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У статті висвітлено особливості визнання вкладень інвесторів у фондові інструменти фінансового ринку, первісної оцінки, 
класифікації, відображення на рахунках бухгалтерського обліку, переоцінки на дату балансу, визнання, оцінки та обліку доходів 
за фінансовими інвестиціями, припинення визнання та списання фінансових інвестицій. На підставі проведеного дослідження 
запропоновано рекомендації щодо розвитку системи бухгалтерського відображення фінансових інвестицій у напрямі його на-
ближення до сучасних реалій інвестиційної діяльності приватних підприємств.
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В статье освещены особенности признания вложений инвесторов в фондовые инструменты финансового рынка, первона-

чальной оценки, классификации, отражения на счетах бухгалтерского учета, переоценки на дату баланса, признания, оценки и 
учета доходов по финансовым инвестициям, прекращения признания и списания финансовых инвестиций. На основании про-
веденного исследования предложены рекомендации по развитию системы бухгалтерского отражения финансовых инвестиций 
в направлении его приближения к современным реалиям инвестиционной деятельности частных предприятий.
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Mahota A.V. ACCOUNTING REFLECTION OF FINANCIAL INVESTMENTS OF PRIVATE ENTERPRISES
The article reflects the features of the admission of investments of depositors in stock instruments of the financial market, the 

initial assessment, classification, displaying on the accounts, the revaluation of the balance sheet date, recognition, measurement 
and accounting income on financial investments, derecognition and write-offs of financial investments. On the basis of the conducted 
the research recommendations for the development of accounting displaying financial investment in the direction of approach to the 
contemporary realities of the investment activities of private enterprises has been offered.
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Постановка проблеми. Трансформація економіч-
них механізмів під впливом глобалізації обумовила 
розвиток бізнес-процесів вітчизняних підприємств, 
що у свою чергу спричинило якісні зміни існуючих 
та появу інноваційних господарських засобів і ви-
кликало необхідність поглиблення теоретико-мето-
дологічних засад їх бухгалтерського відображення. 
Поряд з цим зростання ролі фінансових ринків у 
процесах економічного розвитку держави стимулює 
вдосконалення процесів управління інвестиційною 
діяльністю вітчизняних підприємств, що неможливе 
без формування її належного обліково-аналітичного 
забезпечення.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Окремі 
питання бухгалтерського відображення фінансових 
інвестицій приватних підприємств знайшли відо-
браження в роботах ряду вчених. Зокрема, Ю. Під-
висоцький вивчав вплив фінансових інвестицій на 
економічний розвиток країни; Н. Бузак досліджував 
особливості оцінки фінансових інвестицій за націо-
нальними та міжнародними стандартами бухгалтер-
ського обліку; Г. Уманців та О. Лисенко, Т. Плах-
тій та Т. Любасюк, Є. Черникова досліджували 
особливості та напрями удосконалення обліку окре-
мих видів фінансових інвестицій; Ж. Деркач систе-
матизував проблеми обліку фінансових інвестицій. 
Але, незважаючи на численність досліджень з даної 
проблематики та високу значущість їх результатів, 
стрімкий розвиток фінансових інновацій вимагає по-
стійного вдосконалення методології бухгалтерського 
обліку фондових інструментів фінансового ринку, що 
обумовлює актуальність даного дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є вивчення 
діючої методології бухгалтерського відображення фі-
нансових інвестицій вітчизняних підприємств при-

ватної форми власності та розробка рекомендації 
щодо її удосконалення відповідно до сучасних реалій 
інвестиційної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Фінансові інвести-
ції являють собою вкладення інвесторів у фондові 
інструменти фінансового ринку. Їх виникнення є ре-
зультатом минулих інвестиційних операцій, внаслі-
док яких у користування інвестора надходять активи 
фінансового характеру.

Облікове відображення фінансових інвестицій 
приватних підприємств передбачає послідовну ре-
алізацію таких етапів: визнання; первісна оцінка; 
класифікація; відображення на рахунках бухгалтер-
ського обліку; переоцінка на дату балансу; визнання, 
оцінка та відображення доходу за фінансовою інвес-
тицією; розкриття інформації у фінансовій звітності; 
припинення визнання та списання. Далі розглянемо 
детально наведені етапи.

