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ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Земельно�ресурсний потенціал України —
один із найпотужніших у Європі. Земельний фонд
нашої держави становить 5,7 % території усієї
Європи та складає 60,3 млн га. У загальній струк�
турі земельних ресурсів землі сільськогосподарсь�
кого призначення займають 70,9% (42,8 млн га).
Маючи у своєму володінні такий масштабний і
цінний за своїми якісними характеристиками зе�
мельний фонд, Україна, за різними оцінками нау�
ковців, за умови дотримання оптимальної струк�
тури землекористування та відповідного рівня зем�
леробства, потенційно здатна забезпечити продо�
вольством 250 — 320 млн осіб [2]. Спеціалісти ФАО
розглядають нашу країну як одну з тих, що забез�
печуватиме продовольством населення світу в май�
бутньому [1]. Розкриття такого потенціалу
сільськогосподарських земель дозволить Україні
зайняти вагоме місце у міжнародному поділі праці
та міжнародних відносинах.

За умов інтенсифікації землекористування
зростає необхідність у розширенні інформаційної
бази щодо обліку якісних характеристик земель�
них ресурсів. Різноманіття наукових концепцій і
підходів до обліку земельних ресурсів, що засто�
совуються в економічній науці, вимагає розробки
системи обліку земельних ресурсів для потреб бух�
галтерського обліку, яка б базувалася на теоретич�
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но обгрунтованому та уточненому інформаційно�
обліковому забезпеченні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженнями в галузі розробки та удоско�
налення бухгалтерського обліку щодо обліку зе�
мельних ресурсів займалися такі вітчизняні та за�
рубіжні вчені: В.М. Жук, В.М. Метелиця, Т.Є. Ку�
черенко; Дж. Екклз; С.А. Діпіаза, ін. Проте зали�
шається ряд невирішених питань наукового та при�
кладного характеру, які зменшують інформа�
тивність облікових даних щодо стану та викорис�
тання земельних ресурсів. Але в сучасних умовах
осмислення всіх аспектів земельних відносин в
системі бухгалтерського обліку необхідно удоско�
налити нормативне забезпечення обліку земель�
них ресурсів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження методичних засад

обліку земельних ресурсів.
Відповідно до поставленої мети сформу�

льовано наступні завдання:
— розглянути земельні ресурси як цілісну си�

стему (природний капітал);
— сформувати висновки та визначити напря�

ми подальших досліджень для розширення інфор�
маційної бази щодо обліку земельних ресурсів.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

ДОСЛІДЖЕННЯ
Облік земельних ресурсів регламентується За�

коном України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність", Міжнародними стандартами
бухгалтерського обліку та звітності і Положення�
ми (стандартами) бухгалтерського обліку. Але, не
зважаючи на те, що міжнародні стандарти були
базою для створення національних положень,
існують розбіжності при їх застосуванні. Це, в пер�
шу чергу, пов'язано з тим, що застосування МСБО
та МСФЗ не є самоціллю, пріоритетним є забезпе�
чення потреб користувачів якісною інформацією.
З урахуванням природно�ресурсного та аграрно�
го потенціалу країни в умовах екологізації еконо�
міки особливе місце займає облікове забезпечення
використання і відновлення стратегічного ресур�
су — земельних ресурсів [5]. У залежності від спо�
собу набуття прав власності та користування зе�
мельні ресурси в сучасній системі бухгалтерсько�
го обліку розглядаються як:

— основний засіб на правах володіння, що є
активом підприємства, щодо якого реалізуються в
повній мірі права володіння, користування та роз�
порядження;

— нематеріальний актив на правах користуван�
ня, що є об'єктом обліку, щодо якого обмежено
розпорядчі функції;

— об'єкт орендних відносин. Повнота забез�
печення прав залежить від виду оренди та обме�
жуючих умов угоди оренди.

Проте земельні ресурси доцільно розглядати
як цілісну систему з урахуванням їх багатофунк�
ціональності, як природний капітал.

Так, у системі обліку земельних ресурсів (при�
родного капіталу) концентруватиметься інформа�
ція щодо: земельних ділянок як основного засобу
нематеріального активу та об'єкта орендних відно�
син; капітальних витрат на поліпшення земель,
природних ресурсів, багаторічних насаджень, прав
користування природними ресурсами та біологіч�
них активів, враховуючи дані позабалансового
обліку.

Ряд вчених висувають пропозиції про введен�
ня в дію окремого стандарту, який би враховував
специфічні особливості землі, у тому числі
сільськогосподарського призначення, як об'єкта
обліку. В їх працях наголошується на визнанні зе�
мельних ділянок як об'єкта бухгалтерського об�
ліку. Згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" земельні
ділянки, що знаходяться у власності підприємств,
визнаються активом і, таким чином, стають об�
'єктами бухгалтерського обліку, зараховуючись до
складу основних засобів на підставі Державного
акта на право приватної власності на землю. Тоб�
то активом і об'єктом бухгалтерського обліку сьо�
годні визнаються тільки земельні ділянки, які на�
лежать підприємствам. Проте сьогодні в сільсько�
му господарстві склалась така ситуація, що зе�
мельні ділянки знаходяться у власності фізичних
осіб у формі паїв, а використовують землю на пра�

вах оренди сільськогосподарські підприємства.
Фізичні особи не ведуть бухгалтерський облік, а
підприємства не мають підстав для включення цих
ділянок до складу активів. На практиці облік орен�
дованих земельних ділянок або взагалі не ведеть�
ся, або ведеться у дуже спрощеному вигляді, не
розкриваючи всієї інформації про земельні ділян�
ки та землекористування. Таким чином, велика
частина земель сільськогосподарського призна�
чення залишається поза увагою бухгалтерського
обліку.

