
58
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 10, 2018

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК

ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Система бухгалтерського обліку як еле-
мент інформаційного забезпечення управлі-
ння 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 кількісно-
го, якісного та правового характеру" [5, с.
259]. Ефективний бухгалтерських облік зе-
мельних ресурсів (земельних ділянок та прав
користування ними) виступає підгрунтям їх
раціонального використання та відтворення,
а також передумовою для формування про-
зорого механізму їх обігу в умовах ресурсоз-
береження. Оскільки земельні ресурси в су-
часних умовах господарювання є об'єктом
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бухгалтерського обліку, актуальності набу-
ває питання подальших наукових досліджень
і практичних впроваджень методичного за-
безпечення їх відображення на рахунках бух-
галтерського обліку.

"Земельні ділянки виступають специфіч-
ним об'єктом власності підприємства, тому
вимагають до себе особливої уваги і індиві-
дуально розроблених підходів з бухгалтерсь-
ких питань" [10, с. 94]. Незважаючи на те, що
національні положення (стандарти) бухгал-
терського обліку розроблені з урахуванням
міжнародного досвіду, існує багато невирі-
шених питань у частині обліку земельних ре-
сурсів. Зокрема перша група проблемних пи-
тань стосується недосконалості нормативно-
правової бази, а друга група проблемних пи-
тань пов'язана з низьким рівнем методологі-
чного забезпечення питань з обліку земель-
них ділянок за різним функціональним при-
значенням.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий вклад у розробку методичних за-
сад бухгалтерського обліку земельних ресурсів
та їх наукового обгрунтування здійснили такі
вчені та науковці, як О.М. Брадул, М.Я. Де-
м'яненко, Н.О. Голуб, Б.С. Гузар, В.М. Жук,
О.В. Ільчак, Г.Г. Кірейцев, Т.В. Машкова,
Н.М. Ткаченко, А.М. Третяк, В.П. Ярмоленко,
О.Ф. Ярмолюк та інші. Разом з тим, не примен-
шуючи значення наукових напрацювань вчених,
слід зазначити, що питання подальших на-
прямів удосконалення облікового відображен-
ня земельних ресурсів залишаються актуальни-
ми та потребують додаткових досліджень.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є обгрунтування тео-
ретико-методичних засад та розробка пропо-
зицій з удосконалення методики бухгалтерсь-
кого обліку земельних ресурсів, що належать
підприємству на правах володіння або по-
стійного користування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Чинна методика бухгалтерського обліку зе-
мельних ресурсів базується на чіткому розме-
жуванні земельних ресурсів на правах володі-
ння та земельних ресурсів на правах користу-
вання. При першому підході земельні ресурси

та витрати понесені на їх капітальне поліпшен-
ня відображаються на активних рахунках. При
другому підході для відображення в системі
обліку земельних ресурсів на правах користу-
вання застосовують позабалансові рахунки. У
Плані рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств, що затверджений наказом Мі-
ністерства фінансів України від 30 листопада
1999 року № 291 [7], для обліку й узагальнення
інформації про наявність і рух земельних ре-
сурсів призначені наступні рахунки (табл. 1).

Сукупність земельних ділянок, які перебу-
вають у власності підприємства на правах во-
лодіння обліковуються на субрахунках рахун-
ку 10 "Основні засоби". Залежно від функціо-
нального призначення земельні ресурси (су-
купність земельних ділянок підприємства) об-
ліковуються на субрахунку 100 "Інвестиційна
нерухомість" (у випадку, якщо земельна ділян-
ка використовується підприємством для отри-
мання прибутку, а не для використання у гос-
подарській діяльності) та субрахунку 101 "Зе-
мельні ділянки" (земельні ресурси, які підприє-
мство використовує у власній господарській
діяльності).

Земельні ділянки, які належать підприєм-
ству на праві власності залежно від способу
генерування економічного ефекту можуть ви-
знаватися об'єктами інвестиційної нерухомості
та об'єктами операційної нерухомості. Визнан-
ня земельної ділянки об'єктом інвестиційної

Таблиця 1. Об'єкти бухгалтерського обліку земельних ресурсів та їх відображення
на рахунках бухгалтерського обліку

Об’єкт 
бухгалтерського 

обліку 
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 

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 обгрунтованим 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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нерухомості призводить до необхідності її об-
лікового відображення на рахунку 100 "Інвес-
тиційна нерухомість". Враховуючи, що до інве-
стиційної нерухомості можуть відноситися
будівлі, споруди, а також активи, які утворю-
ють з інвестиційною нерухомістю цілісний ком-
плекс і в сукупності генерують грошові пото-
ки, актуальності набуває питання отримання
інформації про стан та використання земель-
них ділянок, що визнані як об'єкт інвестицій-
ної нерухомості.