1. Первинне визнання фінансових інвестицій обу-
мовлене необхідністю їх оцінювання і взяття на облік 
та здійснюється в момент переходу права власності 
на фінансову інвестицію до інвестора за загальними 
принципами визнання активів, визначених П(С)БО 
2 «Баланс»: можливість достовірної оцінки активу; 
очікується отримання в майбутньому економічних 
вигод, пов’язаних з використанням даного активу 
[11, п. 10].

2. Первісна оцінка фінансових інвестицій, згід-
но з П(С)БО 12, здійснюється окремо за кожною фі-
нансовою інвестицією за їх собівартістю, особливості 
формування якої визначають активи, що надаються 
інвестором в обмін на фінансові інвестиції [8, п. 15].

3. Фінансові інвестиції мають розвинену типоло-
гію, яка визначає їх економічну природу та порядок 
бухгалтерського обліку, зокрема:
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– за економічною природою об’єктів інвестування 
(групами цінних паперів) – інвестиції в інструменти 
капіталу – паї, акції, інвестиційні сертифікати; бор-
гові інструменти – облігації, ощадні (депозитні) сер-
тифікати, іпотечні цінні папери; похідні фінансові 
інструменти – форварди, ф’ючерси, опціони, свопи 
тощо; іпотечні цінні папери – іпотечні облігації, іпо-
течні сертифікати, заставні; приватизаційні цінні па-
пери – цінні папери, які посвідчують право власни-
ка на безоплатне отримання у процесі приватизації 
частки майна державних підприємств, державного 
житлового фонду, земельного фонду; товаророзпо-
рядчі цінні папери – цінні папери, які надають їх 
держателю право розпоряджатися майном, вказаним 
у цих документах [14, ст. 3];

– за метою фінансового інвестування розрізняють 
інвестиції з метою перепродажу та інвестиції з метою 
утримання; 

– за термінами утримання інвестором – довго-
строкові – терміном до 12 календарних місяців та 
короткострокові, з термінами утримання до 12 міся-
ців, відповідно;

– за впливом інвестора на інвестоване підприємство 
– інвестиції пов’язаним та непов’язаним сторонам. 

Пов’язаними сторонами нормативно визначено 
осіб, стосунки між якими обумовлюють можливість 
однієї сторони контролювати іншу або здійснювати 
суттєвий вплив на прийняття фінансових і опера-
тивних рішень іншою стороною [11]. Критерієм на-
явності контролю як юридичної форми зв’язків між 
учасниками інвестиційних операцій та визначення 
їх статусу є параметри участі інвестора у статутно-
му фонді об’єкта інвестування, а саме: якщо інвестор 
прямо або опосередковано володіє 20% або більше 
відсотками акцій, об’єкт інвестування визначається 
як асоційоване підприємство інвестора [3]; у резуль-
таті прямого або опосередкованого володіння більш 
ніж 50% корпоративних прав об’єкта інвестуван-
ня інвестор набуває статусу материнської компанії 
останнього [13]; у випадку інвестування коштів у 
пайові цінні папери підприємства, діяльність якого 
підконтрольна інвестору згідно з угодою про розпо-
діл контролю, воно набуває статусу спільного під-

приємства [4]. Виходячи з цього, пов’язаними сторо-
нами інвестора є його спільні, асоційовані та дочірні 
підприємства.

4. Відображення фінансових інвестицій на ра-
хунках бухгалтерського обліку. В бухгалтерському 
обліку для узагальнення інформації про результа-
ти операції вітчизняних підприємств з фінансового 
інвестування призначені рахунки 14 «Довгострокові 
фінансові інвестиції» та 35 «Поточні фінансові інвес-
тиції». За дебетом зазначених рахунків відобража-
ється надходження або збільшення вартості фінан-
сових інвестицій, за кредитом, відповідно, вибуття 
та зменшення вартості вкладень інвесторів у фондові 
інструменти фінансового ринку.

Аналітичний облік за даними рахунками ведеться 
у розрізі видів фінансових вкладень (груп цінних па-
перів), об’єктів інвестування (статусу інвестованого 
підприємства), а також за територіальною належніс-
тю об’єкта інвестування.

