоби‖ МСБО 16 ―Основні засоби‖ 

1 2 3 4 

1 Класифікація 

земельних 

ресурсів як 

об‘єкту 

основних 

засобів 

Земельні ділянки та капітальні 

витрати на поліпшення земель, 

не пов‘язані з будівництвом 

належать до груп основних 

засобів 

Земля; земля та будівлі є класами 

основних засобів. Витрати на 

поліпшення земель не 

виділяються 

2 Формування 

первісної та 

справедливої 

вартості землі 

Не передбачено Під час первісної оцінки об‘єктів 

основних засобів до вартості 

об‘єкта основних засобів може 

включатися резерв майбутніх 

витрат на демонтаж, ліквідацію 

об‘єкта і відновлення ділянки 

після закінчення терміну 

експлуатації 

Витрати на виплату відсотків за 

кредит не включаються до 

первісної вартості об‘єкта 

У разі якщо об‘єкт надходить за 

допомогою залучення кредитів, 

то облік витрат на виплату 

відсотків здійснюється 

відповідно до МСБО 23 «Витрати 

на позики», залежно від того, чи 

є цей об‘єкт кваліфікованим 

активом, а також від умов і 

обставин сплати таких відсотків 

При внесенні до статутного 

капіталу – погоджена 

засновниками (учасниками) 

підприємства справедлива 

вартість об‘єктів основних 

засобів 

Не передбачено 

Підприємство може 

переоцінювати об‘єкт основних 

засобів, тобто стандартом 

передбачено тільки одну модель 

Підприємство має право обирати 

для відображення в обліку одну з 

двох моделей оцінки основних 

засобів після визнання: модель 

собівартості або модель 

переоцінки 
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Продовження табл. Е.1 

1 2 3 4 

  Не передбачено Справедливу вартість землі та 

будівель, як правило, визначають 

на основі ринкових свідчень за 

допомогою експертної оцінки, 

що її, як правило, здійснюють 

професійні оцінювачі 

3 Амортизація 

землі 

Вартість землі (земельних 

ділянок) не амортизується 

У деяких випадках сама земля 

може мати обмежений термін 

корисної експлуатації, тоді її 

амортизують методом, який 

відображає вигоди, що мають 

бути отримані від неї 

4 Сума, що 

амортизується 

та період 

амортизації 

Нарахування амортизації 

призупиняється на період 

реконструкції, модернізації, 

добудови, дообладнання та 

консервації 

Якщо собівартість землі включає 

в себе витрати на демонтаж, 

переміщення та відновлення 

території, ця частина земельного 

активу амортизується протягом 

періоду вигід, отриманих під час 

здійснення цих витрат 

Амортизація капітальних витрат 

на поліпшення земель 

починається з місяця, 

наступного за місяцем, у якому 

цей об‘єкт став придатним для 

корисного використання 

Амортизацію активу починають, 

коли він стає придатним для 

використання, тобто коли він 

доставлений до місця 

розташування та приведений у 

стан, у якому він придатний до 

експлуатації у спосіб, визначений 

управлінським персоналом 

5 Строк 

корисного 

використання 

Не визначено Земля має необмежений строк 

корисної експлуатації 

 

Розроблено на основі [30, 112, 176, 107, 46, 171] 
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Таблиця Е.2 

Порівняльний аналіз П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” та МСБО 38 

“Нематеріальні активи” в частині обліку прав користування 

земельними ділянками 

№ 

з/п 

Критерії 

порівняння 

П(С)БО 8 ―Нематеріальні активи‖ МСБО 16 ―Нематеріальні активи‖ 

1 Первісна оцінка Придбані (створені) нематеріальні 

активи зараховуються на баланс 

підприємства за первісною вартістю 

Нематеріальний актив слід первісно 

оцінювати за собівартістю 

2 Переоцінка 

нематеріальних 

активів 

Підприємство може здійснювати 

переоцінку за справедливою 

вартістю на дату балансу тих 

нематеріальних активів, щодо яких 

існує активний ринок 

Після первісного визнання 

нематеріальний актив слід 

відображати за переоціненою 

сумою, яка є його справедливою 

вартістю на дату переоцінки, за 

вирахуванням будь-якої подальшої 

накопиченої амортизації та будь-

яких подальших накопичених 

збитків від зменшення корисності. 

Для переоцінки справедливу 

вартість слід визначати посиланням 

на активний ринок 

3 Нарахування 

амортизації 

Нарахування амортизації 

нематеріальних активів (крім права 

постійного користування земельною 

ділянкою) здійснюється протягом 

строку їх корисного використання, 

який встановлюється підприємством 

при визнанні цього об‘єкта активом 

(при зарахуванні на баланс), але не 

більше 20 років. Нематеріальний 

актив (право користування 

земельними ділянками) з 

невизначеним терміном корисного 

використання не амортизується 

Нематеріальний актив з визначеним 

строком корисної експлуатації 

амортизується, тоді як 

нематеріальний актив з 

невизначеним строком корисної 

експлуатації - не амортизується  

4 Розкриття 

інформації у 

звітності 

Вартість (первісна або переоцінена), 

за якою нематеріальні активи 

відображені в балансі. 

Первісна (переоцінена) вартість та 

сума накопиченої амортизації на 

кінець звітного року. 

Чи є строк корисної експлуатації 

невизначеним або визначеним. 

Для нематеріального активу, строк 

корисної експлуатації якого 

оцінюється як невизначений, 

балансову вартість цього активу та 

причини, які підтверджують оцінку 

строку корисної експлуатації 

нематеріального активу як 

невизначеного. Наводячи ці 

причини, суб'єкт господарювання 

має описувати чинники, які 

відіграли суттєву роль у визначення 

строку корисної експлуатації активу 

як невизначеного 

Розроблено на основі [177, 115] 



243 

Таблиця Е.3 

Порівняльний аналіз П(С)БО 14 “Оренда”, МСБО 17 “Оренда” в частині 

обліку оренди земельних ресурсів 

№ 

з/п 

Критерії 

порівняння 

П(С)БО 14 ―Оренда‖ МСБО 17 ―Оренда‖ 

1 2 3 4 

1 Відображення в 

обліку оренди 

земельної ділянки 

і будівлі 

Не визначено Якщо оренда охоплює обидва 

елементи – землю і будівлі, то 

суб‘єкт господарювання оцінює 

класифікацію кожного елемента 

як фінансову або операційну 

оренду окремо. 

Мінімальні орендні платежі 

(включаючи будь-які одноразові 

авансові платежі) розподіляють 

на елементи земельних ділянок та 

будівель пропорційно відповідній 

справедливій вартості 

орендованих часток в елементі 

земельних ділянок та елементі 

будівель за угодою про оренду на 

початку оренди (коли це потрібно 

для класифікації та обліку оренди 

землі та будівель). Якщо орендні 

платежі не можна достовірно 

розподілити на ці два елементи, 

всю оренду класифікують як 

фінансову оренду, якщо не ясно, 

що обидва елементи є 

операційною орендою; у цьому 

випадку всю оренду 

класифікують як операційну 

оренду. 

2 Відображення 

інформації про 

вартість 

орендованої землі 

в балансі 

Об‘єкт операційної оренди 

відображається орендарем 

на позабалансовому рахунку 

бухгалтерського обліку за 

вартістю, указаною в угоді 

про оренду 

Не визначено 

3 Збільшення 

вартості 

орендованого 

активу (первісні 

прямі витрати) 

Не визначено Первісні прямі витрати, понесені 

орендодавцями при веденні 

переговорів та укладанні угоди 

про операційну оренду, слід 

додавати до балансової вартості 

орендованого активу та визнавати 

як витрати протягом строку 

оренди за такою самою основою, 

як дохід від оренди 
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Продовження табл. Е.3 

1 2 3 4 

4 Облік оренди у 

орендодавця 

Орендодавець відображає в 

бухгалтерському обліку 

наданий у фінансову оренду 

об‘єкт як дебіторську 

заборгованість орендаря в 

сумі мінімальних орендних 

платежів і негарантованої 

ліквідаційної вартості за 

вирахуванням фінансового 

доходу, що підлягає 

отриманню, з визнанням 

іншого доходу (доходу від 

реалізації необоротних 

активів). Одночасно 

залишкова вартість об'єкта 

фінансової оренди 

виключається з балансу 

орендодавця з 

відображенням у складі 

інших витрат (собівартості 

реалізованих необоротних 

активів) 

Орендодавцям слід визнавати 

активи, утримувані за угодами 

про фінансову оренду, у своїх 

звітах про фінансовий стан і 

подавати їх як дебіторську 

заборгованість за сумою, що 

дорівнює чистим інвестиціям в 

оренду. 

5 Розкриття 

інформації у 

звітності 

Стислі дані щодо чинних 

орендних угод 

Загальний опис угод орендодавця 

про оренду 

 

Розроблено на основі [173, 113] 
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Таблиця Е. 4 

Порівняльний аналіз П(С)БО 27 “Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та припинена діяльність” та МСФЗ (IFRS) 5 “Непоточні 

активи, утримувані для продажу та припинена діяльність” в частині 

обліку земельних ресурсів 

№ 
з/п 

Критерії 
порівняння 

П(С)БО 27 ―Необоротні активи, 
утримувані для продажу, та 

припинена діяльність‖ 

МСФЗ 5 ―Непоточні активи, 
утримувані для продажу та 

припинена діяльність‖ 

1 Класифікація 
непоточного 
активу (або 
ліквідаційної 
групи) як 
утримуваних для 
продажу 

Необоротні активи, група вибуття, 
відчуження яких планується в 
інший спосіб, ніж продаж на дату 
балансу, не визнаються 
утримуваними для продажу 

Суб‘єкт господарювання повинен 
класифікувати непоточний актив 
як утримуваний для продажу, 
якщо його балансова вартість 
буде відшкодовуватися шляхом 
операції продажу, а не поточного 
використання 

2 Визнання та 
оцінка 
необоротних 
активів та групи 
вибуття, 
утримуваних для 
продажу 

Необоротні активи, група вибуття, 
які визнані утримуваними для 
продажу, припиняють 
визнаватися у складі необоротних 
активів. 
Необоротні активи та група 
вибуття, утримувані для продажу, 
відображаються в 
бухгалтерському обліку та 
фінансовій звітності на дату 
балансу за найменшою з двох 
величин - балансовою вартістю 
або чистою вартістю реалізації 

Суб‘єкт господарювання оцінює 
непоточний актив (або 
ліквідаційну групу), 
класифікований як утримуваний 
для продажу, за нижчою з оцінок: 
або за балансовою вартістю, або 
за справедливою вартістю з 
вирахуванням витрат на продаж 

3 Оцінка витрат на 
продаж об‘єкта 

Не визначено Якщо очікується, що продаж 
здійснюватиметься довше ніж рік, 
суб'єкт господарювання повинен 
оцінювати витрати на продаж за 
їх теперішньою вартістю. Будь-
яке збільшення поточних витрат 
на продаж, яке виникає з плином 
часу, повинно відображатися у 
звіті про прибутки та збитки як 
фінансові витрати 

4 Розкриття 
інформації у 
звітності 

У період визнання необоротних 
активів, групи вибуття як 
утримуваних для продажу: 
опис необоротних активів, групи 
вибуття; 
опис обставин продажу (вибуття), 
спосіб та час; 
збитки від зменшення корисності 
та їх подальше сторнування 

У період, коли непоточний актив 
(або ліквідаційна група) 
класифікувався як утримуваний 
для продажу або проданий, будь-
який суб'єкт господарювання має 
розкрити в примітках таку 
інформацію: а) опис непоточного 
активу (або ліквідаційної групи); 
б) опис фактів та обставин 
продажу або обставин, що ведуть 
до очікуваної ліквідації 

Розроблено на основі [118, 174] 
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Таблиця Е. 5 

Порівняльний аналіз П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість” та 

МСБО 40 “Інвестиційна нерухомість” в частині обліку земельних 

ресурсів 

№ 

з/п 

Критерії 

порівняння 

П(С)БО 32 ―Інвестиційна 

нерухомість‖ 

МСБО 40 ―Інвестиційна 

нерухомість‖ 

1 2 3 4 

1 Оцінка 

інвестиційної 

нерухомості 

Придбана (створена) 

інвестиційна нерухомість 

зараховується на баланс 

підприємства за первісною 

вартістю. Одиницею обліку 

інвестиційної нерухомості є 

земельна ділянка, будівля 

(частина будівлі) або їх 

поєднання, а також активи, 

які утворюють з 

інвестиційною нерухомістю 

цілісний комплекс і в 

сукупності генерують 

грошові потоки 

Підприємство на дату 

балансу відображає у 

фінансовій звітності 

інвестиційну нерухомість за 

справедливою вартістю, 

якщо її можна достовірно 

визначити, або за первісною 

вартістю, зменшеною на 

суму нарахованої 

амортизації з урахуванням 

втрат від зменшення 

корисності та вигод від її 

відновлення 

Сума збільшення або 

зменшення справедливої 

вартості інвестиційної 

нерухомості на дату балансу 

відображається у складі 

іншого операційного доходу 

або інших витрат 

операційної діяльності 

відповідно. 

Стаціонарно встановлені 

об'єкти основних засобів, 

вартість яких врахована при 

визначенні справедливої 

вартості інвестиційної 

нерухомості, обліковуються 

Інвестиційну нерухомість слід 

оцінювати первісно за її 

собівартістю. Витрати на 

операцію слід включати до 

первісної оцінки. 

Суб‘єктові господарювання, який 

обирає модель справедливої 

вартості, після первісного 

визнання слід оцінювати всю 

його інвестиційну нерухомість за 

її справедливою вартістю. 

Справедлива вартість 

інвестиційної нерухомості 

повинна відображати ринкові 

умови на кінець звітного періоду. 

Справедлива вартість 

інвестиційної нерухомості не 

відображає майбутніх 

капітальних видатків, які 

збільшать або покращать 

нерухомість, і не відображає 

відповідні майбутні вигоди від 

цих майбутніх видатків. 

Якщо суб‘єкт господарювання 

визначає, що справедлива 

вартість інвестиційної 

нерухомості, що будується, не 

піддається достовірній оцінці, але 

він очікує, що справедливу 

вартість цієї нерухомості можна 

буде достовірно визначити після 

завершення будівництва, він 

повинен здійснювати оцінку такої 

інвестиційної нерухомості, що 

будується, за собівартістю до того 

часу, коли її можна буде 

визначити достовірно або коли 

будівництво буде завершено 

(залежно від того, що відбудеться 

раніше). 

Якщо суб‘єкт господарювання 

раніше оцінював інвестиційну 
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Продовження табл. Е. 5 

1 2 3 4 

  в позабалансовому обліку за 

первісною вартістю. Усі інші 

активи, які використовуються 

разом з інвестиційною 

нерухомістю, оцінюються за 

первісною (переоціненою) 

вартістю 

нерухомість за справедливою 

вартістю, він повинен 

продовжувати оцінювати цю 

нерухомість за справедливою 

вартістю до моменту її вибуття 

2 Переведення 

нерухомості до 

інвестиційної 

нерухомості або 

виведення її зі 

складу 

інвестиційної 

нерухомості 

У разі переведення 

інвестиційної нерухомості, 

що оцінювалась за 

справедливою вартістю, до 

операційної нерухомості або 

до складу запасів собівартість 

таких основних засобів або 

запасів визначається за 

справедливою вартістю 

інвестиційної нерухомості на 

дату такого переведення 

У випадку переведення з 

інвестиційної нерухомості, 

облікованої за справедливою 

вартістю, до нерухомості, 

зайнятої власником, або до 

запасів, собівартість нерухомості 

для подальшого обліку за МСБО 

16 або МСБО 2 має бути її 

справедливою вартістю на дату 

зміни у використанні 

3 Вибуття 

інвестиційної 

нерухомості 

Визнання інвестиційної 

нерухомості припиняється 

при вибутті об‘єкта внаслідок 

продажу, передачі у 

фінансову оренду, ліквідації, 

унесення до статутного 

капіталу, при невідповідності 

критеріям визнання активу з 

інших підстав, при 

переведенні з інвестиційної 

нерухомості до операційної 

нерухомості або припиненні 

використання такої 

інвестиційної нерухомості з 

виключенням очікування 

отримання будь-яких 

економічних вигод від її 

вибуття 

Визнання інвестиційної 

нерухомості слід припиняти 

(виключати зі звіту про фінансовий 

стан) при вибутті або коли 

інвестиційна нерухомість 

вилучається з використання на 

постійній основі і не очікується 

жодних економічних вигід від її 

вибуття. 

Прибутки або збитки, що 

виникають через вибуття або 

ліквідацію інвестиційної 

нерухомості, слід визначати як 

різницю між чистими 

надходженнями від вибуття і 

балансовою вартістю активу і 

визнавати їх в прибутку або збитках 

у періоді вибуття чи ліквідації. 

4 Розкриття 

інформації у 

звітності 

Вартість інвестиційної 

нерухомості в балансі 

відображається окремою 

статтею 

Власник інвестиційної нерухомості 

розкриває інформацію 

орендодавця про укладені ним 

орендні угоди. Суб'єкт 

господарювання, що утримує 

інвестиційну нерухомість за 

угодою про фінансову або 

операційну оренду, розкриває 

інформацію орендарів про 

фінансову оренду й орендодавців 

про будь-яку операційну оренду, 

яку надав суб'єкт господарювання. 