Для генерування інформації про земельні
ділянки, які обліковуються у складі інвести-
ційної нерухомості автори пропонують три
основних підходи до їх відображення на рахун-
ках бухгалтерського обліку.

Перший підхід базується на веденні додат-
кових аналітичних рахунків до рахунку 100
"Інвестиційна нерухомість", в тому числі й об-
ліку земельних ділянок. Так, Юхименко-Наза-
рук І.А [12, с. 418] пропонує використовувати
аналітичний рахунок 1001 "Земельні ділянки в
складі інвестиційної нерухомості"; Ярем-
чук Н.Ф. [13, с. 148] вважає за доцільне вико-
ристовувати аналітичний рахунок 100.1 "Інве-
стиційна нерухомість у вигляді земельних діля-
нок". У такому випадку авторами не приділено
уваги розробці аналітичних рахунків другого
порядку, зокрема в частині накопичення інфор-
мації про земельні ділянки в складі інвестицій-
ної нерухомості за їх видами та цільовим при-
значенням.

Другий підхід базується на впровадженні
окремого синтетичного рахунку для обліку
інвестиційної нерухомості з розробкою відпо-
відних рівнів аналітичного обліку. Зокрема Бо-
гуцька Л.Т. [1, с. 6] вважає за доцільне облік
інвестиційної нерухомості здійснювати з вико-
ристанням субрахунку 185 "Інвестиційна неру-
хомість" у розрізі таких аналітичних рахунків:
1851 "Земельні ділянки, що визнані інвестицій-
ною нерухомістю". Схожої позиції притри-
мується Гуменюк А.Ф. [2, с. 9], яка рекомендує
для обліку інвестиційної нерухомості до суб-
рахунку 184 "Інші необоротні активи" відкри-
ти аналітичні рахунки другого порядку 1841
"Інвестиційна нерухомість" та 1842 "Інші нео-
боротні активи".

Третій підхід базується на веденні аналі-
тичного обліку земельних ділянок визнаних
об'єктами інвестиційної нерухомості до субра-
хунку 101 "Земельні ділянки". Так, Задорож-
ний З. інвестиційну нерухомість, узагальнену на
субрахунку 100 "Інвестиційна нерухомість",
пропонує відображати на аналітичних рахун-
ках до субрахунку 101 "Земельні ділянки": 1011

"Земельні ділянки, утримувані як операційна
нерухомість", і 1012 "Земельні ділянки, утриму-
вані як інвестиційна нерухомість" [3, с. 14—15].
У такій ситуації аналітичний облік ведеться
лише за рахунком 101 "Земельні ділянки" і при
цьому відсутній аналітичний облік за субрахун-
ком 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 кон-
троль за її станом та напрямками використан-
ня. Оскільки нормативно-правова і методоло-
гічна база за даним напрямком не висуває жод-
них вимог щодо деталізації обліку, то зазвичай
він ведеться лише по рахунку 100 "Інвестицій-
на нерухомість" без використання субрахунків.
Але, на наш погляд, така деталізація дозволить
підвищити достовірність фінансової звітності,
оскільки за її наявності буде можливо прово-
дити моніторинг справедливої вартості, нара-
хування фізичного і морального зносу за кож-
ною групою, специфічною групою чи об'єктом
інвестиційної нерухомості" [6, с. 181].

При визнанні земельних ресурсів об'єкта-
ми інвестиційної нерухомості одним із важли-
вих питань є порядок їх оцінки при визначенні
їх первісної вартості й при відображенні на
дату балансу.

Придбана (створена) інвестиційна неру-
хомість зараховується на баланс підприємства
за первісною вартістю (п. 9 П(С)БО 32 "Інвес-
тиційна нерухомість" [8]).

На дату балансу інвестиційна нерухомість
обліковується за справедливою вартістю, якщо
її можна достовірно визначити, або за первин-
ною вартістю, зменшеною на суму нарахованої
амортизації з урахуванням втрат від зменшен-
ня корисності та вигод від її відновлення. За-
лежно від шляхів надходження на підприємство
земельних ресурсів залежатиме в подальшому
їх первинна оцінка та оцінка на дату балансу.