5. Переоцінка на дату балансу. Вартість фінансо-
вих інвестицій у більшій мірі за інших видів акти-
вів підприємства схильна зазнавати змін у часі, що 
обумовлює необхідність їх періодичної переоцінки з 
метою забезпечення адекватності балансової вартості 
фінансових інвестицій існуючим реаліям інвестицій-
ного середовища. Подальшу переоцінку фінансових 
інвестицій проводять на дату складання балансу за 
методологією , яка залежить від виду фінансових ін-
вестицій та передбачає використання таких методів 
[8, п. 8-11]: метод участі у капіталі, метод справедли-
вої вартості, метод амортизованої собівартості, метод 
собівартості з урахуванням зменшення їх корисності. 
За результатами такої переоцінки здійснюються від-
повідні коригування балансової вартості фінансових 
інвестицій.

6. Визнання, оцінка та відображення доходу за 
фінансовою інвестицією. Критерії визнання доходів 
в бухгалтерському обліку визначено П(С)БО 15 «До-
хід», за яким дохід визнається під час збільшення 
активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює 
зростання власного капіталу (окрім внесків учасни-
ків підприємства), за умови, що оцінка доходу може 
бути достовірно визначена [9, п. 5]. 

Таблиця 1
Порядок визнання, оцінювання та обліку доходів від фінансових інвестицій

№ 
з/п Вид доходу Порядок визнання та розподілу 

доходу за звітними періодами
Метод оцінки 

доходу Рахунки Плану рахунків

1. Дохід від участі у капіталі:
– асоційованих підпри-
ємств;
– спільних підприємств;
– дочірніх підприємств

Признається на дату складання ба-
лансу на підставі звітів інвестованих 
(дочірніх, асоційованих та спільних) 
підприємств
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721 «Дохід від інвестицій в 
асоційовані підприємства»

722 «Дохід від спільної 
діяльності»

723 «Дохід від інвестицій в 
дочірні підприємства»

2. Дивіденди Визнаються у періоді прийняття рі-
шення про їх виплату

731 «Дивіденди одержані»

3. Проценти Визнаються у тому звітному періо-
ді, до якого вони належать, виходя-
чи з бази їх нарахування та строку 
користування відповідними активами 
з урахуванням економічного змісту 
інвестиційної угоди

732 «Відсотки одержані»

4. Дисконт Розподіляється за методом ефектив-
ної ставки відсотка протягом періоду 
утримання фінансової інвестиції

733 «Інші доходи від 
фінансових операцій»

5. Роялті Визнаються за принципом нарахуван-
ня згідно з економічним змістом інвес-
тиційної угоди

733 «Інші доходи від 
фінансових операцій»

6. Дохід від зростання вар-
тості

Признається у періоді переоцінки або 
реалізації фінансової інвестиції

741 «Дохід від реалізації 
фінансових інвестицій»

Джерело: складено автором на підставі [2; 8; 9]
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При визнанні доходів за фінансовими інвестиція-

ми згідно діючих норм ведення бухгалтерського облі-
ку обов’язковим є застосування методу нарахування, 
який передбачає признання інвестором результатів 
інвестиційних операцій за фактом їх здійснення, а 
не в момент руху грошових коштів за ними. 

Щодо оцінки доходів інвестора від операцій з фі-
нансовими інвестиціями, П(С)БО 15 визначено, що 
дохід відображається у бухгалтерському обліку в 
сумі справедливої вартості активів, що отримані або 
підлягають отриманню [9, п. 21]. 

Методологічно для обліку доходів інвестора від 
фінансових інвестицій в бухгалтерському обліку ви-
користовуються рахунки [2]: 72 «Дохід від участі в 
капіталі», 73 «Інший фінансовий дохід» та 74 «Інші 
доходи» в порядку, представлені у таблиці 1.

7. Розкриття інформації у фінансовій звітності. 
Бухгалтерська інформація про стан інвестиційної ді-
яльності інвестора находить відображення «Балансі 
(Звіті про фінансовий стан)» та у «Примітки до фі-
нансової звітності».