Розроблено на основі [116, 175] 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/929_014
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/929_014
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/929_014
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/929_021
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Додаток Ж 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок бухгалтерського обліку земельних ресурсів  

Розділ 1. Загальні положення 

1.1. Положення про порядок бухгалтерського обліку земельних ресурсів (далі - Положення) може 

застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) усіх 

форм власності (крім банків та бюджетних установ), які здійснюють сільськогосподарську діяльність. 

1.2. Це Положення визначає методику відображення в бухгалтерському обліку земельних ресурсів, які 

мають особливий характер, зумовлений законодавчим регулюванням діяльності суб‘єктів земельних відносин. 

1.3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, відповідають термінам, що наведені у 

Національному Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 ―Загальні вимоги до фінансової звітності‖, 

Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 ―Основні засоби‖, Положенні (стандарті) бухгалтерського 

обліку 8 ―Нематеріальні активи‖, Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 14 ―Оренда‖, Положенні 

(стандарті) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи». 

1.4. Положення не поширюється на облік інвестиційної нерухомості, особливості обліку якої 

визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 

1.5. Положення не поширюються на облік земельних ділянок, що утримуються з метою продажу, 

особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.  

Розділ 2. Класифікація земельних ресурсів 
2.1. Одиницею обліку земельних ресурсів є земельна ділянка.  

2.2. Суб‘єкт господарювання з метою визначення організаційно-методичних засад ведення 

бухгалтерського обліку земельних ресурсів може застосовувати наступну їх класифікацію: 

2.2.1. За видами та цільовим призначенням земель: а) землі сільськогосподарського призначення; 

б) землі житлової та громадської забудови; в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного 

призначення; г) землі оздоровчого призначення; ґ) землі рекреаційного призначення; д) землі історико-

культурного призначення; е) землі лісогосподарського призначення; є) землі водного фонду; ж) землі 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

2.2.2. За правом власності: а) земельні ресурси у володінні; б) земельні ресурси у користуванні 

(земельні ресурси з правом постійного користування та земельні ресурси з правом тимчасового 

використання); в) земельні ресурси у розпорядженні (земельні ресурси передані у суборенду; земельні 

ресурси набуті в результаті відчуження емфітевзису, земельні ресурси набуті в результаті відчуження 

суперфіцію). 

2.2.3. За суб‘єктами права власності: а) земельні ресурси приватної власності; б) земельні ресурси 

комунальної власності; в) земельні ресурси державної власності; 

2.2.4. За якістю та придатністю для використання: а) земельні ресурси за вмістом гумусу; б) земельні 

ресурси з наявністю живого азоту; в) земельні ресурси з наявністю мікроелементів та поживних речовин; 

г) тимчасово законсервовані земельні ресурси; ґ) земельні ресурси запасу; 

2.2.5. За функціональним призначенням: а) земельні ресурси виробничої сфери; б) земельні ресурси 

невиробничої сфери; в) земельні ресурси, що визнаються інвестиційною нерухомістю;  

2.2.6. За участю в іпотечному кредитуванні: а) земельні ресурси як забезпечення зобов‘язань і 

платежів видані; б) земельні ресурси як забезпечення зобов‘язань і платежів отримані; в) земельні ресурси, 

що не беруть участь в іпотечному кредитуванні. 

2.3. Об‘єктом обліку є земельна ділянка, права користування земельними ділянками, капітальні витрати на 

поліпшення земель, які обліковуються у складі активів підприємства та на позабалансовому обліку. 

Розділ 3. Визнання та оцінка земель сільськогосподарського призначення 

3.1. Для цілей бухгалтерського обліку землі сільськогосподарського призначення (землі, надані для 

виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та 

навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури 

оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; землі, надані для діяльності 

у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше) класифікуються за такими групами залежно від 

видів їх цільового призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; для ведення 

фермерського господарства; для ведення особистого селянського господарства; для ведення підсобного 

сільського господарства; для індивідуального садівництва; для колективного садівництва; для городництва; 

для сінокосіння і випасання худоби; для дослідних і навчальних цілей; для пропаганди передового досвіду 

ведення сільського господарства; для надання послуг у сільському господарстві; для розміщення 

інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції; для іншого сільськогосподарського 

призначення; для збереження та використання земель природно-заповідного фонду. 

3.2. Об‘єкт земель сільськогосподарського призначення визнається активом, якщо існує імовірність 

того, що підприємство/установа отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та 

вартість його може бути достовірно визначена. 
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3.3. Придбані землі сільськогосподарського призначення зараховуються на баланс 

підприємства/установи за первісною вартістю. Одиницею обліку земель сільськогосподарського 

призначення є окрема земельна ділянка сільськогосподарського призначення.  

3.4. Первісна вартість об‘єкта земель сільськогосподарського призначення складається з таких витрат: 

– суми, що сплачують власникам або користувачам земельних ресурсів (без непрямих податків); 

– реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв‘язку з придбанням 

прав на земельну ділянку (наприклад плата за видачу витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно); 

– юридичні послуги, пов‘язані з придбанням земельної ділянки; 

– інші витрати, безпосередньо пов‘язані з доведенням земельної ділянки до стану, у якому вона 

придатна для використання із запланованою метою. 

Фінансові витрати не включаються до первісної вартості земельних ресурсів, придбаних повністю або 

частково за рахунок запозичень. 

Первісна вартість об'єкта земельних ресурсів збільшується з одночасним створенням забезпечення на 

обґрунтовану розрахунком суму зобов'язання, яке відповідно до законодавства виникає у підприємства щодо 

демонтажу, переміщення цього об'єкта та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, 

придатний для подальшого використання (зокрема на передбачену законодавством рекультивацію 

порушених земель). 

3.5. Первісна вартість безоплатно отриманих земель сільськогосподарського призначення дорівнює їх 

справедливій вартості на дату отримання. 

3.6. Первісною вартістю земель сільськогосподарського призначення, що внесені до статутного 

капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками підприємства справедлива вартість з 

урахуванням витрат безпосередньо пов‘язаних з доведенням земельної ділянки до стану, в якому вона 

придатна для використання. 

3.7. Первісна вартість земель сільськогосподарського призначення, отриманих в обмін на подібний 

об'єкт, дорівнює первісній вартості переданих земельних ресурсів. Якщо первісна вартість переданих 

земельних ресурсів перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю є справедлива вартість з 

включенням різниці до витрат звітного періоду. 

3.8. Первісна вартість земель сільськогосподарського призначення, придбаних в обмін (або частковий 

обмін) на неподібний актив, дорівнює справедливій вартості переданого немонетарного активу, збільшеній 

(зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну. 

3.9. Землі сільськогосподарського призначення, що отримані як забезпечення зобов‘язань та платежів 

оцінюються за справедливою вартістю отриманих земельних ресурсів. Якщо первісна вартість отриманих 

земельних ресурсів перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю є справедлива вартість. 

Розділ 4. Визнання та оцінка земель несільськогосподарського призначення 

4.1. Для цілей бухгалтерського обліку землі несільськогосподарського призначення класифікуються 

за такими групами залежно від видів їх цільового призначення: землі житлової та громадської забудови; 

землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення; землі оздоровчого 

призначення; землі рекреаційного призначення; землі історико-культурного призначення; землі 

лісогосподарського призначення; землі водного фонду; землі промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення; землі запасу, резервного фонду та загального користування. 

4.2. Об‘єкт земель несільськогосподарського призначення визнається активом, якщо існує імовірність 

того, що підприємство/установа отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та 

вартість його може бути достовірно визначена. 

4.3. Придбані землі несільськогосподарського призначення зараховуються на баланс 

підприємства/установи за первісною вартістю. Одиницею обліку земель несільськогосподарського 

призначення є окрема земельна ділянка сільськогосподарського призначення.  

4.4. Первісна вартість об‘єкта земель несільськогосподарського призначення складається з витрат: 

– суми, що сплачують власникам або користувачам земельних ресурсів (без непрямих податків); 

– реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв‘язку з придбанням 

прав на земельну ділянку (наприклад плата за видачу витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно); 

– юридичні послуги, пов‘язані з придбанням земельної ділянки; 

– інші витрати, безпосередньо пов‘язані з доведенням земельної ділянки до стану, у якому вона 

придатна для використання із запланованою метою. 

Фінансові витрати не включаються до первісної вартості земельних ресурсів, придбаних повністю або 

частково за рахунок запозичень. 

Первісна вартість об'єкта земельних ресурсів збільшується з одночасним створенням забезпечення на 

обґрунтовану розрахунком суму зобов'язання, яке відповідно до законодавства виникає у підприємства щодо 

демонтажу, переміщення цього об'єкта та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, 

придатний для подальшого використання (зокрема на передбачену законодавством рекультивацію 

порушених земель). 
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4.5. Первісна вартість безоплатно отриманих земель несільськогосподарського призначення дорівнює 

їх справедливій вартості на дату отримання. 

4.6. Первісною вартістю земель несільськогосподарського призначення, що внесені до статутного 

капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками підприємства справедлива вартість з 

урахуванням витрат безпосередньо пов‘язаних з доведенням земельної ділянки до стану, в якому вона 

придатна для використання. 

4.7. Первісна вартість земель несільськогосподарського призначення, отриманих в обмін на подібний 

об'єкт, дорівнює первісній вартості переданих земельних ресурсів. Якщо первісна вартість переданих 

земельних ресурсів перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю є справедлива вартість з 

включенням різниці до витрат звітного періоду. 

4.8. Первісна вартість земель несільськогосподарського призначення, придбаних в обмін (або частковий 

обмін) на неподібний актив, дорівнює справедливій вартості переданого немонетарного активу, збільшеній 

(зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну. 

4.9. Землі несільськогосподарського призначення, що отримані як забезпечення зобов‘язань та платежів 

оцінюються за справедливою вартістю отриманих земельних ресурсів. Якщо первісна вартість отриманих 

земельних ресурсів перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю є справедлива вартість. 

5. Облік земельних ресурсів у володінні 

5.1. Надходження, переміщення та вибуття земельних ресурсів на підприємстві оформлюється 

відповідними первинними та зведеними обліковими документами, типові форми яких затверджуються на 

законодавчому рівні. 

5.2. Якщо підприємство використовує для оформлення господарських операцій форми первинних та 

зведених облікових документів, які не затверджені органами державної влади, ці документи повинні мати 

такі обов‘язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого 

складено документ; зміст та обсяг господарської операції та одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних 

за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що 

дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. 

5.3. Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за 

умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. 

5.4. Об‘єкти бухгалтерського обліку земельних ресурсів та їх відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку 

Об‘єкт бухгалтерського 

обліку земельних ресурсів 

Назва та характеристика рахунків бухгалтерського обліку 

Земельні ресурси у власності підприємства на правах володіння 

Інвестиційна нерухомість Субрахунок 100 ―Інвестиційна нерухомість‖ призначений для ведення 

обліку наявності та руху об‘єктів інвестиційної нерухомості, в тому 

числі земельних ділянок, що належать до інвестиційної або операційної 

нерухомості 

Земельні ділянки Субрахунок 101 ―Земельні ділянки‖ призначений для ведення обліку 

земельних ділянок 

Капітальні витрати на 

поліпшення земель 

Субрахунок 102 ―Капітальні витрати на поліпшення земель‖ 

призначений для ведення обліку капітальних вкладень у поліпшення 

земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи) 

Права користування 

земельними ділянками 

Субрахунок 122 ―Права користування майном‖ призначений для ведення 

обліку наявності прав користування майном (право користування 

земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду 

приміщень тощо). 

Забезпечення відновлення 

земельних ділянок 

Субрахунок 478 ―Забезпечення відновлення земельних ділянок‖ 

призначений для ведення обліку створення за обґрунтованим 

розрахунком забезпечення на демонтаж, переміщення об‘єкта основних 

засобів та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у 

стан, придатний для подальшого використання (зокрема на передбачену 

законодавством рекультивацію порушених земель) 

Необоротні активи та групи 

вибуття, утримувані для 

продажу 

Субрахунок 286 ―Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для 

продажу‖ призначений для ведення обліку наявності та руху 

необоротних активів та груп вибуття, які визнаються утримуваними для 

продажу 

Земельні ресурси на правах користування 

Орендовані земельні ділянки Позабалансовий рахунок 01 ―Орендовані необротні активи‖ 

використовується для ведення обліку земельних ділянок, що отримані 

підприємством на підставі відповідних договорів, зокрема, але не 

виключно оренди, та обліковуються на балансі орендодавця 
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5.5. Земельні ресурси, які належать підприємству на правах володіння, що підтверджено 

відповідними документами, обліковуються у складі об‘єктів основних засобів. Аналітичний облік земельних 

ресурсів ведеться з урахуванням інформаційних потреб зацікавлених користувачів та з використанням 

фасетної системи аналітичного обліку. Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним 

рахункам синтетичного обліку на кінець останнього дня кожного місяця. 

5.6. Фасетна система аналітичного обліку земельних ресурсів повинна базуватися на використанні 

фасетів різних рівнів (множини аналітичних рахунків, що характеризується деяким набором однаковим 

ознак для всіх земельних ресурсів), які є доцільними для суб‘єкта господарювання з урахування галузевої 

специфіки його функціонування. 

5.6. Використовувати методичні положення та наступний порядок відображення операцій з 

надходження земельних ресурсів з використанням фасетної системи аналітичного обліку. 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Запропонована методика бухгалтерського обліку 

(кореспонденція рахунків) 

Дебет Кредит 

Надходження земельних ресурсів на праві власності 

1 Відображено витрати на придбання 

земельної ділянки (нотаріальні послуги, 

сплата державного мита) (без ПДВ) 

152 ―Придбaння 

(виготовлення) основних 

засобів‖ 

685 ―Розраxунки з іншими 

кредиторами‖ 

2 Оплачено постачальнику вартість земельної 

ділянки 

152 ―Придбaння 

(виготовлення) основних 

засобів‖ 

631 ―Розрахунки з 

вiтчизняними 

постачальниками‖ 

3 Отримано державний акт про право 

власності на земельну ділянку та введено її в 

експлуатацію 

101 “Земельні ресурси” / Ф1, 

Ф2, Ф3, Ф4 

152 ―Придбaння 

(виготовлення) основних 

засобів‖ 

4 Внесено земельну ділянку засновником до 

статутного капіталу 
101 “Земельні ресурси” / Ф1, 

Ф2, Ф3, Ф4 

46 ―Неоплачений капітал‖ 

5 Земельні ресурси отримані за договором 

міни 
101 “Земельні ресурси” / Ф1, 

Ф2, Ф3, Ф4 

631 ―Розрахунки з 

вiтчизняними 

постачальниками‖ 

6 Земельні ресурси отримані як забезпечення 

зобов‘язань 
101 “Земельні ресурси” / Ф1, 

Ф2, Ф3, Ф4 

361 ―Розрахунки з 

вітчизняними покупцями‖ 

7 Безоплатно отримано земельну ділянку 101 “Земельні ресурси” / Ф1, 

Ф2, Ф3, Ф4 

424 ―Безоплатно одержані 

необоротні активи‖ 

Земельні ресурси набуті на правах постійного користування 

7 Безоплатно отримано право постiйного 

користування земельною дiлянкою 

154 ―Придбання (створення) 

нематеріальних активів‖ 

424 ―Безоплатно одержані 

необоротні активи‖ 

8 Відображено витрати на оформлення права 

на постійне користування земельною 

ділянкою 

154 ―Придбання (створення) 

нематеріальних активів‖ 

685 ―Розраxунки з іншими 

кредиторами‖ 

9 Введено право постiйного користування 

земельною ділянкою в експлуатацiю 
122 “Права користування 

майном” / Ф1, Ф2 

154 ―Придбання 

(створення) 

нематеріальних активів‖ 

10 Вiдображено земельну дiлянку отриману в 

постiйне користування в позабалансовому 

обліку 

011 “Земельні ресурси на 

правах постійного 

користування” 

– 

5.7. Використовувати методичні положення та наступний порядок відображення операцій з 

експлуатації земельних ресурсів з використанням фасетної системи аналітичного обліку. 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Запропонована методика бухгалтерського обліку 

(кореспонденція рахунків) 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

Капітальне поліпшення земель 

1 Проведено меліоративні роботи іншим 

підприємством (Без ПДВ) 

152 ―Придбaння (виготовлення) 

основних засобів‖ 

685 ―Розраxунки з іншими 

кредиторами‖ 

2 Відображено суму капітальних витрат 

на поліпшення землі у складі об‘єктів 

основних засобів 

102 “Капітальні витрати на 

поліпшення земель” / Ф1, Ф3, 

Ф4 

152 ―Придбaння 

(виготовлення) основних 

засобів‖ 

3 Нараховано амортизацію капітальних 

витрат на поліпшення землі 

91 ―Загальновиробничі 

витрати‖, 92 ―Адміністративні 

витрати‖ 

131 ―Знос (амортизація) 

необоротних активів‖ 

 



252 

1 2 3 4 

Надання в оренду земельної ділянки 

4 Нараховано орендну плату за земельну 

ділянку 

377 ―Розрахунки з іншими 

дебіторами‖ 

713 ―Дохід від операційної 

оренди активів‖ 

5 Відображено суму ПДВ 713 ―Дохід від операційної 

оренди активів‖ 

641 ―Розрахунки за 

податками‖ 

6 Надійшла на поточний рахунок сплата 

орендної плати від орендаря 

311 ―Поточні рахунки в 

національній валюті‖ 

377 ―Розрахунки з іншими 

дебіторами‖ 

Визнання земельної ділянки у складі інвестиційної нерухомості 

7 Переведено земельну ділянку до складу 

інвестиційної нерухомості 
100 “Інвестиційна 

нерухомість” / Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

101 “Земельні ресурси” / Ф1, 

Ф2, Ф3, Ф4 

8 Первісну вартість земельної ділянки 

переведеної до складу інвестиційної 

нерухомості дооцінено до справедливої 

вартості 

100 “Інвестиційна 

нерухомість” / Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

423 ―Дооцінка активів‖ 

Проведення дооцінки земельних ресурсів 

9 Проведено дооцінку земельної ділянки, 

що належить на правах власності 
101 “Земельні ресурси” / Ф1, 

Ф2, Ф3, Ф4 

423 ―Дооцінка активів‖ 

10 Проведено уцінку попередньо 

дооціненої земельної ділянки, що 

належить на правах власності 

101 “Земельні ресурси” / Ф1, 

Ф2, Ф3, Ф4 

сторно 

423 ―Дооцінка активів‖ 

 

сторно 

6. Облік земельних ресурсів у користуванні та розпорядженні 

6.1. Земельні ресурси, які належать підприємству на правах володіння, що підтверджено 

відповідними документами, обліковуються у складі об‘єктів нематеріальних активів та на позабалансовому 

обліку. Аналітичний облік земельних ресурсів ведеться з урахуванням інформаційних потреб зацікавлених 

користувачів та з використанням фасетної системи аналітичного обліку. Дані аналітичних рахунків повинні 

бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на кінець останнього дня кожного місяця. 