Оцінка земельних ресурсів, що визнані інве-
стиційною нерухомістю за первісною вартістю
є реальною та доцільною при умові їх надход-
ження шляхом придбання за грошові кошти.
Якщо підприємство обирає метод оцінки інве-
стиційної нерухомості за первісною вартістю,
то залишкова вартість земельних ресурсів не
змінюватиметься оскільки відсутнє нарахуван-
ня амортизації. Якщо на дату балансу та відпо-
відно до положень облікової політики підприє-
мство змінює оцінку земельних ресурсів, що
визнані інвестиційною нерухомістю з первісної
оцінки на справедливу вартість, надалі це озна-
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чатиме перманентну актуаліза-
цію вартості земельних ресурсів
на кожну дату балансу.

У випадку використання
інших шляхів надходження при
первинній оцінці земельних ре-
сурсів, застосовується справед-
лива вартість. Застосування спра-
ведливої вартості при оцінці зе-
мельних ресурсів є проблематич-
ним, оскільки на сьогодні ринок
землі є не розвинутим та його
функціонування є обмеженим.

"За відсутності інформації
про ринкові ціни на інвестиційну
нерухомість її справедлива вар-
тість визначається за теперіш-
ньою вартістю майбутніх чистих
грошових надходжень від активу.
Цей вид оцінки базується на роз-
мірі поточних ринкових орендних платежів на
подібну нерухомість, яка перебуває в тій самій
місцевості й в тому самому стані, із застосуван-
ням ставок дисконтування, що відображають
поточні ринкові оцінки невизначеності щодо
розміру й часу грошових потоків" [11, с. 277].

Обраний підприємством в наказі про об-
лікову політику підхід до оцінки земельних ре-
сурсів, що визнані інвестиційною нерухомістю,
застосовується до всіх подібних об'єктів інве-
стиційної нерухомості.

Основним субрахунком, використання яко-
го забезпечує збір, накопичення та формуван-
ня інформаційного базису про наявні земельні
ресурси, якими володіє підприємство є субра-
хунок 101 "Земельні ділянки". Суб'єкт господа-
рювання може володіти земельними ділянками
з різним цільовим призначенням, тому вважає-
мо за доцільне перейменувати субрахунок 101
"Земельні ділянки" на "Земельні ресурси", що
забезпечує правильне розуміння змісту земель-
них ресурсів як об'єкту бухгалтерського об-
ліку.

Рахунки та подвійний запис як елементи ме-
тоду бухгалтерського обліку визначають зміст
та інформаційну місткість системи бухгалтерсь-
кого обліку, а записи на аналітичних рахунках
виступають інформаційним базисом прийняття
виважених та дієвих управлінських рішень. Тому
розробка та впровадження детального аналітич-
ного обліку до субрахунку 101 "Земельні ресур-
си" дозволить здійснювати повний та розшире-
ний контроль за станом та ефективністю земель-
них ресурсів в розрізі напрямів її використан-
ня, а також надавати достовірну фінансову
звітність власникам та інвесторам.

"Аналітичний облік земель включає облік
кількості та якості земельних угідь та земель-
них ділянок у розрізі землевласників та земле-
користувачів. У подальшому його дані викори-
стовують для відображення вартості земельних
угідь та прав користування у бухгалтерському
обліку, визначення розміру земельного подат-
ку, доходів і втрат власників та землекористу-
вачів і для інших цілей" [9, с. 153].

Критичний аналіз наукових статей та авто-
рефератів дисертацій дозволяє стверджувати,
що пропозиції науковців, щодо розширення та
удосконалення аналітичних рахунків з обліку
земельних ресурсів характеризуються дифе-
ренційованістю та наявністю наступних не-
доліків (рис. 1).

Наявність вищенаведених недоліків призво-
дить до того, що велика кількість можливих
варіантів аналітичних рахунків ускладнює ви-
бір тих, які є ключовими для потреб управлін-
ня ефективністю використання земельних ре-
сурсів підприємства. Враховуючи, що ведення
обліку земельних ресурсів передбачає на-
явність такої ситуації, коли одному синтетич-
ному рахунку відповідає одразу декілька типів
аналітичних рахунків зумовлює необхідність
використання моделі фасетної організації ана-
літичного обліку. Така модель передбачає, що
типи аналітичних рахунків попередньо визна-
чені та взаємоузгоджені з відповідним синте-
тичним рахунком. У цьому випадку декілька
аналітичних рахунків відповідатимуть одному
або декільком синтетичним рахункам.