У балансі підприємства розкривається інформація 
про фінансові інвестиції за загальними принципами 
розподілу господарських засобів (активів) суб’єктів 
господарювання на оборотні та необоротні [11, п. 4] 
(табл. 2). 

Інформація щодо структури фінансових інвести-
цій за П(С)БО 15 представлена у таблиці 3.

Крім того, у примітках додатково наводиться ін-
формація щодо підстав для визначення справедливої 
вартості фінансових інвестицій; доходів і втрат від 
змін справедливої вартості фінансових інвестицій за 
звітний період; переліку провідних асоційованих, до-
чірніх і спільних підприємств із зазначенням частки 
в інвестора у їх капіталі та методів оцінки, що ви-
користовуються для обліку таких фінансових інвес-
тицій [8, п. 24].

8. Припинення визнання та списання. Визнання 
фінансових інвестицій припиняється та вони спису-
ються з обліку у зв’язку із втратою інвестором контр-
олю над даними активами внаслідок: відчуження 
(реалізації) фінансової інвестиції, закінчення термі-
ну обігу цінних паперів, які виступали об’єктом фі-
нансового інвестування тощо. 

Загальна схема бухгалтерського відображення 
результатів інвестиційної діяльності приватних під-
приємств наведена на рисунку 1.

За результатами вивчення методології бухгалтер-
ського відображення вкладень інвестора у фондові 
інструменти фінансового ринку можна зробити ви-
сновок про визначальну роль класифікації фінансо-
вих інвестицій.

Таблиця 2
Порядок розкриття бухгалтерської інформації про фінансові інвестиції  

в Балансі (Звіті про фінансовий стан) інвестора

Вид інвестицій Стаття балансу Рахунки Плану рахунків

Довгострокові фінансові 
інвестиції 

1030 «Довгострокові фінансові 
інвестиції: які обліковуються за 
методом участі в капіталі інших 
підприємств»

141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за 
методом обліку участі в капіталі»

1035 «Довгострокові фінансові 
інвестиції: інші фінансові інвестиції»

142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»
143 «Інвестиції 
непов’язаним сторонам»

Поточні фінансові інвестиції 
(крім еквівалентів грошових 
коштів)

1160 «Поточні фінансові інвестиції» 352 «Інші поточні фінансові інвестиції»

Еквіваленти грошових коштів 1165 «Гроші та їх еквіваленти» 351 «Еквіваленти грошових коштів»

Джерело: складено автором на підставі [2; 8; 11]

Таблиця 3
Порядок розкриття бухгалтерської інформації про фінансові інвестиції  

у Примітках до фінансової звітності інвестора

Найменування показника Код рядка За рік
На кінець року

довгострокові поточні

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: 
асоційовані підприємства 350    

дочірні підприємства 360    

спільну діяльність 370    

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підпр. 380    

акції 390    

облігації 400    

інші 410    

Разом (розд. А + розд. Б) 420    

З рядка 1035 графа 4 Балансу
(Звіту про фінансовий стан) 

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) _______

за справедливою вартістю (422) _______

за амортизованою собівартістю (423) _______

З рядка 1160 графа 4 Балансу
(Звіту про фінансовий стан) 

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) _______

за справедливою вартістю (425) _______

за амортизованою собівартістю (426) _______
Джерело: [1; 5]
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Етап 8.
Припинення 
визнання та 
списання  

У момент втрати контролю інвестора над даними активами внаслідок:
відчуження (реалізації) фінансової інвестиції, закінчення терміну обігу 
цінного папери, який виступав об’єктом фінансового інвестування тощо

Етап 7.
Розкриття 
інформації 

Баланс
(Звіт про фін.

стан)
Довгострокові

Поточні

Які обліковуються
за методом участі 
в капіталі інших 
підприємств

Примітки до 
фін. звітності

за терміном утримання;
за впливом інвестора;
за групами цінних паперів

Етап 6. 
Визнання, оцінка 
та відображення 
доходу за 
фінансовою 
інвестицією Оцінка доходу за фінансовою інвестицією здійснюється в сумі 

справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню

Дохід від 
участі в 
капіталі

Дивіденди Відсотки Роялті Дисконт
Дохід від 
зростання 
вартості 

72 «Дохід                                  
від участі в капіталі»

73 «Інші фінансові 
доходи»

74
«Інші доходи»

Етап 5.
Переоцінка 
на дату балансу 

Метод участі 
в капіталі

Метод 
амортизованої
собівартості

Метод 
справедливої 

вартості 

Метод собівартості з 
урахуванням змен-
шення корисності

1. Інвестиції в інструменти капіталу пов’язаним сторонам придбані й утримуються
інвестором виключно з метою перепродажу протягом 12 місяців.