Відображення земельних ділянок у складі ак�
тивів підприємства зумовлено такими інформац�
ійними потребами:

— повною мірою відображати земельний по�
тенціал підприємства, що важливо для його діяль�
ності в отриманні інвестицій, кредитів тощо;

— розраховувати норму прибутку на вкладе�
ний капітал, що важливо для аналізу діяльності
підприємства та державного регулювання міжга�
лузевого розподілу прибутку;

— вести на підприємстві системний облік зе�
мельних ділянок, що дає можливість орієнтувати�
ся в оцінці наявного земельного потенціалу, шу�
кати шляхи більш ефективного його використан�
ня.

Ще однією серйозною проблемою включення
земельних відносин у систему бухгалтерського
обліку є відсутність дієвого механізму їх функці�
онування та регулювання. Українське земельне
законодавство важко назвати цілісним і послідов�
ним, зважаючи на велику кількість протиріч між
окремими законодавчими та нормативними акта�
ми. Можливість неоднозначного трактування тих
чи інших норм законодавства, ускладненість різно�
манітних процедур, значна тривалість процесу
оформлення права на землю призводять до того,
що інтереси інвесторів, місцевих громад і окремих
громадян не забезпечуються повноюмірою.
Відсутність економічного інтересу в сільськогос�
подарських товаровиробників та належного гос�
подарського механізму використання земель при�
звели до відчуження селян від землі.

Отже, формуванню інформаційної бази щодо
обліку земельних ресурсів сприятиме виділення їх
як об'єкта обліку, що можливо за рахунок:

— розширення бази діючих стандартів;
— створення окремого стандарту з обліку при�

родоохоронних заходів, що, в свою чергу, може
призвести до дублювання інформації, наведеної в
інших стандартах обліку;

— розробки галузевих стандартів. У даному
разі доцільно ввести положення щодо обліку при�
родного капіталу із врахуванням особливостей
кожної галузі;

— впровадження тлумачення, що враховувати�
ме особливості обліку земельних ресурсів як
цілісної системи.

Рекомендовані положення тлумачення "При�
родний капітал: забезпечення раціонального при�
родокористування" наступні:
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1. Введення понятійного апарату:
— природний капітал — активи природного

походження, що підприємство використовує на
правах власності та користування, які використо�
вуються людиною у виробництві та виконують
функцію формування людського капіталу;

— актив природного походження — актив, що
є результатом природних процесів (кліматичних
умов, температурних режимів та ін.) та адаптова�
ний людиною до використання в господарській
діяльності;

— відновлення земельних ресурсів — забезпе�
чення рівня природної родючості та її підвищення;

— відшкодування втрат родючості грунтового
покриву земельних ресурсів — відновлення харак�
теристик земельного покриву, що зафіксовано в
агрохімічному паспорті на момент укладання уго�
ди оренди, об'єктом якої виступають земельні ре�
сурси;

— фонд "Відшкодування втрат грунтового по�
криву" — цільовий фонд, що обов'язково формуєть�
ся у разі негативного відхилення даних агрохімічно�
го аналізу на момент укладання угоди та момент
передачі об'єкта оренди власнику не залежно від
форми власності суб'єкта господарювання.

2. Складові природного капіталу: земельні
ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель,
природні ресурси, багаторічні насадження, права
на користування природними ресурсами, біо�
логічні активи.

3. Відображення у звітності:
— складових природного капіталу на правах

власності та користування;
— перелік поліпшень, проведених на землях,

що використовуються на правах власності та ко�
ристування, враховуючи землі на позабалансових
рахунках;

— фонд "Забезпечення відновлення земельних
ділянок", сформований підприємством самостійно
та фонд "Відшкодування втрат грунтового покри�
ву", що враховує компенсацію щодо погіршення
його якісних характеристик;

— інформація щодо основних засобів приро�
доохоронного призначення, які забезпечують еко�
логічний баланс навколишнього середовища
(вартість, амортизація)

Розвиток інноваційного процесу в земле�
робстві ставить перед бухгалтерським обліком нові
завдання, водночас залишаються невирішеними
проблеми завершення земельної реформи і пере�
ведення земельних відносин у сільському госпо�
дарстві на ринкову основу, що утруднює ідентиф�
ікацію земель сільськогосподарського призначен�
ня як об'єкта бухгалтерського обліку.

ВИСНОВКИ
Розглядаючи земельні ресурси як цілісну сис�

тему (природний капітал), ключовим є відобра�
ження в обліку їх якісних характеристик. Цьому
сприятиме впровадження окремого тлумачення
"Природний капітал: забезпечення раціонального

природокористування" до стандартів бухгалтерсь�
кого обліку з виділенням основних понять,
об'єктів, їх класифікацій та підход ів до їх оцінки і
відображення у фінансовій звітності підприємства,
що сприятиме виділенню земельних ресурсів як
об'єкту бухгалтерського обліку та забезпечить
ефективність їх використання і відновлення. Ос�
новними напрямами подальших досліджень є роз�
ширення інформаційної бази щодо обліку земель�
них ресурсів як системи та експериментальна ап�
робація введення їх в облік різних галузей еконо�
міки.
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