6.2. Запропонований порядок відображення прав користування земельними ділянками при 

використанні фасетної системи аналітичного обліку 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Запропонована методика бухгалтерського обліку 

(кореспонденція рахунків) 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

Облік прав користування земельними ділянками у набувачів такого права  

(сервітуарія, землекористувача, емфітевта) 
1 Відображено витрати на реєстрацію 

державного права на користування 
земельною ділянкою 

154 ―Придбання (створeння) 
нематеріальних активів‖ 

685 ―Розраxунки з іншими 
кредиторами‖ 

2 Відображено витрати на нотаріальні 
послуги при укладенні договору про 
встановлення права користування 
земельною ділянкою 

154 ―Придбання (створeння) 
нематеріальних активів‖ 

685 ―Розраxунки з іншими 
кредиторами‖ 

3 Набуто право на безоплатній основі на: 
– земельний сервітут; 

122.1 “Земельний сервітут” / 
Ф1, Ф2, Ф3 

425 ―Інший додатковий 
капітал‖ 

– земельний суперфіцій; 122.2 “Земельний 
суперфіцій” / Ф1, Ф2, Ф3 

– земельний емфітевзис 122.3 “Земельний 
емфітевзис” / Ф1, Ф2, Ф3 

4 Відображено вартість права 
користування земельною ділянкою 
(земельний сервітут, земельний 
суперфіцій, земельний емфітевзис) у 
складі нематеріальних активів  

122.1 “Земельний сервітут” / 
Ф1, Ф2, Ф3; 122.2 “Земельний 

суперфіцій” / Ф1, Ф2, Ф3; 122.3 
“Земельний емфітевзис” / Ф1, 

Ф2, Ф3 

154 ―Придбання (створeння) 
нематеріальних активів‖ 

5 Відображено вартість земельної 

ділянки, отриманої за договором про 

встановлення права користування 

земельною ділянкою (земельного 

сервітуту, земельного суперфіцію, 

земельного емфітевзису) на 

позабалансовому обліку 

012.1 “Земельні ресурси 

набуті на правах сервітуту” / 

Ф1, Ф2, Ф3; 

012.2 “ Земельні ресурси 

набуті на правах суперфіцію”/ 

Ф1, Ф2, Ф3; 

012.3 “ Земельні ресурси 

набуті на правах 

емфітевзису”/ Ф1, Ф2, Ф3 

 

– 
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1 2 3 4 

6 Нараховано амортизацію на право 
користування земельною ділянкою 
(земельного сервітуту, земельного 
суперфіцію, земельного емфітевзису) 

23 ―Виробництво‖, 91 
―Загальновиробничі витрати‖, 
92 ―Адмністративні витрати‖, 
93 ―Витрати на збут‖, 94 ―Інші 

операційні витрати‖ 

133 ―Накопиченa амортизація 
нематеріальних активів‖ 

7 Відображено збільшення доходу в сумі 
нарахованої амортизації на право 
користування земельною ділянкою, що 
отримано безоплатно 

425 ―Інший додатковий 
капітал‖ 

745 ―Дохід від безоплатно 
одержаних активів‖ 

8 Відображено в складі витрат плату за 
користування земельною ділянкою на 
правах земельного сервітуту, 
земельного суперфіцію, земельного 
емфітевзису 

23 ―Виробництво‖, 
91 ―Загальновиробничі 

витрати‖, 92 ―Адмністративні 
витрати‖, 93 ―Витрати на 
збут‖, 94 ―Інші операційні 

витрати‖ 

685 ―Розраxунки з іншими 
кредиторами‖ 

9 Списано безоплатно отримане право 
користування земельною ділянкою зі 
складу нематеріальних активів 

122.1 “Земельний сервітут” / 
Ф1, Ф2, Ф3; 122.2 “Земельний 

суперфіцій” / Ф1, Ф2, Ф3; 122.3 
“Земельний емфітевзис” / Ф1, 

Ф2, Ф3 

425 ―Інший додатковий 
капітал‖ 

10 Списано суму накопиченої амортизації 133 ―Накопиченa амортизація 
нематеріальних активів‖ 

122.1 “Земельний сервітут” / 
Ф1, Ф2, Ф3; 122.2 “Земельний 

суперфіцій” / Ф1, Ф2, Ф3; 122.3 
“Земельний емфітевзис” / Ф1, 

Ф2, Ф3 

11 Списано вартість права користування 
земельною ділянкою у сумі витрат на 
збільшення вартості нематеріальних 
активів  

977 ―Інші витрати звичайної 
діяльності‖ 

122.1 “Земельний сервітут” / 
Ф1, Ф2, Ф3; 122.2 “Земельний 

суперфіцій” / Ф1, Ф2, Ф3; 122.3 
“Земельний емфітевзис” / Ф1, 

Ф2, Ф3 

12 Відображено списання з 
позабалансового обліку вартості 
земельної ділянки, отриманої за 
договором про встановлення права 
користування земельною ділянкою 
(земельного сервітуту, земельного 
суперфіцію, земельного емфітевзису) 

– 012.1 “Земельні ресурси 
набуті на правах сервітуту” / 

Ф1, Ф2, Ф3; 
012.2 “ Земельні ресурси 

набуті на правах 
суперфіцію”/ Ф1, Ф2, Ф3; 
012.3 “ Земельні ресурси 

набуті на правах 
емфітевзису”/ Ф1, Ф2, Ф3 

6.3. Облік прав користування земельними ділянками у набувачів такого права (сервітуарія, 

землекористувача, емфітевта) здійснюється шляхом відображення прав земельного сервітуту, земельного 

суперфіцію та земельного емфітевзису у складі об‘єктів нематеріальних активів та одночасно шляхом 

відображення вартості земельної ділянки в розрізі отриманих прав на позабалансових рахунках. Протягом 

встановленого терміну корисного використання набутих прав на користування земельними ділянками 

відбувається нарахування амортизації (зазвичай прямолінійним методом), а також відповідних платежів за 

користування земельною ділянкою (у випадку, якщо договором передбачено їх сплату). 

6.4. У власника земельної ділянки, який надає право користування земельною ділянкою на умовах 

земельного сервітуту, земельного суперфіцію, земельного емфітевзису господарські операції з виконанням 

умов зазначених договорів відображати наступним чином. 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспонденція рахунків 

Дебет Кредит 

1 Відображено суму доходу від надання 

права користування земельною ділянкою 

(земельного сервітуту, земельного 

суперфіцію, земельного емфітевзису) 

183 ―Інша дебіторська 

заборгованість‖;  

37 ―Розрахунки з різними 

дебіторами‖ 

719 ―Інші доходи від 

операційної діяльності‖ 

2 Відображено суму оплати за надане право 

користування земельною ділянкою  

183 ―Інша дебіторська 

заборгованість‖; 

37 ―Розрахунки з різними 

дебіторами‖ 

719 ―Інші доходи від 

операційної діяльності‖ 

3 Отримано оплату за надане право 

користування земельною ділянкою 

31 ―Рахунки в банках‖ 183 ―Інша дебіторська 

заборгованість‖; 

37 ―Розрахунки з різними 

дебіторами‖ 

6.5. У землевласника в бухгалтерському обліку відображається дохід від надання права користування 

земельною ділянкою (земельного сервітуту, земельного суперфіцію, земельного емфітевзису) та відповідно 
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сплата землекористувачем обов‘язкових платежів відповідно до умов договору за набуття права 

користування земельною ділянкою. 

6.6. Використовувати фасетну систему аналітичного обліку для ведення обліку орендованих 

земельних ділянок, що дозволяє здійснювати їх облік в розрізі орендодавців, видів та цільового призначення 

земельних ділянок та укладених договорів. Використовувати наступний порядок відображення орендованих 

земельних ділянок при використанні фасетної системи аналітичного обліку. 

№ 
з/п 

Зміст господарської операції 
Запропонована методика бухгалтерського обліку 

(кореспонденція рахунків) 

Дебет Кредит 

Облік орендованих земельних ділянок у орендаря 

1 Отримано в оренду земельну ділянку 
від фізичної особи 

013 “Орендовані земельні 
ресурси” / Ф1, Ф2, Ф3 

– 

2 Нараховано орендну плату за земельну 
ділянку за звітний рік 

23 ―Виробництво‖, 
91 ―Загальновиробничі 

витрати‖, 92 ―Адмністративні 
витрати‖, 93 ―Витрати на 
збут‖, 94 ―Інші операційні 

витрати‖ 
 

685 ―Розраxунки з іншими 
кредиторами‖ 

3 Утримано ПДФО (18 %) та військовий 
збір з суми нарахованої орендної плати 
фізичній особі 

685 ―Розраxунки з іншими 
кредиторами‖ 

64 ―Розрахунки за податками й 
платежами‖ 

4 Сплачено орендну плату орендодавцю 685 ―Розраxунки з іншими 
кредиторами‖ 

31 ―Рахунки в банках‖ 

5 Перевищення розрахункової суми 
орендної плати за землю віднесено до 
витрат майбутніх періодів 

39 ―Витрати майбутніх 
періодів‖ 

685 ―Розраxунки з іншими 
кредиторами‖ 

6 Прийнято рішення передачі 
орендованої земельної ділянки в 
суборенду 

– 013 “Орендовані земельні 
ресурси” / Ф1, Ф2, Ф3 

7 Передано орендовану земельну ділянку 
в суборенду 

014 “Земельні ресурси в 
суборенді” / Ф1, Ф2, Ф3 

– 

8 Відображено дохід від здачі земельної 
ділянки в суборенду 

37 ―Розрахунки з різними 
дебіторами‖ 

713 ―Дохід від операційної 
оренди активів‖ 

9 Отримано на поточний рахунок оренду 
плату за землю 

31 ―Рахунки в банках‖  37 ―Розрахунки з різними 
дебіторами‖ 

Облік орендованих земельних ділянок у орендодавця 

10 Нараховано орендну плату за землю 37 ―Розрахунки з різними 
дебіторами‖ 

713 ―Дохід від операційної 
оренди активів‖ 

11 Отримано на поточний рахунок оренду 
плату за землю 

31 ―Рахунки в банках‖  37 ―Розрахунки з різними 
дебіторами‖ 

7. Облік амортизації земельних ресурсів 

7.1. Амортизація на вартість земельних ресурсів не нараховується. 

7.2. Нарахування амортизації здійснюється на витрати на капітальні поліпшення землі, не пов‘язані з 

будівництвом, а саме: на іригацію, осушення, збагачення та інші подібні капітальні поліпшення землі. 

8. Облік витрат після первісного визнання 

8.1. Первісна вартість земель сільськогосподарського призначення незбільшується на суму витрат, 

пов'язаних з капітальним поліпшенням об'єкта і дані витрати обліковуються у складі основних засобів, а 

саме капітальних витрат на поліпшення земель. 

8.2. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первісно 

визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат 

звітного періоду. 

9. Облік переоцінки земельних ресурсів 

9.1. Підприємство може переоцінювати вартість земельної ділянки, якщо її первісна вартість суттєво 

відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. Переоцінка земельних ділянок надалі має 

проводитися з такою регулярністю, щоб їх переоцінена вартість на дату балансу суттєво не відрізнялась від 

справедливої вартості. Визначення справедливої вартості земельних ділянок повинно здійснюватися з 

використанням методів експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

10. Облік вибуття земельних ресурсів 

10.1. Вибуття земельних ресурсів зі складу активів може здійснюватися шляхом продажу земельної 

ділянки, внесенням її до статутного капіталу іншого підприємства, обміну на подібні чи неподібні активи, 

припинення права постійного користування земельною ділянкою.  

10.2. Використовувати методичні положення та наступний порядок відображення операцій з вибуття 

земельних ресурсів з використанням фасетної системи аналітичного обліку. 
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№ 
з/п 

Зміст господарської операції 
Запропонована методика бухгалтерського обліку 

(кореспонденція рахунків) 
Дебет Кредит 

Продаж земельної ділянки 
1 Переведено земельну ділянку до складу 

необоротних активів, утримуваних для 
продажу 

286 ―Необоротні активи та 
групи вибуття, утримувані 

для продажу‖ 

101 “Земельні ресурси” / Ф1, 

Ф2, Ф3, Ф4 

2 Списано на витрати об‘єкт необоротних 
активів, утримуваний для продажу 

943 ―Собівартість 
реалізованих виробничих 

запасів‖ 

286 ―Необоротні активи та 
групи вибуття, утримувані 

для продажу‖ 
3 Відображено дохід від реалізації земельної 

ділянки 
377 ―Розрахунки з іншими 

дебіторами‖ 
712 ―Дохід від реалізації 

інших оборотних активів‖ 
4 Отримано оплату від покупця 311 ―Поточні рахунки в 

національній валюті‖ 
377 ―Розрахунки з іншими 

дебіторами‖ 
5 Списано на витрати недоамортизовану 

частину капітальних витрат на поліпшення 
земельної ділянки, яку продано 

943 ―Собівартість 
реалізованих виробничих 

запасів‖ 

102 “Капітальні витрати на 
поліпшення земель” / Ф1, 

Ф3, Ф4 
6 Списано знос, нарахований на капітальні 

витрати на поліпшення земельної 
ділянки, яку продано 

131 ―Знос (амортизація) 
необоротних активів‖ 

102 “Капітальні витрати на 
поліпшення земель” / Ф1, 

Ф3, Ф4 
Внесення земельної ділянки до статутного капіталу іншого підприємства  

7 Внесено земельну ділянку до статутного 
капіталу іншого підприємства 

377 ―Розрахунки з іншими 
дебіторами‖ 

101 “Земельні ресурси” / Ф1, 

Ф2, Ф3, Ф4 
Обмін земельної ділянки за договором міни 

8 На дату прийняття рішення про обмін 
земельну ділянку переведено до складу 
необоротних активів, утримуваних для 
продажу (для обміну подібними / 
неподібними активами) 

286 ―Необоротні активи та 
групи вибуття, утримувані 

для продажу‖ 

101 “Земельні ресурси” / Ф1, 

Ф2, Ф3, Ф4 

9 Списано на витрати вартість переданої за 
договором міни земельної ділянки 

943 ―Собівартість 
реалізованих виробничих 

запасів‖ 

286 ―Необоротні активи та 
групи вибуття, утримувані 

для продажу‖ 
9 Передано земельну ділянку за договором 

міни суб‘єкту господарювання (обмін 
подібними активами) 
 

361 ―Розрахунки з 
вітчизняними покупцями‖ 

286 ―Необоротні активи та 
групи вибуття, утримувані 

для продажу‖ 

10 Передано земельну ділянку за договором 
міни суб‘єкту господарювання (обмін 
неподібними активами) 

377 ―Розрахунки з іншими 
дебіторами‖ 

712 ―Дохід від реалізації 
інших оборотних активів‖ 

Припинення права постiйного користування земельною дiлянкою 
12 Вiдчужено земельну дiлянку, що належить 

на правi постійного користування у зв‘язку 
з добровільною відмовою 

424 ―Безоплатно одержані 
необоротні активи‖ 

122 “Права користування 
майном” / Ф1, Ф2 

13 Списано земельну дiлянку, що перебувала 
на правах постійного користування з 
позабалансового обліку 

– 011 “Земельні ресурси на 
правах постійного 
користування” 

11. Розкриття інформації у звітності 

11.1. У примітках до фінансової звітності щодо кожної групи земельних ресурсів наводиться така 

інформація: вартість (первісна або переоцінена), за якою земельні ресурси відображені в балансі; методи 

амортизації, що застосовуються підприємством/установою, та діапазон строків корисного використання 

(експлуатації) капітальних витрат на поліпшення земель; наявність та рух у звітному році; первісна 

(справедлива) вартість на початок звітного року; сума зміни первісної (справедливої) вартості земельних 

ресурсів у результаті переоцінки; первісна (справедлива) вартість земельних ресурсів, які вибули; вартість 

орендованих необоротних активів, у тому числі: вартість земельних ресурсів на правах постійного 

користування; земельних ресурсів на правах тимчасового користування, в тому числі: земельних ресурсів 

набутих на правах сервітуту; земельних ресурсів набутих на правах суперфіцію; земельних ресурсів набутих 

на правах емфітевзису; вартість орендованих і земельних ресурсів та земельних ресурсів в суборенді; інші 

зміни первісної (справедливої) вартості; первісна (справедлива) вартість земельних ресурсів на кінець 

звітного року.  