2. Пов’язане підприємство здійснює діяльність, умови якої обмежують перечу 
коштів інвестору протягом 12 місяців

Етап 4. 
Відображення на 
рахунках бухгал-
терського обліку

141 «Інвестиції по-
в’язаним сторонам 
за методом обліку 
участі в капіталі»

142 «Інші 
інвестиції 

пов’язаним 
сторонам»

143 «Інвес-
тиції непо
в’язаним 

сторонам»

351
«Еквіваленти 

грошових 
коштів»

352
«Інші поточні 

фінансові 
інвестиції»

Період утримання фінансової інвестиції 
> 12 календарних місяців

Етап 3.
Класифікація  

Інвестицію можливо вільно реалізувати
у будь-який момент 

Так Ні  

Довгострокові фінансові інвестиції Поточні фінансові інвестиції 

Ні  Так 

Пов’язаним 
сторонам  

Непов’язаним 
сторонам  

За методом  
обліку

участі в 
капіталі

Інші 
інвестиції 

пов’язаним 
сторонам

Еквіваленти 
грошових 

коштів

Інші поточні 
фінансові 
інвестиції

Етап 2. 
Первісна оцінка 

За собівартістю, яка включає: ціну придбання, комісійні винагороди, мито, 
податки, збори, обов'язкові платежі та інші витрати, безпосередньо пов'язані 
з придбанням фінансової інвестиції 

Етап 1. 
Визнання 

Відповідність критеріям можливості достовірної оцінки та отримання в 
майбутньому економічних вигод від використання фінансової інвестиції 

ЗМІСТ ЕТАПУ ЕТАП

Рис. 1. Загальна схема бухгалтерського відображення фінансових інвестицій 
Джерело: складено автором

Наслідками помилок при обліковій класифікації 
фінансових інвестицій є невірне застосування мето-
дів їх оцінки та необ’єктивне відображення фінансо-
вих інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку. 
У свою чергу це призводить до неповного висвітлен-
ня інвестиційних операцій інвестора, викривлення 
і перекручення даних його фінансової звітності та 
зниження ефективності обліково-аналітичного забез-
печення у цілому.

У даному контексті слід відзначити складність 
та неоднозначність нормативно закріпленої класи-
фікації фінансових інвестицій, першим рівнем якої 
передбачається розподіл фінансових інвестицій за 

термінами утримання інвестором, другий рівень – 
за можливістю вільної реалізації, третій за метода-
ми оцінки та обліку, що вимагає від обліковця во-
лодіння значними обсягами достовірної інформації 
щодо правовідносин інвестора та інвестованих під-
приємств.

У свою чергу, такий розподіл інвестицій знахо-
дить відображення у фінансовій звітності суб’єктів 
господарювання приватної форми власності (окрім 
банківських установ), що задля правильної трактов-
ки даних фінансових звітів інвесторів вимагає від 
користувачів облікової інформації розуміння мето-
дології бухгалтерського відображення фінансових 
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інвестицій. Крім того, така деталізація фінансових 
інвестицій обмежує аналітичність даних фінансової 
звітності інвестора за рахунок відсутності можли-
вості з’ясування економічної природи об’єктів його 
фінансового інвестування. За цих обставин усклад-
нюються аналіз та контроль інвестиційної діяльності 
приватних підприємств небанківської сфери, зокре-
ма, професійних учасників фондового ринку, провід-
не місце в системі яких займають інститути спільно-
го інвестування, які спеціалізуються на фінансовому 
інвестування та, згідно національного законодавства, 
здійснюють облік відповідно до національних поло-
жень (стандартів) бухгалтерського обліку з ураху-
ванням особливостей, установлених нормативними 
актами Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку [15]. 