Використання фасетної системи аналітич-
ного обліку земельних ресурсів дозволяє
здійснювати накопичення інформації щодо
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Рис. 1. Недоліки пропозицій авторів з розробки

аналітичного обліку земельних ресурсів підприємства
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кожної земельної ділянки, яка належить під-
приємству на праві власності за декількома
ключовими ознаками. Логічність побудови та
гнучкість використання фасетної системи ана-
літичного обліку земельних ресурсів забезпе-
чує швидке її впровадження при використанні
комп'ютерних систем бухгалтерського обліку.

Вважаємо, що фасетна система аналітично-
го обліку земельних ресурсів повинна базува-
тися на використанні фасетів першого рівня
(множини аналітичних рахунків, що характери-
зується деяким набором однаковим ознак для
всіх земельних ресурсів). Пропонуємо виділя-
ти 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 "Зе-
мельні ресурси за функціональним призначен-
ням". Застосування фасетної організації ана-
літичного обліку земельних ресурсів пропонує-
мо здійснювати за наступними рахунками бух-
галтерського обліку (рис. 2).

Фасет Ф1 "За видами та цільовим призна-
ченням земель" доцільно застосовувати при
розробці системи аналітичного обліку в розрізі
усіх без винятку рахунків, які застосовуються
для відображення операцій із земельними ре-
сурсами. Систематизація інформації за видами
та призначенням земель, які використовують-
ся в діяльності підприємства дозволить форму-
вати масив інформації про наявність, напрями

Рис. 2. Запропонована фасетна система аналітичного обліку земельних ресурсів
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Примітка:            запропоновані аналітичні рахунки 
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використання земельних ресурсів за видами в
діяльності підприємства, що в подальшому доз-
воляє здійснювати аналіз та контроль ефектив-
ності їх використання.

Фасет Ф2 "Земельні ресурси за шляхами
надходження на підприємство" призначений
для розмежування видів земельних ресурсів за
напрямами їх надходження, що сприяє чітко-
му встановленню їх вартості та дату первинної
оцінки та на дату балансу.

Систематизація інформації за фасетом Ф3
"Земельні ресурси за якістю та придатністю для
використання" є особливо актуальною для сіль-
ськогосподарських підприємств, оскільки від
якості земельних ресурсів напряму залежить
врожайність та показники ефективності
здійснення господарської діяльності. Для
суб'єктів господарювання, які володіють зе-
мельними ресурсами різних видів використан-
ня зазначеного фасету дозволяє налагодити
дієву систему контролю за земельними ділян-
ками, що тимчасово законсервовані, а також
приймати дієві управлінські рішення в процесі
визначення орендної плати при наданні земель-
них ділянок високої якості в оренду.

Фасет Ф4 "Земельні ресурси за функціо-
нальним призначенням" дозволяє провести
аналіз структури земельних ресурсів залежно
від їх використання у виробничій та невироб-
ничій діяльності (в тому числі наданих в орен-
ду), а також організувати чіткий контроль за
земельними ресурсами, що визнані інвестицій-
ною нерухомістю.

"Використання фасетної системи класифі-
кації для організації аналітичного обліку най-
кращим чином відповідає вимогам комп'ютер-
ної обробки даних, зокрема і відображенню
операцій в комп'ютерних програмах з ведення
обліку. Фасетна система класифікації, на
відміну від ієрархічної, дозволяє вибирати оз-
наки класифікації незалежно як одна від одної,
що саме і необхідно при комп'ютерній формі
ведення бухгалтерського обліку" [4, с. 111].

Перевагою використання фасетної системи
аналітичного обліку земельних ресурсів є мож-
ливість зміни і доповнення переліку аналітич-
них рахунків у межах виокремлених фасетів,
що дозволяє групувати накопичену інформа-
цію за різними видами та напрямами для вико-
нання поставлених завдань.

ВИСНОВКИ
За результатами дослідження доведено

інформаційну неспроможність діючої методи-
ки обліку земельних ресурсів в частині задово-
лення різнопланових управлінських запитів та

потреб. Представлений механізм удосконален-
ня обліку земельних ресурсів, що базується на
використанні фасетної системи аналітичного
обліку є головною передумовою успішного ви-
користання майнового потенціалу підприєм-
ства. Сформований інформаційний масив за
допомогою фасетної системи аналітичного об-
ліку забезпечує здійснення якісного поточно-
го контролю за станом та використанням зе-
мельних ресурсів, що в подальшому є переду-
мовою збільшення фінансових результатів
діяльності підприємства.
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