У примітках до фінансової звітності також наводиться така інформація: первісна (справедлива) 

вартість земельних ресурсів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження володіння, 

користування та розпорядження; первісна (справедлива) вартість земельних ресурсів переданих у заставу; 

сума капітальних витрат на поліпшення земель за звітний рік; первісна (справедлива) вартість земельних 

ресурсів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо); вартість земельних 

ресурсів, вилучених з експлуатації для продажу. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація 

про зміну розміру додаткового капіталу в результаті безоплатного набуття права постійного користування 

земельною ділянкою. 
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Додаток З 

Недоліки формування облікової політики підприємства виокремлені в 

різних літературних джерелах 

№ 

з/п 

Автор  Недоліки формування облікової політики 

1 2 3 

1 Нестеренко С.С.  

[128, с. 26] 

Як показують проведені дослідження у багатьох 

випадках робота щодо формування облікової політики 

на підприємствах обмежується складанням наказу про 

облікову політику, який не рідко має формальний 

характер, часто переобтяжений інформацією, що дублює 

інші внутрішні регламенти підприємства  

2 Барановська Т.В. [4] Існуючі публікації розглядають ті чи інші складові 

облікової політики підприємств (різниця від 7 до 29 

складових), проте вони не вирішують проблему 

формування теорії облікової політики, через що на 

практиці наказ про облікову політику, зазвичай, є лише 

формальним переліком окремих фрагментів положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку, інших 

інструктивних матеріалів. А це, в свою чергу, зводить до 

нуля всі можливості, що може дати нам наказ про 

облікову політику, перетворюючи його на існуючу 

раніше «Положення про організацію бухгалтерського 

обліку і звітності  

3 Маренич Т.Г. [101] До основних недоліків, пов‗язаних з формуванням 

облікової політики, можна віднести:  

- формальність при складанні наказу про облікову 

політику, необґрунтованість елементів і дублювання 

окремих пунктів нормативних документів;  

- ігнорування змін нормативної документації та не 

відображення їх в наказі про облікову обліку;  

- відсутність структуризації наказу про облікову 

політику, неповне висвітлення питань формування 

обліку окремих об‗єктів;  

- не розробляється облікова політика щодо формування 

обліку, а саме: не наводиться в ній або додатках до неї 

робочий план рахунків, графік документообігу, перелік 

облікових регістрів тощо;  

- відсутність розробки облікової політики щодо 

управлінського обліку  

4 Попук Н.С.,  

Іщенко Я.П. [178, с. 

150] 

На сьогодні ми спостерігаємо формальний підхід до 

формування облікової політики. Це пов‗язано з 

відсутністю достатнього практичного досвіду 

управління в ринкових умовах, а також не надання 

керівництвом підприємств належної уваги цьому 

процесу  

 

 

 

 



257 

Продовження Додатку З 

1 2 3 

5 Житний П.Є. [55] Основними типовими помилками у наказах про облікову 

політику на вітчизняних підприємствах під час складання є: 

відсутність Наказу про облікову політику взагалі, 

об‘єднання Положення про організацію бухгалтерського 

обліку та Наказу про облікову політику; відсутність 

затвердженого змісту облікової політики на законодавчому 

рівні; неповне розкриття облікової політики; не повне 

розкриття організаційних моментів на підприємстві; 

назавжди визначені методи нарахування амортизації; 

відсутність додатків до Наказу про облікову політику 

6 Доценко Н.С.  

[50, с. 446] 

Проте більшість проблем усе ж лежать у площині її 

нормативно-правового регулювання і пов‘язані із 

недосконалістю чинного законодавства, неузгодженістю 

вимог окремих нормативно-правових актів між собою та 

їх систематичними змінами  

7 Дорошенко О.М.  

[49, с. 69]. 

З основних недоліків облікової політики підприємств можна 

виділити такі: 

- окремі підприємства наказ про облікову політику 

складають формально, елементи наказу не обґрунтовані й 

дублюють окремі пункти нормативних документів; 

- більшість агропідприємств визначили свою облікову 

політику ще на початку реформування бухгалтерського 

обліку, тобто одночасно з набранням чинності Закону 

України ‖Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні‖. Після цього в переважній більшості до наказів не 

вносились ніякі зміни, незважаючи на затвердження нових 

П(С)БО та внесення змін і доповнень до діючих; 

- зміст більшості наказів про облікову політику не 

структуризовано. 

Деякі питання організації обліку окремих об‘єктів 

наводяться не в повному обсязі або зовсім не висвітлені; 

- не розробляється облікова політика щодо організації 

обліку, а саме: 

- не наводиться в ній або додатках до неї робочий план 

рахунків, графік документообігу, перелік облікових 

регістрів, що застосовуються на підприємстві тощо; 

- не розробляється облікова політика щодо управлінського 

обліку 

8 Грабовенко О.А.  

[40, с. 35] 

На практиці, основною проблемою є невідповідність 

затвердженого на підприємстві розпорядчого документу 

з облікової політики затвердженим «Методичні 

рекомендації щодо облікової політики підприємства» у 

частині окремих елементів облікової політики  

9 Дубініна М.В.,  

Фалько Р.В.,  

Янюк М.О. [52, с. 294] 

Все частіше спостерігається формальний підхід до 

формування облікової політики в сільськогосподарських 

підприємствах. Значні зміни у формах власності, 

організаційних формах підприємства, ринковій 

інфраструктурі суттєвим чином вплинули на форми, види 

й методи планування, управління, аналізу, а система обліку 

в основному зберегла старі ідеологію та організацію  
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10 Ночовна Ю.О.,  

Кулик В.А. [143, с. 105] 

Проведений авторами критичний аналіз Наказів про 

облікову політику вітчизняних підприємств засвідчує 

наявність типових помилок при їх складанні. 

Основними з них є: 

- відсутність Наказу про облікову політику взагалі; 

- об‘єднання Наказу про облікову політику та 

Положення про організацію бухгалтерського обліку; 

- відсутність обов‘язкових реквізитів; 

- затвердження Наказу про облікову політику або змін до 

нього всередині року або на початку звітного року; 

- щорічне перезатвердження Наказу про облікову 

політику; 

- слабка систематизація та непослідовність викладеного 

змісту; 

- наявність зайвої інформації, що повторює зміст 

нормативних документів або не стосується облікової 

політики; 

- включення до Наказу про облікову політику 

безальтернативних методів оцінки, обліку та процедур; 

- неповне розкриття обраних підприємством елементів 

облікової політики; 

- недоцільність застосування окремих елементів 

облікової політики з урахуванням специфіки та 

особливостей діяльності підприємства; 

- розкриття організаційних аспектів бухгалтерського 

обліку (форми організації бухгалтерського обліку, 

форми ведення бухгалтерського обліку, технології 

обробки облікової інформації, порядку 

документообороту тощо); 

- розкриття елементів облікової політики стосовно 

управлінського та податкового обліку; 

- наявність прізвищ посадових осіб по тексту Наказу про 

облікову політику; 

- відсутність додатків до Наказу про облікову політику 

або посилань на них по тексту  

11 Дяченко М.Н.  

[53, c. 327] 

З основних недоліків облікової політики підприємств 

можна виділити такі: 

- окремі підприємства наказ про облікову політику 

складають формально, елементи наказу не обґрунтовані 

й дублюють окремі пункти нормативних документів; 

- більшість агропідприємств визначили свою облікову 

політику ще на початку реформування бухгалтерського 

обліку, тобто одночасно з набранням чинності Закону 

України ‖Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні‖. Після цього в переважній більшості 

до наказів не вносились ніякі зміни, незважаючи на 

затвердження нових П(С)БО та внесення змін і 

доповнень до діючих; 

- зміст більшості наказів про облікову політику не 

структуризовано. Деякі питання організації обліку  
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  окремих об‘єктів наводяться не в повному обсязі або 

зовсім не висвітлені; 

- не розробляється облікова політика щодо організації 

обліку, а саме: не наводиться в ній або додатках до неї 

робочий план рахунків, графік документообігу, перелік 

облікових регістрів, що застосовуються на підприємстві; 

- не розробляється облікова політика щодо 

управлінського обліку 

12 Шевчук К.В.  

[222, с. 208] 

Досить часто положення про облікову політику, що 

затверджене на підприємствах, майже повністю копіює 

зміст нормативних документів, при цьому повноцінно не 

розкриваючи особливості діяльності підприємства  

13 Skácelík M.,  

Machová A.,  

Mádlová K. [242] 

Облікова політика є наріжним каменем середовища 

фінансового контролю організації з метою подолання 

розриву між технічною і організаційною складовими 

бухгалтерського обліку. Такий документ з керівництва з 

бухгалтерського обліку є важливим інструментом для 

управлінців вищої ланки фінансів. Він допомагає їм 

здійснювати управління і контроль за функціями обліку, 

що дозволяє їм контролювати застосування облікової 

політики в рамках всієї організації. Проте, у значної 

кількості підприємств вона відсутня, або містить 

загальні положення 

14 Бондаренко О.М.,  

Білан М.П. [14] 

Бiльшiсть бухгaлтepiв спpиймaють oблiкoву пoлiтику як 

тaкий дoкумeнт, щo oбoв‘язкoвo пoвинeн бути нa 

пiдпpиємствi, aлe oсoбливoгo знaчeння як iнстpумeнту 

зaбeзпeчeння oблiкoвoгo пpoцeсу нe нaдaють. Дaний 

дoкумeнт фopмується пoвepхневo, нe вpaхoвуючи 

oсoбливoстeй пeвнoгo пiдпpиємствa, тoбтo нe мaє анi 

чiткoгo пpoцeсу фopмувaння, анi aлгopитму пpoвeдeння 

15 Чернишенко Я.Г.  

[217, с. 229] 

Практичний досвід показує, що багато господарюючих 

суб‘єктів складають облікову політику формально, 

елементи наказу не обґрунтовуються, а лише дублюють 

окремі положення нормативних документів. Все це є 

наслідком відсутності обґрунтованих методичних 

рекомендацій, в яких бухгалтерам були б надані 

пояснення з формування облікової політики та 

підготовки відповідного наказу чи положення  

16 Ломачинський Д.О. 

[97] 

Інша проблема - це необов‘язковісь або формальна 

важливість наказу про облікову політику. Тому що 

багато підприємств розробляють його на базі вже 

існуючого, що використовується в іншому підприємстві, 

що звичайно є не правильно. Основними проблемами 

формування якісної облікової політики підприємств є: 

відсутність чіткого розмежування між основними 

поняттями облікової політики, брак пояснень окремих 

елементів, недостатність розкриття сфери застосування 

окремих прийомів та методів. На сьогодні в Україні є 

недостатньо нормативно-правових документів, які б 

регулювали процес формування облікової політики 
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17 Селіванова Н.М. 

[195, с. 22] 

Недоліком нормативно-правового регулювання формування 

облікової політики є відсутність в Україні єдиного 

нормативного акту щодо визначення порядку, послідовності і 

складових облікової політики підприємств різних форм 

власності та сфер діяльності 

18 Дерун І.А. [48] Суб‘єкти господарювання не розробляють власного наказу 

про облікову політику, а використовують ―примітивні та 

скорочені‖ шаблони. На практиці в переважній більшості 

підприємств у наказі про облікову політику зазначено, що 

бухгалтерський облік на підприємстві ведеться згідно з 

Законом України ―Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні‖ та національними П(С)БО або МСБО. 

Підприємства не здійснюють поглибленого аналізу у виборі й 

використанні конкретних альтернативних процедур, які 

визначені у національних П(С)БО 

19 Крючковська Т.О.  

[90, с. 79-80] 

Серед основних недоліків облікової політики підприємства 

можна виділити такі: 

- окремі підприємства наказ про облікову політику складають 

формально, елементи наказу не обґрунтовані й дублюють 

окремі пункти нормативних документів; 

- більшість агропідприємств визначили свою облікову 

політику ще на початку реформування бухгалтерського 

обліку, тобто одночасно з набранням чинності Закону України 

‖Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні‖. 

Після цього в переважній більшості до наказів не вносились 

ніякі зміни, незважаючи на затвердження нових П(С)БО та 

внесення змін і доповнень до діючих; 

- зміст більшості наказів про облікову політику не 

структуризовано. Деякі питання організації обліку окремих 

об‘єктів наводяться не в повному обсязі; 

- не розробляється облікова політика щодо організації обліку, 

а саме: не наводиться в ній або додатках до неї робочий план 

рахунків, графік документообігу, перелік облікових регістрів, 

що застосовуються на підприємстві тощо; 

- не розробляється облікова політика щодо управлінського 

обліку 

20 Бондаренко О.М.,  

Білан М.П.[14] 

Питання, які виникають безпосередньо при розробці та 

реалізації облікової політики, так чи інакше, стосуються 

нормативної бази: по-перше, через обмеженість нормативної 

бази. Існуюче бухгалтерське та податкове законодавство, яке 

визначає принципи, методи, прийоми бухгалтерського обліку 

недосконале та вузько направлене, що не дозволяє вирішити 

велику кількість питань за допомогою облікової політики. По-

друге, в існуючій нормативній базі немає рекомендацій щодо 

відображення в обліку і звітності окремих господарських 

ситуацій - рішення, які приймаються на підприємстві не 

мають об‘єктивного підґрунтя, не всі питання можуть 

вирішуватися за допомогою облікової політики, оскільки не 

входять до її завдань 
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Складові облікової політики, досліджені авторами в різних літературних джерелах 

№ 

з/п 
Складові облікової політики Автор 

1 Облікова політика підприємства 

містить три складові: методична, 

технічна та організаційна  

Алборов Р.А. [1, с. 8], Мельничук Я.П. [106, с. 

88], Яцишин С.Р. [236, c. 456], Сторожук Т.М. 

[146, с. 21], Бакаєв А.С., Безруких П.С. [2, с. 

70], Петрук О.М. [170, с. 308], Буряк І.О. [24, 

с. 215], Барановська Т.В. [5, с. 9], Варічева 

Р.В., Боримська К.П. [26, с. 38], 

Тарасенко Л.О. [205], Перчук О.В. [168, с. 26] 

2 Аспекти (елементи) облікової 

політики: теорія облікової 

політики (принципи обліку, 

законодавчі акти, наукові 

положення конструювання 

інформаційної системи); 

методологія обліку; технологія 

обліку; організація обліку  

Пушкар М.С. [186, с. 14-15], Юнацький М.О. 

[225, c. 160] 

3 Сім аспектів облікової політики: 

методичний, організаційний, 

технічний, податковий, 

управлінський, аналітичний і 

міжнародний 

Сахчинська Н.С. [194] 

4 Складові облікової політики: 

управлінський, методологічний, 

технічний, організаційний 

Колєсніченко А.С. [80, с. 184], Лучик Г.М. 

[98], Панченко О.М., Савченко К.Р [165, с. 

164] 
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Додаток Л 

Принципи облікової політики наведені в різних літературних джерелах 

№ 

з/п 

Принципи Джерело 

Р
а
зо

м
 

М
. 
С

. 
П

у
ш

к
ар

 і
 М

. 
Т

. 
Щ

и
р
б

а 

[1
8
5
, 
с.

 1
7
5
] 

В
ас

іл
ь
єв

а 
Л

.М
.,
 

Б
о
н

д
ар

ч
у
к
 Н

.В
.,
 П

ав
л
о

в
а 

Г
.Є

. 

[2
7
, 
с.

 3
2
4
] 

Ж
и

тн
и

й
 П

.Є
. 

[5
6
, 
с.

 2
6
-2

7
] 

П
р
и

х
о
д

ь
к
о
 І

.П
.,
 П

ав
л
о
в
а 

Г
.Є

. 

[1
8
3
, 
с.

 1
8
1

] 

К
ін

д
р
ац

ь
к
а 

Л
.М

. 
[7

6
, 
с.

 9
] 

Д
ав

и
д

о
в
 Г

.М
. 

[1
4
7
, 
с.

 1
8
0

-1
8
1
] 

П
р
и

м
ач

ен
к
о
 О

.Л
. 

[1
8
0
, 

c.
 1

5
1
] 

Р
у
зм

ай
к
ін

а 
І.

 В
. 

[1
9
2
, 
c.