Виходячи з цього, в умовах дефіциту якісної вхід-
ної інформації на практиці обліковцям доволі склад-
но адекватно класифікувати фінансові інвестиції та 
такий розподіл не відповідає потрібному рівню ін-
формативності та аналітичності в рамках форму-
вання єдиного інформаційного поля обґрунтування 
управлінських рішень у процесі інвестиційної діяль-
ності суб’єктів господарювання.

Отже, на вирішення завдань наближення діючої 
системи бухгалтерського відображення фінансових 
інструментів до сучасних реалій інвестиційних про-
цесів у державі пріоритетного вирішення потребують 
питання вдосконалення облікової класифікації фі-
нансових інвестицій шляхом першочергового їх роз-
поділу за термінами утримання інвестором на довго-
строкові та поточні фінансові інвестиції, наступним 
критерієм класифікації доцільно обрати економічну 
природу інвестованих цінних паперів, за якою роз-
поділяти вкладення інвестора у цінні папери на ін-
вестиції в пайові, боргові, похідні, іпотечні та інші 
види цінних паперів з відповідним закріпленням 
такої класифікації на синтетичних рахунках бух-
галтерського обліку. Для цілей аналітичного обліку 
фінансові інвестиції доцільно розподіляти за рівнем 
впливу інвестора на інвестоване підприємство та те-
риторіальною належністю об’єкта інвестування.

У свою чергу, розкриття інформації про фінансо-
ві інвестиції інвестора у Балансі (Звіті про фінансо-
вий стан) пропонуємо здійснювати шляхом деталіза-
ції довгострокових та поточних фінансових інвестицій 
(окрім еквівалентів грошових коштів) на інвестиції у 
пайові цінні папери (основна стаття), у т.ч. пов’язаним 
сторонам (для довгострокових інвестицій, основна 
стаття), боргові цінні папери (основна стаття), інвес-
тиції у похідні, іпотечні, приватизаційні та товаро-
розпорядчі цінні папери (додаткові статі). У приміт-
ках до фінансової звітності пропонуємо деталізувати 
фінансові інвестиції за статусом (асоційовані, дочірні, 
спільні та інші підприємства) та територіальною на-
лежністю інвестованого підприємства.

Пропонована деталізація відображення та роз-
криття інформації про фінансові інвестиції забезпе-
чить існуючі інформаційні потреби користувачів та 
дозволить отримувати додаткові дані про параметри 
інвестиційної діяльності інвесторів за рахунок ви-
світлення об’єктів їх фінансового інвестування, що 
у цілому дозволить підвищити ефективність бухгал-
терського відображення результатів інвестиційної ді-
яльності приватних підприємств.

Висновки. Інвестиційна діяльність як найбільш 
ризиковий напрям сучасного бізнесу потребує ефек-
тивного обліково-аналітичного забезпечення як 
невід’ємної складової процесу управління фінансово-
господарською діяльністю приватних підприємств. 

Недосконалість діючої методології бухгалтерського 
обліку фінансових інвестицій суб’єктів господарю-
вання обумовлює неадекватність облікової інформа-
ції існуючим реаліям інвестиційних процесів у дер-
жаві, знижує ефективність облікової інформації в 
процесах фінансового менеджменту бізнесу та стри-
мує розвиток інвестиційних процесів у цілому.

Запропоновані у даному дослідженні напрями 
удосконалення бухгалтерського відображення фінан-
сових інвестицій приватних підприємств потребують 
структурної перебудови процесів обліку та розкриття 
інформації про результати інвестиційної діяльності 
підприємства. Але за результати їх реалізації пред-
ставляється можливим отримання якісно нового бух-
галтерського представлення результатів інвестицій-
них операцій вітчизняних підприємств, адекватного 
потребам зовнішніх користувачів та внутрішнім за-
питам фінансових менеджерів у процесі обґрунтуван-
ня управлінських рішень.