 3
4
] 

1 Системності +  + +  +  + 5 

2 Комплексності +  + +     3 

3 Науковості й 

обґрунтування 

+  + +     3 

4 Ефективності +  + + + + + + 7 

5 Планомірності й 

динамізму 

+  + +     3 

6 Профілактики +  +      2 

7 Безперервності +  + +  +   4 

8 Селекції +  +      2 

9 Зіставності 

інтересів 

+  +      2 

10 Повнота  +       1 

11 Своєчасність  +  +     2 

12 Несуперечність  +  +     2 

13 Раціональність + +  + +  +  5 

14 Послідовність  +       1 

15 Порівняність  +       1 

16 Законності +    +  +  3 

17 Достовірності +    +  +  3 

18 Відносної 

незмінюваності 

    +    1 

19 Адекватності +      +  2 

20 Єдності +      +  2 

21 Суттєвості +      +  2 

22 Актуальність      +  + 2 

23 Стабільність      +  + 2 

24 Варіантність      +  + 2 
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Додаток М 

Рекомендовані обов’язкові елементи методичної складової облікової політики щодо обліку земельних ресурсів 

№ 

з/п 

Елемент облікової 

політики 

Опис елементів облікової політики 

Фінансовий облік Управлінський облік Податковий облік 

1 2 3 4 5 

1 Облікова одиниця 

земельних ресурсів 

Земельна ділянка, якою володіє та /або розпоряджається суб‘єкт 

господарювання незалежно від способу їх використання у господарській 

діяльності 

Земельна ділянка – частина земної 

поверхні з установленими межами, 

певним місцем розташування, цільовим 

(господарським) призначенням та з 

визначеними щодо неї правами 

2 Класифікація земельних 

ресурсів 

За видами земель; за правом власності; за суб‘єктами права власності; за 

якістю та придатністю для використання; за функціональним 

призначенням; за участю в іпотечному кредитуванні 

Земельні ділянки, які перебувають у 

власності або користуванні 

Земельні частки (паї), які 

перебувають у власності 

3 Оцінка земельних 

ресурсів при 

надходженні 

Первісна вартість у випадку 

придбання за плату (купівля-продаж 

земельної ділянки) 

Ринкова вартість (експертна грошова 

оцінка) застосовується при переоцінці 

земельних ділянок, при здійсненні 

цивільно-правових угод із земельними 

ділянками, при внесенні земельної 

ділянки до статутного капіталу 

підприємства, застави земельної ділянки, 

при безоплатному надходженні та обміні 

на подібний актив 

Нормативна грошова оцінка 

земельної ділянки (при визначенні 

розміру земельного податку, 

визначення розміру орендної плати за 

земельні ділянки державної та 

комунальної власності) 

Первісна вартість у випадку 

придбання за плату (купівля-

продаж земельної ділянки) 

Ринкова вартість (експертна 

грошова оцінка землі) 

застосовується при переоцінці 

земельних ділянок, при 

здійсненні цивільно-правових 

угод із земельними ділянками, 

при внесенні земельної ділянки 

до статутного капіталу 

підприємства, застави земельної 

ділянки, при безоплатному 

надходженні та обміні на 

подібний актив 

 

Нормативна грошова оцінка 

земельних ділянок – капіталізований 

рентний дохід із земельної ділянки, 

визначений відповідно до 

законодавства центральним органом 

виконавчої влади з питань земельних 

ресурсів 
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1 2 3 4 5 

4 Оцінка земельних 

ресурсів в складі 

інвестиційної 

нерухомості на дату 

балансу 

Земельні ресурси в складі інвестиційної нерухомості можуть відображатися у фінансовій звітності за: 

– справедливою вартістю, якщо її можна достовірно визначити;  

– первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення 

корисності та вигод від її відновлення 

Для оцінки земельних ресурсів в складі інвестиційної нерухомості вважаємо за доцільне використовувати метод 

за справедливою вартістю 

5 Критерії віднесення 

земельних ресурсів до 

інвестиційної або 

операційної 

нерухомості 

Об‘єктом інвестиційної нерухомості визнається лише земельна ділянка та / або будівля 

Чітке встановлення видів оренди та суборенди для об‘єктів інвестиційної нерухомості 

Встановлення натурального критерію (більше 50 %) частки інвестиційної нерухомості в загальній площі об‘єкта 

Мета використання земельної ділянки – отримання орендних платежів та /або збільшення власного капіталу 

Земельні ресурси є власністю підприємства або перебувають в користуванні на умовах фінансової оренди 

6 Переоцінка земельних 

ресурсів 

Підприємство може переоцінювати 

земельну ділянку, якщо її первісна 

вартість суттєво відрізняється від її 

ринкової (справедливої) вартості на 

дату балансу. Встановлення критерію 

суттєвості здійснюється самостійно 

підприємством. 

У разі переоцінки земельної ділянки 

одночасно потрібно здійснювати 

переоцінку всіх об‘єктів відповідної 

групи необоротних активів. 

Якщо залишкова вартість земельної 

ділянки дорівнює нулю, то відповідно 

переоцінену залишкову вартість слід 

визначати додаванням ринкової 

(справедливої) вартості земельної 

ділянки до її первісної вартості без 

зміни суми зносу. Таким чином, 

залишкова вартість земельної ділянки 

буде рівною її ринковій (справедливій) 

вартості. 

Встановлення критерію суттєвості 

для проведення переоцінки 

земельних ресурсів 

 

Індексація нормативної грошової 

оцінки сільськогосподарських угідь, 

земель населених пунктів та інших 

земель несільськогосподарського 

призначення 
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1 2 3 4 5 
7 Класифікація 

капітальних витрат на 
поліпшення земель 

Капітальні витрати на поліпшення 
земельної ділянки не збільшують 
первісну вартість об‘єкта, а визнаються 
як окремий об‘єкт основних засобів і є 
об‘єктом амортизації. 
Деталізована класифікація капітальних 
витрат на поліпшення земельної ділянки 
для обліково-аналітичних цілей 
(наприклад витрати на планування 
території, а в сільському господарстві 
витрати, пов‘язані з осушенням, 
вапнування, гіпсування тощо) 

Визначення систематизації та 
накопичення інформації про види 
капітальних витрат на поліпшення 
земель. 
Визначення елементів витрат та 
методів калькулювання 
капітальних витрат на поліпшення 
земель (витрат на меліоративні 
заходи, осушувальні, іригаційні 
роботи тощо) 

Капітальні витрати на поліпшення 
земельної ділянки не збільшують 
первісну вартість об‘єкта, а 
визнаються як окремий об‘єкт 
основних засобів і є об‘єктом 
амортизації. 

8 Метод амортизації 
капітальних витрат на 
поліпшення земель 

Підприємство самостійно обирає один з перерахованих методів 
амортизації: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного 
зменшення залишкової вартості, кумулятивного, виробничого 

Підприємство самостійно обирає один 
з перерахованих методів амортизації: 
прямолінійний, зменшення залишкової 
вартості, прискореного зменшення 
залишкової вартості, кумулятивного, 
виробничого. Амортизації підлягають: 
витрати на капітальне поліпшення 
землі, не пов'язане з будівництвом, а 
саме: іригацію, осушення та інше 
капітальне поліпшення землі 

9 Строки корисної 
експлуатації капітальних 
витрат на поліпшення 
земель 

Мінімально допустимі строки корисного використання – 15 років 

10 Визначення 
ліквідаційної вартості 
капітальних витрат на 
поліпшення земель 

Встановлюється нульова ліквідаційна вартість для всіх об‘єктів капітальних витрат на поліпшення земель 

11 Оцінка права 
постійного 
користування 
земельною ділянкою 

Первісною вартістю безоплатно отриманого права постійного користування земельною ділянкою є його 
справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат 
Первісною вартістю права постійного користування земельною ділянкою, що внесено до статутного капіталу 
підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства його справедлива вартість 
Право постійного користування земельною ділянкою, отримане внаслідок об‘єднання підприємств, оцінюється 
за його справедливою вартістю 
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Додаток Н 

Характеристика типових форм первинного обліку основних засобів, 

що застосовуються для оформлення операцій із земельними ресурсами 

№ 
з/п 

Назва первинного 
документу 

Характеристика первинного документу 

Наказ Міністерства статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку” від 29 
грудня 1995 року № 352 

1 ОЗ-1 ―Акт приймання-
передачі (внутрішнього 
переміщення) основних 
засобів‖ 

Застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів 
окремих об'єктів, для обліку вводу їх в експлуатацію, за винятком тих 
випадків, коли введення об'єктів в дію повинно у відповідності з 
існуючим законодавством оформлятися в особливому порядку, для 
оформлення внутрішнього переміщення основних засобів із одного 
цеху (відділу, дільниці) в інший, для оформлення передачі основних 
засобів зі складу (із запасу) в експлуатацію, а також для виключення із 
складу основних засобів при передачі іншому підприємству 

2 ОЗ-2 ―Акт приймання-
здачі відремонтованих, 
реконструйованих та 
модернізованих об‘єктів‖ 

Форма застосовується для оформлення приймання-здачі основних 
засобів із ремонту, реконструкції та модернізації. 

3 ОЗ-3 ―Акт списання 
основних засобів‖ 

Форма застосовується для оформлення вибуття основних засобів (крім 
автотранспортних засобів) при повному або частковому їх списанні. 

4 ОЗ-6 ―Інвентарна картка 
обліку основних засобів‖ 

Застосовується для обліку всіх видів основних засобів, а також для 
групового обліку однотипних об'єктів основних засобів, що надійшли в 
експлуатацію в одному календарному місяці, та таких, що мають одне і 
те ж виробничо-господарське призначення, технічну характеристику 

5 ОЗ-9 ―Інвентарний 
список основних засобів‖ 

Застосовується для пооб‘єктного обліку основних засобів за місцем їх 
знаходження (експлуатації) по матеріально відповідальних особах 

Наказ Міністерства фінансів України від 13.09.2016 р. № 818 “Про затвердження типових форм з 
обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання” 

6 Акт введення в 
експлуатацію основних 
засобів 

Застосовується для оформлення господарських операцій із зарахування 
об‘єктів незавершених капітальних інвестицій до складу основних 
засобів, які придбані, створені (виготовлені), а також для введення в 
експлуатацію безоплатно отриманих основних засобів 

7 Акт приймання-передачі 
основних засобів 

застосовується для оформлення господарських операцій з безоплатного 
отримання та передачі основних засобів, крім безоплатної передачі 
основних засобів, які є об‘єктами права державної та комунальної 
власності, а також застосовується для передачі основних засобів 
покупцю у разі їх відчуження 

8 Акт передачі на ремонт, 
реконструкцію та 
модернізацію основних 
засобів 

Застосовується для оформлення господарських операцій з передачі 
основних засобів на ремонт, реконструкцію чи модернізацію 

9 Акт приймання 
відремонтованих, 
реконструйованих та 
модернізованих основних 
засобів 

Застосовується для оформлення господарських операцій з приймання 
основних засобів після ремонту, реконструкції та модернізації. 

10 Акт списання основних 
засобів (часткової 
ліквідації) 

Застосовується для оформлення господарських операцій з вибуття 
основних засобів (крім транспортних засобів та документів 
бібліотечного фонду) у разі повної ліквідації або вибуття частини 
об‘єкта основних засобів при частковій ліквідації 

11 Інвентарна картка обліку 
об‘єкта основних засобів 

Є регістром аналітичного обліку основних засобів 

12 Інвентарна картка 
групового обліку 
основних засобів 

Є регістром аналітичного обліку і застосовується для групового обліку 
однорідних об‘єктів основних засобів, які мають одне і те саме 
призначення, однакову технічну характеристику і вартість. 

13 Акт переоцінки основних 
засобів 

Застосовується для визначення суми дооцінки та уцінки об‘єктів 
основних засобів відповідно до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку у державному секторі 
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Додаток П 

Пропозиції науковців щодо удосконалення документування 

операцій із земельними ресурсами 

№ 
з/п 

Автор Пропозиції з удосконалення документування операцій із земельними 
ресурсами 

1 2 3 

1 Кушніренко О.А.  
[93] 

«Акт приймання-передачі земельних ресурсів», який розкриватиме 
як характеристики самої ділянки, так і надаватиме всі відомості щодо 
її одержання та подальшої експлуатації (реквізити підприємства, що 
передає земельну ділянку, та юридичної особи, яка її одержує; 
категорія земель за цільовим призначенням та вид угідь; якість ґрунтів 
— у розрізі вмісту поживних речовин; місцезнаходження ділянки; дані 
про затрати на поліпшення; інформацію про особу, за якою 
закріплюється ділянка; момент введення її в експлуатацію на даному 
підприємстві; балансова та нормативна грошова вартість земельної 
ділянки та наказ або договір, на підставі якого відбувається її 
оприбуткування чи передача, а також склад комісії, що підписує цей 
документ. Книга обліку земельних ділянок підприємства 
(виокремити такі розділи: землі сільськогосподарського і 
несільськогосподарського призначення). В Інвентарній картці 
обліку земельних ділянок пропонуємо передбачити наступні 
підрозділи, за якими накопичуватиметься облікова інформація: 
відомості про земельну ділянку або пай (місце розташування ділянки, 
її розміри, вартість, кадастровий та інвентарний номер, грошова 
оцінка, категорія земельної ділянки); умови вибуття земельної ділянки 
(паю), зокрема підстава вибуття та підтверджуюча документація 
проведених дій; дані про поліпшення земельної ділянки (вид 
здійснених робіт, акт виконаних робіт, сума витрат на поліпшення); 
відомості про переведення земель з одного виду угідь або призначення 
в інший;  показники, які характеризують якість ґрунту та інша наявна 
інформація за даною ділянкою. Для забезпечення контролю за 
збереженням основних засобів усі Інвентарні картки реєструються в 
«Описі інвентарних карток по обліку основних засобів» (ф. № ОЗ-7) 

2 Сисак Е.О.  
[196, с. 94] 

Облік земель у сільськогосподарських підприємствах слід 
здійснювати у Книзі обліку земельних ділянок підприємства, яка 
складатиметься із окремих розділів: землі сільськогосподарського 
призначення і землі несільськогосподарського призначення. У даній 
книзі окремо слід обліковувати землі власні, у постійному 
користуванні та орендовані 

3 Голуб Н.О.  
[36, с. 53-54] 

Складати по кожному виду меліоративних робіт акта прийому-здачі 
меліоративних робіт. При повному нарахуванні амортизації 
пропонуємо вартість меліоративних робіт списувати з балансу на 
основі рекомендованого «Акта на списання витрат по меліоративних 
роботах». Доцільно удосконалити «Акт на оприбуткування земельних 
угідь» (ф. №111-АПК) і змінити його назву на «Акт на 
оприбутковування і вибуття (прийому-передачі) земель (земельної 
ділянки)». В акт необхідно ввести ряд додаткових реквізитів, що 
розкривають додаткову інформацію по земельних ділянках: 
найменування сторони, що передає і приймає, юридичний статус 
земельної ділянки, бал бонітету, номер поля і сівозміни. 
Запропоновано відкриття Інвентарної картки обліку земельних угідь 
(власних і орендованих) 
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Продовження Додатку П 

1 2 3 

4 Суліменко Л.А., 
Нечипорук О.В.  
[202, с. 268] 

Для належної організації обліку і контролю орендованих земель 
доцільно розробити реєстр обліку орендованих земельних ділянок в 
розрізі їх орендодавців за термінами їх дії та розміром орендної плати  

5 Ярмолюк О.Ф. 
[234, с. 27] 

Оскільки не розроблені типові форми з обліку прав користування 
майном, в бухгалтерському обліку емфітевзис як нематеріальний 
актив може бути відображений за допомогою пристосованих типових 
форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності 

6 Томчук О.Ф., 
Федоришина Л.І.  
[209, c. 115-116] 

―Акт переведення земельних ділянок‖, який міститиме інформацію 
про причини зміни категорії угідь, їх кадастрові показники, оцінку і 
вид земельної ділянки за попередніми даними, якісну характеристику 
ділянки в момент переведення та аналогічні відомості після переводу 
угідь з одного виду в інший Інвентарний список земель складається 
матеріально-відповідальною особою, яка відповідає за цільове 
використання угідь, і застосовується для пооб‘єктного обліку кожної 
ділянки. Дані, представлені у списку, мають бути ідентичними 
записам в інвентарних картках обліку земельних ділянок. Основні 
реквізити, що можуть вказуватись в описах: номер та дата інвентарної 
картки, категорія земель та вид угідь, площа, кадастровий та 
інвентарний номер, балансова вартість, бал ґрунту, причина вибуття 

7 Паска І.М., 
Станднік Л.І. 
[166, c. 206-207] 

Облік поставленої на баланс землі організовують в регістрі на зразок 
Земельношнурової книги за кількісними та якісними параметрами в 
розрізі видів угідь. Аналітичний облік орендної плати рекомендується 
вести у Відомості нарахування та виплати орендної плати за 
майно та землю (зазначається сума нарахованої орендної плати за 
землю, а також заборгованість перед орендодавцями) 

8 Пантюхова А.В.  
[164, с. 216] 

Для відображення операцій із земельними ресурсами пропонуємо 
складати «Акт приймання-передачі земельної ділянки», що містить 
інформацію щодо місця розташування та вартості об‘єкта обліку, що є 
достатнім для формування даних фінансового обліку та забезпечить 
зменшення обсягів документообігу. При формуванні інвентарної 
картки доцільно групувати земельні ділянки за полями, що 
забезпечить комплексність облікових даних. «Опис інвентарних 
карток обліку земельних ресурсів» доцільно доповнити даними щодо 
способу та дати набуття прав використання земельної ділянки. 

9 Гузар Б.С. [43] Запропоновано оформлювати «Інвентарну картку обліку земельних 
угідь (власних і орендованих)» 

10 Тарполов І.О. 
[206, с. 319] 

Для обліку наявності і руху земельних угідь, що перебувають в 
обороті сільськогосподарського підприємства, використовується 
регістр – Земельно-кадастрова (шнурова) книга, яка містить 
інформацію в натуральному виразі про наявність земельних ділянок, 
які перебувають як у власності підприємства, так і на умовах оренди. 

11 Баришевська І.В.,  
Заволока О.О. [5, 
с. 23] 

Книга обліку земельних ділянок (книгу потрібно розділити на окремі 
розділи (землі сільськогосподарського призначення і землі 
несільськогосподарського призначення); окремо слід обліковувати 
землі власні, у постійному користуванні та орендовані). ―Акт 
приймання-передачі земельної ділянки (паю)‖ (відображення 
розкриття деталізованої інформації щодо конкретних характеристик 
окремої земельної ділянки в якому відображатимуться як 
характеристики самої ділянки, так і всі відомості щодо подальшої її 
експлуатації, а також склад комісії, що затверджує цей документ). 
―Інвентарні картки обліку земельних ділянок (паїв)‖ та ―Інвентарний 
список земельних ділянок (паїв)‖  
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Додаток Р 

Запропоновані форми первинних документів з обліку земельних ресурсів 

ПП «Землестройпроект»____________ 
    (найменування юридичної особи)     

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33816242  

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор Покотило А.М.______ 

(посада, ініціали та прізвище) 
______________________________ 

(підпис) 

«02» лютого 2018 р. 

Акт приймання-передачі земельної ділянки 
_           м. Харків____________ 

(місце складання) 

Номер документа Дата складання 

2 02.02.18 

Найменування 
юридичної 
(фізичної) 
особи, що 
передає 

земельну 
ділянку  

Найменування 
юридичної 
(фізичної) 
особи, що 
приймає 
земельну 
ділянку  

Документ, що 
засвідчує право 

власності 

Інвентарни
й номер 

Кіль-
кість  

Первісна 
(справедлива) 

вартість 

Період 
капіталь-

ного 
поліп-

шення та 
сума 

Якісні параметри земельної 
ділянки 

Вид земель-
ної ділянки 
та основне 

призна-
чення 

Наявність на 
земельній 

ділянці 
нерухомості 

Забрудненість Ґрунтово-
агрохімічні 

критерії 

Михайленко 
П.Р. 

ПП 
«Землестрой 

проект» 

Витяг із 
Державного 

реєстру речових 
прав на нерухоме 

майно про 
реєстрацію права 

власності № 
000125854 від 

01.02.18 

ЗД-02545 0,8 га 154197,33 0,00 - щільність 
забруднення 

радіонуклідами0,02 
Кі/км2; 

- вміст важких 
металів  
0,1 мг/кг; 

- вміст залишків 
пестицидів, 0,015 

мг/кг 

Глибина 
гумусного 

горизонту, см 
Вміст у 
ґрунті: 
- гумусу 
6,2 %; 
- азоту 

 215 мг/кг 

Несільсь-
когосподарсь
кого призна-

чення 

ні 

Всього 154197,33 0,0 Х Х Х Х 
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На підставі наказу, розпорядження від «02» лютого 2018 р. № 15-01 

проведено огляд _земельної ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 0,8 га_____________________ 

                                                                                                                                           (назва об‘єкта(ів)) 

Місцезнаходження  об‘єкта(ів) у момент передачі (прийняття) Харківська область, Первомайський район, с.Михайлівка ____ 

                                                                                                                                             

Коротка характеристика земельної ділянки _____________________________________________________________________________________________ 

Висновок комісії: земельна ділянка _придатна для подальшого використання, відповідає критеріям визнання активом __________ 

Перелік документації, що додається:__Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права___ 

власності № 0001258  від 01.02.18; договір купівлі-продажу від 01.02.2018 р. __________________________________________ 

Зворотний бік  

Голова комісії                 _Директор_______________         __________________               _Покотило А.М.________________ 

                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

Члени комісії:                  _Бухгалтер_____________         __________________               _Сафарова Л.В._______________________ 
                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

                                               _Геодезист_____________         __________________               _Кіндяхова В.О.___________________ 
                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 
 

Земельну ділянку:   

здав         _____________________________      ____________        __Михайленко П.Р.________________________ 

                                          (посада)                                  (підпис)                                        (ініціали та прізвище) 

прийняв  _Геодезист_______________      ____________        __ Кіндяхова В.О.____________ 

                                          (посада)                                  (підпис)                                        (ініціали та прізвище) 

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку: 

Назва облікового регістру За дебетом рахунку (субрахунку, 

коду аналітичного обліку) 

За кредитом рахунку (субрахунку, 

коду аналітичного обліку) 

Сума 

Журнал № 4 101.21 6853 154197,33 

 

Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку   _____________        __ Сафарова Л.В.____________________ 
                                                                                                                                                                                  (підпис)                            (посада, ініціали та прізвище) 

«_02_»  лютого____ 2018 р.              

Головний бухгалтер                           ____________        _ Сафарова Л.В.______________ 
                                                                                        (підпис)                         (ініціали та прізвище) 
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ПП «Землестройпроект»____________ 
    (найменування юридичної особи)     

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33816242  
 

Інвентарна картка № 10/148 обліку земельної ділянки  
_Земельна ділянка в с. Михайлівка, Первомайський район (комерційного використання, автотехобслуговування) 

(повна земельної ділянки та її призначення) 

Коротка індивідуальна характеристика об‘єкта: 

Інвентарний 

номер 

Синтетичний 

рахунок, 

субрахунок 

Документ, що 

підтверджує 

право власності 

Документ з 

оприбуткування 

(назва, дата, 

номер) 

Первісна 

(справедлив

а) вартість 

Місцезнаход

ження 

об‘єкта 

Якісні параметри земельної 

ділянки 

ЗД-02545 101.21 

Витяг із 

Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності № 

000125854 від 

01.02.18 

Акт приймання-

передачі земельної 

ділянки № 2 від 

02.02.18 р. 

154197,33 

Харківська обл.., 

Первомайський 

район, 

с. Михайлівка 

- щільність забруднення радіонуклідами 0,02 

Кі/км2; вміст важких металів 0,1 мг/кг; 

- вміст залишків пестицидів, 0,015 мг/кг 

Вміст у ґрунті: 

- гумусу 6,2 %; 

- азоту 

 215 мг/кг 

 

Ознаки, що характеризують 

об‘єкт 

Переоцінка Кореспонденція рахунків з 

переоцінки 

Дата Справедлива 

вартість на дату 

переоцінки 

Коефіцієнт 

переоцінки 

Переоцінена 

вартість 

Дебет Кредит 

Земельна ділянка комерційного 

використання 

14.05.2018 154197,33 0,5 7709866,50 101 411 

Витрати на капітальне поліпшення земель: 

№ 

з/

п 

Найменування 

робіт і витрат з 

капітального 

поліпшення 

Дата 

відображення 

господарської 

операції 

Зміст операції Дебет Кредит Площа земельної 

ділянки, на якій 

здійснено капітальні 

поліпшення 

Норма 

амортизації

, % 

Субрахун

ок 

Дата 

списання 

з балансу 

          
Зміни в характеристиці земельної ділянки після проведення капітального поліпшення______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Зворотний бік 
Інформація про рух та використання земельної ділянки:  

Напрям використання земельної ділянки 

№ 

з/

п 

дата 
назва, номер 

документа 
спорудження нерухомого майна терміни будівництва  

напрями капітального 

поліпшення земельної 

ділянки 
1 

03.05.18 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

про початок виконання 

підготовчих робіт / про 

зміну даних у 

повідомленні про початок 

виконання підготовчих 

робіт 

Будівництво центру техобслуговування 

03.05.18-26.06.19  

      

      

 

Інформація про вибуття земельної ділянки  

Дата 
Назва, номер 

документа 
Причина вибуття 

   

 

Картку заповнив ______________         _бухгалтер Сафарова Л.В.___________________________    «15» травня 2018 р. 
                                               (підпис)                             (посада, ініціали та прізвище)  

Відмітка про відкриття нової інвентарної картки обліку земельної ділянки № ______  
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ПП «Землестройпроект»____________       ЗАТВЕРДЖУЮ 
    (найменування юридичної особи)          Директор Покотило А.М.______ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33816242                                                        (посада, ініціали та прізвище) 
_______________________________ 

     (підпис) 

«30» березня 2016 р. 

Відомість внесених до статутного капіталу земельних ділянок  
Номер документа Дата складання 

1 30.03.16 
Найменування 

земельної ділянки 

Площа 

земельної 

ділянки, га 

Кількість Справедлива 

(погоджена) 

вартість  

Документ, що засвідчує право власності на 

земельну ділянку 

Засновник, що вносить до 

зареєстрованого капіталу 

земельну ділянку 

Частка 

засновника в 

зареєстрованому 

капіталі, % 

Наявність на 

земельній ділянці 

нерухомих 

об‘єктів 

Інвентарний 

номер  

назва дата і 

номер 

Землі іншої 

комерційної 

діяльності 

0,25 1 1256320,00 Витяг із Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності 

№ 125 від 

01.03.16 

Покотило А.М. 100 % так ЗД-02542 

Всього 0,25 1 1256320,00 Х 
Проведено огляд земельної ділянки іншої комерційної дільності _____________________________________________________________, 
                                                                             (назва об‘єкта(ів)) 
у момент внесення до зареєстрованого капіталу підприємства земельна (ні) ділянки знаходиться(яться) __ м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 153 
                                                                                                                                                                                             (місцезнаходження) 
Коротка характеристика земельної (их) ділянки(ок) _________________________________________________________________________________ 
Перелік документації, що додається ______________________________________________________________________________________________ 

Голова комісії                 _Директор_______________         __________________               _Покотило А.М.________________ 
                                                                     (посада)                                                            (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

Члени комісії:                  _Бухгалтер_____________         __________________                   _Сафарова Л.В._______________________ 
                                                                     (посада)                                                              (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

                                               _Геодезист_____________         __________________               _Кіндяхова В.О.___________________ 
                                                                     (посада)                                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 
Земельну ділянку:   
здав         _Директор________________      ____________        _ Покотило А.М.____________________ 
                               (посада)                                 (підпис)                                        (ініціали та прізвище) 
прийняв  _Геодезист_______________      ____________        __ Кіндяхова В.О.____________________ 
                                (посада)                                 (підпис)                                        (ініціали та прізвище) 
Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку: 

Назва облікового регістру За дебетом рахунку  За кредитом рахунку  Сума 

Журнал 7 101.22 401 1256320,00 
Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку   _____________        __ Сафарова Л.В.____________________ 
                                                                                                                                                          (підпис)                            (посада, ініціали та прізвище)  
Головний бухгалтер                           ____________        _ Сафарова Л.В.______________ 
                                                                                        (підпис)                         (ініціали та прізвище) 
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ПП «Землестройпроект»____________       ЗАТВЕРДЖУЮ 
    (найменування юридичної особи)         Директор Покотило А.М._______ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33816242                                           (посада, ініціали та прізвище) 
 ______________________________ 

                          (підпис) 
 

Акт введення в господарський оборот права постійного користування земельною ділянкою в  

складі нематеріальних активів № 01-2017 
―12‖ січня 2017 р. 

№ 
з/п 

Інформація про право користування земельною 
ділянкою Власник права 

постійнго 
користування 

земельною 
ділянкою 

Строк 
корис-
ного 

викорис-
тання 

Дебет Кредит 
Дата введення 

права постійного 
користування 

земельноюю ділянкою 
в господарський оборот 

Первісна 
вартість, 

грн. 

Справедлива 
вартість, 

грн. 

Найменування та номер 
документа, що підтверджує 

право користування 
земельною ділянкою 

Місцезна-
ходження 

земельної ділянки 
та її площа 

Дата 
виник- 
нення 
права 

 

Рахунок, 
суб-

рахунок 

Код 
аналі- 

тичного 
обліку 

Рахунок, 
суб- 

рахунок 

Код 
аналі- 

тичного 
обліку 

1 Право постійного  

користування земельною  

ділянкою  

м. Харків, вул. 

Герцена, 15 

01.01.16 Харківська 

міська рада 

10 років 122 11 425 1 01.01.16 852690,00 986230,00 

Всього 852690,00 986230,00 

Комісія, яка створена на підставі наказу (розпорядження) від 01.01.2017 р. № 10-01, розглянула документи, які підтверджують ідентифікацію права постійного 
користування земельною ділянкою в складі нематеріальних активів, для введення в господарський оборот Права постійного користування земельною 
ділянкою ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                     (повна назва об'єкта права інтелектуальної власності)  
Правові умови введення права постійного користування земельною ділянкою в складі нематеріальних активів договір оренди земельної ділянки, акт прийому-

передачі земельної ділянки________________________________________________________________________________________________________________________ 
(назва документації) 

Зворотний бік акта введення в господарський оборот права постійного користування земельною ділянкою в складі нематеріальних активів  
Існує/не існує можливість отримання майбутніх економічних вигід від реалізації або використання права постійного користування земельною ділянкою______ 
                                                                                                                                                                                                                             (зазначити, чому саме не існує)  
Висновок комісії _Право постійного користування земельною ділянкою придатне для подальшого використання________________________________________ 
                (щодо придатності права постійного користування земельною ділянкою, доведення до стану, придатного для використання, прийняття на облік тощо)  

Голова комісії                 _Директор_______________         __________________               _Покотило А.М.________________ 
                                                            (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

Члени комісії:                  _Бухгалтер_____________         __________________               _Сафарова Л.В.__________________ 
                                                             (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

                                               _Геодезист_____________         __________________               _Кіндяхова В.О._______________ 
                                                              (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

Особа, відповідальна за прийняття об'єкта права 

інтелектуальної власності __Директор_________________________  

______________________________ 

(підпис) 

_ Покотило А.М.____ 

(ім'я, по батькові, прізвище) 

Відмітка бухгалтерії про відкриття інвентарної картки "12" _січня__ 2017 р. № _25___   

Головний бухгалтер (бухгалтер)   _________________________ __ Сафарова Л.В.___________ 
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ПП «Землестройпроект»____________ 
    (найменування юридичної особи)     

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33816242  

 
 

Інвентарна картка обліку права постійного користування  

земельною ділянкою в складі нематеріальних активів № 25 
 

№  

з/п 

Інформація про право постійного 

користування земельною ділянкою 
Пер- 

вісна 

вар- 

тість, 

грн. 

Код 

субрахунку 

бухгалтерсь-

кого обліку 

об'єкта права 

інтелектуаль-

ної власності 

Строк 

корис- 

ного 

викори- 

стання 

Річна 

сума 

амор-

тизації, 

грн. 

Акт про 

введення 

права 

постійного 

користування 

земельною 

ділянкою в 

господарський 

оборот 

Місцезнаходження 

та призначення 

земельної ділянки 

Акт про 

вибуття 

права 

постійного 

користування 

земельною 

ділянкою 
Ліквідаційна 

вартість, 

грн. 

Найменування та номер 

документа, що 

підтверджує право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою 

Площа 

земельної 

ділянки 

Дата 

виник- 

нення 

права 

Дата № Дата № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Право постійного  

користування земельною  

ділянкою  

0,15 га 01.01.16 852690,00 122.11 10 років 85269,00 12.01.17 01-207 м. Харків, вул. 