Напрямами подальших наукових досліджень є 
розробка пропозицій щодо нормативного закріплен-
ня розроблених пропозицій.
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ  
ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

У статті розглянуто особливості відображення земельних ресурсів на рахунках бухгалтерського обліку. Обґрунтовано необ-
хідність виділення даних щодо стану земельних ресурсів та розроблено рекомендації щодо формування і відображення в обліку 
«Забезпечення відновлення земельних ділянок сільськогосподарського призначення». Це дозволить визначити найбільш опти-
мальні напрями використання і відновлення земель, підвищить рівень обґрунтованості управлінських рішень у сфері раціональ-
ного землекористування.

Ключові слова: актив, земельні ресурси, оренда, забезпечення, основні засоби.

Пантюхова А.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В статье рассмотрены особенности отражения земельных ресурсов на счетах бухгалтерского учета. Обоснована необходи-
мость выделения данных о состоянии земельных ресурсов и разработаны рекомендации по формированию и отображению в 
учете «Обеспечения (резерва) восстановления земельных участков сельскохозяйственного назначения». Это позволит опред-
елить наиболее оптимальные направления использования и восстановления земель и повысит уровень обоснованности управ-
ленческих решений в сфере рационального землепользования.

Ключевые слова: актив, земельные ресурсы, аренда, обеспечение, основные средства.

Pantyuhova A.V. METHOLOGICAL BASIS OF FINANCIAL ACCOUNTING OF USE AND RECOVERY OF AGRICULTURAL 
RECOURSES

The article reviews particular features of reflection of land resources in accounts. The necessity of data allocating on land recourses 
is substantiated. Recommendations for the development of land recovery for agricultural purposes and its reflection in the account are 
developed. This will determine the most appropriate ways of land usage and restoration and will increase the validity of administrative 
decisions in the field of sustainable land use.

Keywords: asset, land resources, rent, provisions, fixed assets.

Постановка проблеми. В умовах кількісної об-
меженості продуктивних земельних ресурсів підви-
щується рівень інтенсивності їх використання, що 
безпосередньо призводить до змін їх якісних харак-
теристик, зокрема вмісту гумусу та мікроелементів, 
які визначають урожайність ґрунтового покриву. Це 
зумовлює необхідність виділення даних щодо стану 
земельних ресурсів для задоволення інформаційних 
потреб користувачів у сфері раціонального землеко-
ристування і, як наслідок, формує додаткові вимо-
ги до чинної методології обліку земельних ресурсів 
та трансформації основних методичних підходів для 
формування облікових даних, що сприятиме визна-
ченню найбільш оптимальних напрямів їх викорис-
тання і відновлення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В еко-
номічній літературі питання щодо удосконалення 
чинної системи бухгалтерського обліку земельних 
ресурсів для забезпечення їх раціонального викорис-
тання знайшли свої відображення у працях відомих 
вітчизняних та зарубіжних науковців: З. Бриндзя, 
Н.А. Бунчук, Ф.Ф. Бутинця, Б.С. Гузара, М.В. До-
донова, В.М. Жука, І. В. Замули, О.М. Запорожце-
вої, Я.П. Іщенко, Ю.І. Литвинець, Т.Є. Кучеренко, 
Н.М. Малюги, О.Г. Пасемник, О.Ф. Ярмолюк та ін.

Визнаючи вагомий науковий доробок вітчизняних 
і зарубіжних науковців, слід зазначити, що залиша-
ється ряд невирішених питань наукового та при-
кладного характеру, зокрема відсутність методичних 
підходів до обліку відновлення земельних ресурсів, 
що обмежує інформативність облікових даних про їх 
стан у процесі використання та знижує ефективність 
прийнятих рішень у сфері раціонального землеко-
ристування.

Метою наукового дослідження є поглиблення те-
оретико-методологічних основ обліку земельних ре-
сурсів сільськогосподарського призначення, їх вико-
ристання і відновлення. Для досягнення поставленої 
мети виділено такі завдання:

– визначити особливості формування облікових 
даних щодо відображення використання і віднов-
лення земельних ресурсів сільськогосподарського 
призначення в системі бухгалтерського обліку, що 
дозволить сформувати необхідний інформаційний ба-
зис для удосконалення методології їх обліку;

– розробити рекомендації для формування та відо-
браження в обліку «Забезпечення відновлення земель-
них ділянок сільськогосподарського призначення»;

– визначити напрями подальших досліджень 
для оптимізації бухгалтерського обліку земельних 