Герцена, 15 

- - 0,00 

Всього 852690,00 Х Х 85269,00 Х Х Х Х Х 0,0 
 

 

Характеристика права постійного користування земельною ділянкою за призначенням_ Право постійного користування земельною ділянкою 

_________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

Відомості про переоцінку права постійного користування земельною ділянкою _не 

здійснювалось________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________
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___ 

Картку відкрито "12" січня  2017 р.      __ Бухгалтер Сафарова Л.В._________________________________________________ 

                                                                                                                          (посада, ім'я, по батькові, прізвище) 
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ПП «Землестройпроект»____________       ЗАТВЕРДЖУЮ 
    (найменування юридичної особи)          Директор Покотило А.М. 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33816242                                                (посада, ініціали та прізвище) 
_______________________________ 

               (підпис) 

Відомість земельних ресурсів набутих на правах тимчасового користування (оренди) 
Номер документа Дата складання 

1 11.07.2016 
Найменування 

земельної ділянки 

Площа 

земельної 

ділянки, га 

Місцезнаходження 

земельної ділянки 

Вартість 

(орендна 

плата) 

користування 

земельною 

ділянкою 

Документ, що засвідчує право 

власності орендодавця на земельну 

ділянку 

Документ, що 

засвідчує право 

користування 

земельною 

ділянкою 

(назва, дата, номер) 

Назва 

орендодавця 

Термін 

користування 

земельною 

ділянкою 

Наявність на 

земельній 

ділянці 

нерухомих 

об‘єктів 

Позабалансовий 

рахунок 

назва дата і 

номер 

Земельна ділянка 

для громадської 

та житлової 

забудови 

0,01 м. Харків, 

вул. Герцена, 16 

1500,00 Витяг із Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права 

власності 

№ 569-

01 від 

21.06.15 

Договір оренди № 

45/1-16 від 

10.07.16 

Харківська 

міська 

рада 

3 роки ні 013 

Всього 1500,00 Х 
Проведено огляд Земельної ділянки для громадської та житлової забудови за адресою м. Харків, вул. Герцена, 16________________, 
                                                                             (назва об‘єкта(ів)) 
Коротка характеристика земельної (их) ділянки(ок) _0,01 га земельна ділянка для гаражної забудови ____________________________ 
Інші відомості ______________________________________________________________________________________________________  
Перелік документації, що додається Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 569-01 від 21.06.15, Договір 
оренди № 45/1-16 від 10.07.16 
Голова комісії                 _Директор_______________         __________________               _Покотило А.М.________________ 
                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 
Члени комісії:                  _Бухгалтер_____________         __________________               _Сафарова Л.В.__________________ 
                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 
                                               _Геодезист_____________         __________________               _Кіндяхова В.О._______________ 
                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 
Земельну ділянку:   
здав                                  _Директор________________      ____________        _ Покотило А.М.____________________ 
                                          (посада)                                  (підпис)                                        (ініціали та прізвище) 
прийняв                     _Геодезист_______________             ____________        __ Кіндяхова В.О.____________ 
                                          (посада)                                                       (підпис)                                        (ініціали та прізвище) 
Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку: 

Назва облікового регістру За дебетом рахунку За кредитом рахунку  Сума 
Відомість 8 013 - 85600,00 

Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку   _____________        __ Сафарова Л.В.____________________ 
                                                                                                                                                                                  (підпис)                            (посада, ініціали та прізвище) 
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ПП «Землестройпроект»____________                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 
    (найменування юридичної особи)             Директор Покотило А.М.________ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33816242                                                                                  (посада, ініціали та прізвище) 
    ______________________________ 

(підпис) 

«11» травня 2018 р. 

Довідка про зміну напряму використання земельних ресурсів  
Номер документа Дата складання 

1 11.05.18 
Найменування 

земельної ділянки 

Площа 

земельної 

ділянки, га 

Місцезнаход

ження 

земельної 

ділянки 

Напрям 

використання 

земельної ділянки 

станом на  

―01‖ травня 2018 

Документ, що засвідчує право 

власності на земельну ділянку 

Зміна 

напряму 

використання 

земельної 

ділянки 

(дата) 

Причина зміни 

напряму 

використання 

земельної ділянки 

Ефект від 

зміни 

напряму 

використання 

Наявність на 

земельній 

ділянці 

нерухомих 

об‘єктів 

Інвентар-

ний номер 

назва дата і 

номер 

Землі 

лісогосподарського 

призначення 

2 га м. Черкаси Лісогоспо-

дарське 

призначення 

Витяг із 

Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності 

№ 

130015 

від 

21.02.17 

03.05.18 Створення обєктів 

прироодохоронног

о призначення 

Зниження 

прибутку 

ні ЗД-02512 

Всього 2 га Х 

Коротка характеристика земельної (их) ділянки(ок) землі лісогосподарського призначення _____________________________________________ 

Перелік документації, що додається Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 130015 від 21.02.17 

Голова комісії                 _Директор________               ___________               _Покотило А.М.________________ 

                                             (посада)                                   (підпис)                                  (ініціали та прізвище) 

Члени комісії:                  _Бухгалтер________              ___________               _Сафарова Л.В.__________________ 

                                                 (посада)                                  (підпис)                                 (ініціали та прізвище) 

                                               _Геодезист_____               ____________             _Кіндяхова В.О._______________ 

                                                  (посада)                                  (підпис)                                 (ініціали та прізвище)  

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку: 

Назва облікового регістру За дебетом рахунку  За кредитом рахунку  Сума 

Журнал № 4 101.62 101.21 278963,00 

Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку   _____________        __ Сафарова Л.В.____________________ 

                                                                                                                                     (підпис)                            (посада, ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер                           ____________        _ Сафарова Л.В.______________ 
                                                                                        (підпис)                         (ініціали та прізвище) 
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ПП «Землестройпроект»____________ 
    (найменування юридичної особи)     

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33816242  
 

Відомість № 23-59/18 

понесених витрат на капітальне поліпшення земель 
________________Землі сільськогосподарського призначення (рілля)_______________________________ 

(земельна ділянка і її призначення) 

 

Коротка індивідуальна характеристика об‘єкта: 

Інвентарний 

номер 

Синтетичний 

рахунок, субрахунок 

Документ, що 

підтверджує 

право власності 

Документ з 

оприбуткування 

(назва, дата, 

номер) 

Первісна 

(справедлива

) вартість 

Місцезнаходж

ення об‘єкта 
Якісні параметри земельної ділянки 

ЗД-02510 101.05 

Витяг із 

Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності 

Акт приймання-

передачі земельної 

ділянки № 1 від 

10.01.18 р. 

1458963,00 

Харківська обл.., 

с.Грушине 

Первомайського 

району  

- щільність забруднення радіонуклідами 0,015 

Кі/км2; вміст важких металів 0,1 мг/кг; 

- вміст залишків пестицидів, 0,011 мг/кг 

Вміст у ґрунті: 

- гумусу 5,12 %; 

- азоту 

 189 мг/кг 

Витрати на капітальне поліпшення земель: 
№ 

з/

п 

Найменування робіт 

і витрат з 

капітального 

поліпшення 

Вартість 

виконаних 

робіт і витрат 

з капітального 

поліпшення 

Дата виконання 

робіт та 

понесення 

витрат 

Документ, що 

підтверджує 

обсяг 

здійснених робіт 

та понесених 

витрат (назва, 

дата, номер) 

Назва 

виконавця 

Площа земельної 

ділянки, на якій 

здійснено капітальні 

поліпшення 

Норма 

амортизації, 

% 

Субрахуно

к 

Дата 

списання з 

балансу 

1 Рекультивація 

порушених земель 

58200,00 13.10.17 Акт виконаних 

робіт № 15 від 

13.10.17 

ТОВ 

«ПроАгро» 

2,9 га 2 % 102  

2 Проведення заходів щодо 

хімічної меліорації 

ґрунтів 

785600,00 22.11.17 Акт виконаних 

робіт № 56 від 

22.11.17 

 

Зміни в характеристиці земельної ділянки після проведення капітального поліпшення тощо Проведена реконструкція порушених земель 

внаслідок розміщення твердих побутових відходів_____________________________________________________________________________ 
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Відмітка бухгалтерської служби про відображення у операцій з капітального поліпшення земельної ділянки в бухгалтерського обліку: 

Дата 

господарської 

операції 

Зміст господарської 

операції 

За дебетом рахунку (субрахунку, 

коду аналітичного обліку) 

За кредитом рахунку (субрахунку, 

коду аналітичного обліку) 

Сума 

13.10.17 Відображно витрати на 

рекультивацію порушених 

земель 

152 685 58200,00 

22.11.17 Відображно витрати на 

проведення заходів щодо 

хімічної меліорації ґрунтів 

152 685 785600,00 

30.11.17 Створено об’єкт обліку 

основних засобів 

«капітальні поліпшення 

землі» 

102 152 843800,00 

Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку   _____________        __ Сафарова Л.В.____________________ 
                                                                                                                                                                                  (підпис)                            (посада, ініціали та прізвище) 

«_30_»  листопада____ 2017 р.              

Головний бухгалтер                           ____________        _ Сафарова Л.В.______________ 
                                                                                        (підпис)                         (ініціали та прізвище) 
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ПП «Землестройпроект»____________ 
    (найменування юридичної особи)     

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33816242  
 

 

Інвентаризаційний опис № 02-01/17 

об’єктів права постійного користування земельною ділянкою в складі нематеріальних активів 
 

Комісія, яка створена на підставі наказу (розпорядження) від 28.10.2017 р. № 2, перевірила наявність об'єктів права постійного користування 

земельною ділянкою станом на "31" грудня 2017 р.  

Інвентаризація розпочата: "01" листопада 2017 р.  

Інвентаризація закінчена: "25" грудня 2017 р.  
 

При інвентаризації встановлено:  

№  

з/п 

Назва права постійного 

користування земельною 

ділянкою 

Характеристика,  

призначення 

Дата 

виникнення 

права 

Первісна 

вартість, 

грн. 

Строк 

корис- 

ного 

викорис- 

тання 

Фактична 

наявність- 

кількість 

За даними бухгалтерського обліку 

Кількість 
Вартість, 

грн. 

Сума 

накопиченої 

амортизації, 

грн. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1 

Право постійного  

користування земельною  

ділянкою за адресою м. Харків, вул. 

Герцена, 15 

Розміщення офісного центру 01.01.16 852690,00 10 років 0,15 га 0,15 га 852690,00 85269,00 

 

Голова комісії                 _Директор________               ___________               _Покотило А.М.________________ 

                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

Члени комісії:                  _Бухгалтер________              ___________               _Сафарова Л.В.__________________ 
                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

                                            _Геодезист_____                    __________              _Кіндяхова В.О._______________ 
                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

Вказані в описі дані перевірив "___" ____________ 20__ р.  

_Юристконсульт__________ 

(посада)  

______________________________ 

(підпис)  

__Корбут Д.Ю.______________________ 

(ім'я, по батькові, прізвище)  
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ПП «Землестройпроект»__                                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ 
    (найменування юридичної особи)                                                                         Директор Покотило А.М._______ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33816242                                                                                                               (посада, ініціали та прізвище) 
______________________________ 

(підпис) 
 

 «30» травня 2018 р. 

Акт вибуття земельної ділянки зі складу активів 

Номер документа Дата складання 

1 30.05.18 

Назва 

земельної ділянки 

Причина  

вибуття 

Інвентарний 

номер 

Дата введення в 

експлуатацію  

(місяць, рік) 

Первісна 

(переоцінена) 

вартість на дату 

введення в 

експлуатацію 

Первісна 

(переоцінена) 

вартість на дату 

вибуття 

Документ, що 

підтверджує перехід 

права власності на 

земельну ділянку 

Земелььна ділянка 

несільськогосподарського 

призначення (житлової забудови і 

комерційного використання) 

Продаж ЗД-02505 30.01.17 р. 748963,00 952303,00 Договір купівлі-продажу  

№ 125689 від 25.05.18 

Голова комісії                 _Директор________               ___________               _Покотило А.М.________________ 
                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

Члени комісії:                  _Бухгалтер________              ___________               _Сафарова Л.В.__________________ 
                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

                                            _Геодезист_____                    __________              _Кіндяхова В.О._______________ 
                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку: 

Зміст операції 
За дебетом рахунку (субрахунку, коду 

аналітичного обліку) 

За кредитом рахунку (субрахунку, коду 

аналітичного обліку) 
Сума 

Відображено продаж земельної ділянки 361.1 712 986230,00 

Переведено земельну ділянку до складу 

активів, що утримуються для продажу 

286 101 952303,00 

Списано первісну (переоцінену) вартість 

земельної ділянки 

943 286 952303,00 

Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку   _____________        __ Сафарова Л.В.____________________ 
                                                                                                                                                                                  (підпис)                            (посада, ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер                           ____________        _ Сафарова Л.В.______________ 
                                                                                        (підпис)                         (ініціали та прізвище) 
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ПП «Землестройпроект»____________                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ 
    (найменування юридичної особи)                                          Директор Покотило А.М.______ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33816242                                                                                                      (посада, ініціали та прізвище) 
_____________________________ 

(підпис) 

Акт  

вибуття зі складу активів права постійного користування земельною ділянкою №01-04 
"30" квітня 2018 р.  

 

№  

з/п 

Об'єкт права інтелектуальної власності 

Власник права 

постійного 

користування 

земельною 

ділянкою 

Строк 

корисного 

використання 

Дебет Кредит 

Дата 

вибуття 

Первіс- 

на 

(перео- 

цінена) 

вар- 

тість, 

грн. 

Зали- 

шко- 

ва 

вар- 

тість, грн. 

Ліквіда- 

ційна 

вар- 

тість, 

грн. 

Площа 

земельної 

ділянки 

Право постійного 

користування 

земельною ділянкою 

Найменування та 

номер 

документа, що 

підтверджує 

право постійного 

користування 

земельною 

ділянкою 

Дата 

виник-

нення 

права 

Рахунок, 

суб- 

рахунок 

Код 

аналі-

тичного 

обліку 

Рахунок, 

суб- 

рахунок 

Код 

аналі- 

тичного 

обліку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Право постійного 

користування 

земельною  

ділянкою  

м. Харків, вул. 

Герцена, 15 

01.01.16 Харківська 

міська рада 

10 років 425 1 122 11 30.04.18  852690,00 986230,00 0,0  0,15 га  

Комісія, яка створена на підставі наказу (розпорядження) від 30.03.2018 р. № 5, розглянула документи, які підтверджують ідентифікацію права постійного користування 
земельною ділянкою для вибуття з господарського обороту___ Право постійного користування земельною ділянкою за адресою м. Харків, вул. Герцена, 15__________ 
                                                                                                                                                  (повна назва об'єкта права інтелектуальної власності)  
Правові умови вибуття права постійного користування земельною ділянкою з господарського обороту _набуття іншою особою права власності на жилий будинок, 
будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці____________________________________ 

Зворотний бік акта вибуття зі складу активів права постійного 
користування земельною ділянкою 

Існує/не існує економічна вигода від реалізації права постійного користування земельною ділянкою не існує, у звязку неможливістю здійснення контролю та 
подальшого використання права постійного користування земельною ділянкою ______________                                                                                                                                                                                                               
(зазначити, чому не існує, суму вигоди)  
Висновок комісії _доцільне вибуття права постійного користування земельною ділянкою ______________________________________ 
                                                                                       (щодо вибуття права постійного користування земельною ділянкою)  
Голова комісії                 _Директор________               ___________               _Покотило А.М.________________ 
                                                  (посада)                              (підпис)                              (ініціали та прізвище) 
Члени комісії:                  _Бухгалтер________              ___________               _Сафарова Л.В.__________________ 
                                                (посада)                                (підпис)                                 (ініціали та прізвище) 
                                            _Геодезист_____                    __________              _Кіндяхова В.О._______________ 
                                                (посада)                                   (підпис)                           (ініціали та прізвище) 
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Додаток С 

Запропоновані аналітичні рахунки для обліку земельних ресурсів в 

різних наукових джерелах 

№ 

з/п 

Автор Запропоновані аналітичні 

рахунки 

Недоліки запропонованих 

рівнів аналітичного обліку 

1 2 3 4 

1 Гузар Б.С., 

Загребельна Н.І., 

Головко Л.Л. 

[42, с. 134] 

Запропоновано субрахунок 

101 ―Власні земельні ресурси‖ та 

аналітичні рахунки: 101.1 – рілля;  

101.2 – пасовища; 101.3 – 

сіножаті; 101.4 – багаторічні 

насадження; 101.5- інші угіддя 

Є зручною лише для обліку 

сільськогосподарських угідь; не 

враховує землі 

несільськогосподарського 

призначення 

2 Ткаченко Н.М. 

[208, c. 163] 

1011 ―Земельні ділянки власні‖; 

1012 ―Земельні ділянки в 

операційній оренді‖; 

1013 ―Земельні ділянки в 

фінансовій оренді‖; 

1014 ―Земельні ділянки під 

заставою‖ 

Виокремлення аналітичного 

рахунку земельні ділянки власні є 

недоцільним, оскільки на 

субрахунку 101 ―Земельні 

ділянки‖ обліковуються ділянки, 

які належать підприємству на 

праві власності. Аналітичний 

рахунок ―Земельні ділянки в 

фінансовій оренді‖ відривати не 

доцільно, оскільки земельні 

ділянки не можуть бути об‘єктом 

фінансової оренди 

3 Кушніренко О.А.  

[93, c. 166-167] 

Запропоновано субрахунок 

101 ―Власні земельні ресурси‖ та 

аналітичні рахунки: 101.1 

«Сільськогосподарські угіддя, що 

включаються до розрахунку ФСП» 

(до запропонованого субрахунку 

доцільно відкрити і рахунки 

четвертого порядку: 101.1.1 – 

рілля, 101.1.2 – багаторічні 

насадження, 101.1.3 – сіножаті, 

101.1.4 – пасовища та перелоги; 

101.1.5 – землі водного фонду; 

101.1.6 – землі закритого ґрунту); 

101.2 «Несільськогосподарські 

угіддя» (для обліку: господарських 

під‘їзних шляхів, прогонів, 

полезахисних лісових смуг та інші 

насадження);  

101.3 «Землі під господарськими 

будівлями та дворами»; 101.4 

«Землі тимчасово законсервовані»;  

101.5 «Землі передані в оренду»;  

101.6 «Інші землі» 101.1 – 

сільськогосподарські угіддя: 

101.1.1 – рілля, 101.1.2 – 

багаторічні насадження, 

Враховані види земельних 

ресурсів за їх видами, і не 

враховуються напрями 

використання 
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Продовження Додатку С 

1 2 3 4 

4 Настенко М.М., 

Максимчук А.О.  

[126, с. 313] 

101.1.3 – сіножаті, 101.1.4 – 

пасовища, 101.1.5 – перелоги; 101.2 

– несільськогосподарські угіддя: 

101.2.1 – господарські шляхи і 

прогони, 101.2.2 – полезахисні 

лісові смуги та інші захисні 

насадження; 101.3 – інші землі  

Враховує лише окремі види 

сільськогосподарських та 

несільськогосподарських угідь; 

недостатня деталізація видів 

земельних ресурсів за 

функціональним призначенням 

5 Ярмолюк О.В., 

Суліменко Л.А.  

[233, с. 299] 

До субрахунка 101 «Земельні 

ділянки» відкрити субрахунки 

другого порядку: 101.1 «Землі, що 

знаходяться у власності 

підприємства»; 101.2 «Землі, що 

знаходяться у фінансовій оренді»; 

101.3 «Землі, що передані в 

операційну оренду»; 

101.4 «Землі ділянки під 

заставою»; 

101.5 «Землі, що тимчасово не 

використовуються» які, в свою 

чергу, додатково поділити за 

видами угідь: наприклад, 101.11, 

101.21, 101.31 – рілля 

Аналітичний рахунок 

―Фінансова оренда земельних 

ділянок‖ відривати не доцільно, 

оскільки земельні ділянки не 

можуть бути об‘єктом 

фінансової оренди. 

Не враховані земельні ділянки, 

які визнані або переведені до 

складу інвестиційної 

нерухомості; поза увагою 

залишаються якісні параметри 

земельних ділянок 

 

6 Бриндзя З.  

[19, с. 175-176] 

Тому для детальнішого обліку 

землі пропонуємо використовувати 

субрахунки другого порядку: 101.1 

«Земельні ділянки, які перебувають 

у власності підприємства»;  

101.2 «Земельні ділянки, які 

перебувають на умовах фінансової 

оренди»; 

101.3 «Земельні ділянки, які 

перебувають під заставою». За 

наявності різновидів земельних 

ділянок підприємствам також 

рекомендуємо використовувати 

субрахунки третього порядку: 

101.1.1 – Рілля; 101.1.2 – 

Багаторічні насадження; 101.1.3 – 

Сіножаті; 101.1.4 – Пасовища; 

101.1.5 – Ліси; 101.1.6 – Земельні 

ділянки несільськогосподарського 

призначення. 

Частково враховано види 

земельних ділянок, які належать 

підприємству на праві власності. 

Доцільно використовувати для 

сільськогосподарських 

підприємств 

7 Машкова Т.В. 

[105, с. 12] 

Субрахунок другого порядку 101 

«Земельні ділянки» доповнити: 

101.1 «Власні землі, що 

обробляються підприємством»; 

101.2 «Землі, що передані в 

операційну оренду»; 101.3 «Землі, 

що тимчасово не 

використовуються» 

Запропоновані аналітичні рахунки 

передбачають облік земельних 

ділянок за фактом їх експлуатації 

(залучаються або не залучаються 

до аграрного виробництва) та 

ступенем використання у 

виробничій і господарській 

діяльності 
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Додаток Т 

Характеристика видів прав користування земельними ділянками 

(речових прав на чуже майно), що встановлені на законодавчому рівні 

Право на землю 

Стаття нормативного документу 

Коротка характеристика 

Право постійного користування земельною ділянкою (Ст. 92 Земельного кодексу України) 

Це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або 

комунальній власності, без встановлення строку 

Право оренди земельної ділянки (Ст. 93 Земельного кодексу України) 

Це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, 

необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності. Строк 

оренди земельної ділянки не може перевищувати 50 років. Право оренди земельної 

ділянки може відчужуватися, у тому числі продаватися на земельних торгах, а також 

передаватися у заставу, спадщину, вноситися до статутного капіталу власником земельної 

ділянки - на строк до 50 років, крім випадків, визначених законом 

Право земельного сервітуту (Ст. 98, 99 Земельного кодексу України) 

Це право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або 

безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками). 

Власники або землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати встановлення таких 

земельних сервітутів: а) право проходу та проїзду на велосипеді; б) право проїзду на 

транспортному засобі по наявному шляху; в) право на розміщення тимчасових споруд 

(малих архітектурних форм); г) право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із 

чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку; ґ) право відводу води зі своєї 

земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку; д) право забору води з 

природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до 

природної водойми; е) право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на 

сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми; є) право 

прогону худоби по наявному шляху; ж) право встановлення будівельних риштувань та 

складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд; з) інші земельні 

сервітути 

Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 

(емфітевзис) 

Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) 

Ст. 102-1 Земельного кодексу України 

Виникають на підставі договору між власником земельної ділянки та особою, яка виявила 

бажання користуватися цією земельною ділянкою для таких потреб, відповідно до 

Цивільного кодексу України. Право користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування чужою земельною 

ділянкою для забудови (суперфіцій) можуть відчужуватися або передаватися в порядку 

спадкування, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті. 

Джерело: систематизовано на підставі [66] 
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Додаток Ф 

Удосконалення форм фінансової звітності щодо подання інформації 

про земельні ресурси 

Додаток 1  

до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» 
 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)    

Підприємство ________________________________________________________ за ЄДРПОУ  

Територія ____________________________________________________________ за КОАТУУ  

Організаційно-правова форма господарювання ____________________________ за КОПФГ  

Вид економічної діяльності ____________________________________________ за КВЕД  

Середня кількість працівників
1
 _______________________________________________________________ 

Адреса, телефон  ___________________________________________________________________________ 

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім  розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про  

сукупний  дохід)  (форма  N  2),  грошові   показники   якого наводяться в гривнях з копійками) 

 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на ____________ 20__ р. (витяг) 

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

 

На кінець 
звітного 
періоду

 

1  2 3  4 

I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 

 
1000 

   
 

    первісна вартість  1001   

    накопичена амортизація  1002   

Незавершені капітальні інвестиції 1005     

Основні засоби 1010     

    первісна вартість  1011   

    знос  1012   

Земельні ресурси на правах володіння 1014   

Інвестиційна нерухомість 1015   

у тому числі земельні ресурси 1016   

Довгострокові біологічні активи 1020   

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

1030    
 

інші фінансові інвестиції  1035     

Довгострокова дебіторська заборгованість  1040     

Відстрочені податкові активи  1045   

Інші необоротні активи  1090     

Усього за розділом I  1095     
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Додаток Х 
ЗВІТ 

ПРО СТАН ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

станом на ___ ________________20__ р. 

 
Суб‘єкти: Термін подання: Форма № ЗР-1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом  

від ___.____.20__ р. № ____ 

 

Подають: 

Відповідальна особа головний бухгалтер 

Не пізніше 03 числа 

після закінчення 

кварталу  Користувачі: 

Керівник, заступник керівника 

 
Назва підприємства Юридична адреса Код ЄДРПОУ 

   

 
1. Стан земельних ресурсів несільськогосподарського призначення 

№ 

з/п 

Вид 

земельних 

ресурсів 

Площа 

на 

початок 

періоду, 

га 

Надійшло у звітному періоді Вартість 

земельних 

ресурсів на 

початок 

періоду, 

грн. 

Вибуло 

у 

звітному 

періоді, 

га; грн. 

Вартість 

земельних 

ресурсів на 

кінець 

звітного 

періоду, 

грн. 

Площа 

на 

кінець 

звітного 

періоду, 

га 

Н
а 

п
р

ав
ах

 в
о

л
о

д
ін

н
я
, 

га
; 

гр
н

. 

Н
а 

п
р

ав
ах

 п
о

ст
ій

н
о

го
 

к
о

р
и

ст
у

в
ан

н
я
, 

га
; 

гр
н

. 

Н
а 

п
р

ав
ах

 т
и

м
ч

ас
о

в
о

го
 

к
о

р
и

ст
у

в
ан

н
я
, 

га
; 

гр
н

..
 

О
п

ер
ац

ій
н

а 
о

р
ен

д
а,

 г
а;

 

гр
н

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Землі 

житлової 

забудови 

45,6 6,5 га - - - 25675230,00 - 32527530,00 52,1 

6852300,00 

грн. 

- - - 0,0 

2 Землі 

промисловості 

5,2 - - - 2,8 5400236,00 - 5432236,00 8 

   32000,00 0,0 

3 <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> 

Разом 50,8 6,5 га   2,8 га 31075466,00 0 37959766,00 60,1 

6852300,00    32000,00 0,0 

 

2. Характеристика напрямів надходження та вибуття земельних ресурсів 

несільськогосподарського призначення за звітний період 
№ 

з/п 

Напрями надходження 

земельних ресурсів 

несільськогосподарського 

призначення 

Вид земельних 

ресурсів 
Контрагент та 

документ 

підстава 

Адреса 

фактичного 

розташування 

Площа 

земельних 

ресурсів, 

га 

Вартість 

земельних 

ресурсів, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Земельні ресурси придбані 

за грошові кошти 
     

2 Земельні ресурси внесені 

засновниками до 

статутного капіталу 

     

3 Земельні ресурси отримані 

за договором міни 
     

4 Безоплатно отримані 

земельні ресурси 
     

5 Земельні ресурси отримані 

за договором оренди 

Землі 

промисловості 
ТОВ «Агросвіт» 

дог. № 021 від 

01.02.18 

м. Київ, вул. 

Сідлецька, 15 

2,8 32000,00 

6 Земельні ресурси отримані 

як забезпечення зобов‘язань 

та платежів (як застава при 

іпотечному кредитуванні) 
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Продовження Додатку Х 
1 2 3 4 5 6 7 

7 Земельні ресурси набуті на 

правах користування, в 

т.ч.: 

     

8 Право постійного 

користування 
     

9 Право тимчасового 

користування, в т.ч.: 
     

Земельний сервітут      
Земельний суперфіцій      
Земельний емфітевзис      

Всього 2,8 32000,00 

10 Напрями вибуття 

земельних ресурсів 

несільськогосподарського 

призначення 

Вид земельних 

ресурсів 
Контрагент та 

документ 

підстава 

Площа земельних 

ресурсів, га 

Вартість 

земельних 

ресурсів, 

що вибули 

грн. 

11 Продаж     

12 Безоплатна передача     

13 Внесок до статутного 

капіталу іншого 

підприємства 

    

14 Відчуження права 

тимчасового користування 
    

15 Закінчення терміну дії 

договору оренди 
    

Всього 0,00 0,00 

 

3. Напрями використання земельних ресурсів несільськогосподарського призначення за 

звітний період 

 
№ 

з/п 

1 

Напрями використання 

земельних ресурсів 

несільськогосподарського 

призначення 

Вид земельних 

ресурсів 
Площа 

земельних 

ресурсів, що 

використовується 

га 

Результат використання 

земельних ресурсів, грн. 

Порівняно з 

попереднім 

звітним 

періодом, 

грн.. 

Доходи Витрати 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Будівництво житлової 

нерухомості за 

адресою м. Київ, 

вул. Малишка, 123 

Землі 

житлової 

забудови 

6,5 36890023,00 1024500,00 +986050,00 

2 Розміщення 

транспортного відділу 

та автостоянки 

транспорту 

Землі 

промисловості 
0,45 0,00 32000,00 -32000,00 

3 <…> <…> <…> <…> <…> <…> 

Всього 6,95 36890023,00 1056500,00 954050,00 

 

Дата формування звіту:    “___” __________ 20___ р. 

 

Особа відповідальна за складання звіту:   ____________________________ ПІБ 

 

Звіт погоджено                                                  ____________________________ ПІБ 
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Додаток Ц 
 

ЗВІТ 

ПРО СТАН ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

станом на ___ ________________20__ р. 
 

Суб‘єкти: Термін подання: Форма № ЗР-2 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом  

від ___.____.20__ р. № ____ 

 

Подають: 

Відповідальна особа головний бухгалтер 

Не пізніше 03 числа 

після закінчення 

кварталу  Користувачі: 

Керівник, заступник керівника 

 
Назва підприємства Юридична адреса Код ЄДРПОУ 

   

 
1. Стан земельних ресурсів сільськогосподарського призначення 

№ 

з/п 

Вид 

земельних 

ресурсів 

Площа 

на 

початок 

періоду, 

га 

Надійшло у звітному періоді Вартість 

земельних 

ресурсів на 

початок 

періоду, 

грн. 

Вибуло у 

звітному 

періоді, га; 

грн. 

Вартість 

земельних 

ресурсів на 

кінець 

звітного 

періоду, 

грн. 

Площа 

на 

кінець 

звітного 

періоду, 

га 

Н
а 

п
р

ав
ах

 в
о

л
о

д
ін

н
я
, 

га
; 

гр
н

. 

Н
а 

п
р

ав
ах

 п
о

ст
ій

н
о

го
 

к
о

р
и

ст
у

в
ан

н
я
, 

га
; 

гр
н

. 

Н
а 

п
р

ав
ах

 т
и

м
ч

ас
о

в
о

го
 

к
о

р
и

ст
у

в
ан

н
я
, 

га
; 

гр
н

..
 

О
п

ер
ац

ій
н

а 
о

р
ен

д
а,

 г
а;

 

гр
н

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Рілля 49,2 25,3    785203,20 2,0 10409403,20 72,5 

10450200,00    826000,00 

2 Сіножаті 98,3  23,6  45,2 19660000,00 15,2 16668300,00 151,9 

 0,00  48300,00 3040000,00 

3 <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> 

Разом 50,8 25,3 га 23,6 

га 

- 45,2 га 20445203,00 17,2 га 27077703,00 224,4 

10450200,00 0,00 - 48300,00  

 

2. Характеристика напрямів надходження та вибуття земельних ресурсів 

сільськогосподарського призначення за звітний період 
№ 

з/п 

Напрями надходження 

земельних ресурсів 

несільськогосподарського 

призначення 

Вид 

земельних 

ресурсів 

Контрагент та 

документ підстава 

Адреса 

фактичного 

розташування 

Площа 

земельних 

ресурсів, 

га 

Вартість 

земельних 

ресурсів, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Земельні ресурси придбані 

за грошові кошти 

Рілля КП 

«Будінформстандарт» 

м. Черкаси, 

вул. 

Дрогобицька, 

14 

25,3 10450200,00 

2 Земельні ресурси внесені 

засновниками до 

статутного капіталу 

     

3 Земельні ресурси отримані 

за договором міни 
     

4 Безоплатно отримані 

земельні ресурси 
     

5 Земельні ресурси отримані 

за договором оренди 
     

6 Земельні ресурси отримані 

як забезпечення 

зобов‘язань та платежів 
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Продовження Додатку Ц 
1 2 3 4 5 6 7 

7 Земельні ресурси набуті на 

правах користування, в 

т.ч.: 

     

8 Право постійного 

користування 

Сіножаті  м. Черкаси, 

вул. С. 

Огійчука, 145 

23,6 0,00 

9 Право тимчасового 

користування, в т.ч.: 
     

Земельний сервітут      
Земельний суперфіцій      
Земельний емфітевзис      

Всього 48,9 10450200,00 

10 Напрями вибуття 

земельних ресурсів 

несільськогосподарського 

призначення 

Вид 

земельних 

ресурсів 

Контрагент та 

документ підстава 

Площа земельних 

ресурсів, га 

Вартість 

земельних 

ресурсів, що 

вибули грн. 

11 Продаж Рілля ТОВ 

«Метростандарт» 

2,0 826000,00 

12 Безоплатна передача     

13 Внесок до статутного 

капіталу іншого 

підприємства 

    

14 Відчуження права 

тимчасового користування 
    

15 Закінчення терміну дії 

договору оренди 

Сіножаті КП «Садовод», договір 

оренди № 45 від 

01.01.11 р. 

15,2 3040000,00 

Всього 17,2 3866000,00 
 

3. Напрями використання земельних ресурсів несільськогосподарського призначення за 

звітний період 
№ 

з/

п 

1 

Напрями 

використання 

земельних ресурсів 

несільськогосподар-

ського призначення 

Вид 

земельних 

ресурсів 

Площа 

земельних 

ресурсів, що 

використовується 

га 

Якісні параметри земельних ресурсів Рентабельність 

використання, 

% 
Основні 

показники 

Допоміжні 

показники 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Рілля Вирощування 

зерна 

49,2 Вміст гумусу Водопроникність, 

вологість грунту 

196,2 

2 Сіножаті Випас 

тварин 
90,1 Вміст 

мікроелементів 

Відсутність 

важких металів 

145,2 

3 <…> <…> <…> <…> <…> <…> 

Всього 6,95 36890023,00 1056500,00 Х 
 

4. Капітальні витрати на поліпшення земель сільськогосподарського призначення у 

звітному періоді 
№ 

з/п 

1 

Перелік понесених 

капітальних витрат 

на поліпшення 

земельних ресурсів 

Вид земельних 

ресурсів 
Площа 

земельних 

ресурсів, га 

Сума 

понесених 

витрат, 

грн.. 

Кадастровий номер Адреса 

розташування 

1 Зрошення ґрунтів Рілля 1,2 89230,00 3220882600:03:001:0122 м. Черкаси, вул. 

Дрогобицька, 14 
2 Осушення ґрунтів      

3 Вапнування       

4 Гіпсування      

5 Терасування 

поверхні ґрунту 
     

6 Інші види      

Всього 1,2 89230,00 Х Х 

Дата формування звіту:    “___” __________ 20___ р.  

Особа відповідальна за складання звіту:   ____________________________ ПІБ 
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