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Вступ. В Україні відбулася земельна реформа,
змінилися форми власності, змінився склад землевлас-
ників, землі сільськогосподарського призначення пере-
дані у приватну власність. Фонд приватизованих земель
в Україні майже повністю складається з сільськогоспо-
дарських угідь.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтуван-
ня питання права власності на землю, у процесі рефор-
мування земельних відносин, постійного користування
землею, управління та контроль земельними ресурсами,
гарантія права власності, об’єкт права власності, бухгал-
терський облік, як елемент інформаційного забезпечен-
ня управління земельними ресурсами сільськогоспо-
дарського призначення, ведення бухгалтерського обліку
земель сільськогосподарського призначення.

Результати. У приватній власності України знахо-
диться 83 % ріллі і садів, і більше третини природних
кормових угідь [5]. Остаточно закріплено і гарантовано
право приватної власності на землю Конституцією Ук-
раїни у червні 1996 р. [2]. Тому виникла необхідність
забезпечення відповідного процесу управління земель-
ними ресурсами, посилення контролю за раціональним
її використанням.

Згідно Земельного Кодексу України земля — це
основне національне багатство, що перебуває під особ-
ливою охороною держави [1, ст. 3, с. 456]. Право влас-
ності на землю гарантується. Це право набувається і ре-
алізується громадянами, юридичними особами та дер-
жавою виключно відповідно до закону [2].

У процесі реформування земельних відносин знач-
но розширилось коло прав на земельні ресурси. Відпо-
відно до Земельного Кодексу України право власності
на землю мають: громадяни України; юридичні особи
(засновані громадянами України або юридичними осо-
бами України); територіальні громади сіл, селищ, міст
(землі, які є комунальною власністю); держава (усі землі
України, крім земель комунальної та приватної влас-
ності) іноземні держави (земельні ділянки для розміщен-
ня будівель і споруд дипломатичних представництв та
інших, прирівняних до них, організацій відповідно до
міжнародних договорів); спільна власність (з визначен-
ням частки кожного з учасників спільної власності)
спільна часткова власність або без визначення часток
учасників спільної власності (спільна сумісна власність)
[1, статті 81–86, с. 436–438].

У бухгалтерському обліку право постійного корис-
тування землею розглядається як вид нематеріальних
активів, обліковується на субрахунку № 121 «Права
користування природними ресурсами». Підприємства,
які мають земельні ділянки лише у користуванні, не
можуть вільно розпоряджатися ними, самостійно здава-
ти в оренду, дозволяти забудову іншим особам. На такій
ділянці підприємство може вирощувати сільськогоспо-
дарську продукцію, отримувати економічну вигоду від
експлуатації землі [6].

Загальне управління та контроль за земельними
ресурсами здійснюють вищі органи державної влади і
державного управління: Президент, Верховна Рада, Ка-
бінет Міністрів України, Рада Національної безпеки та
оборони.

До Центральних органів державного управління
земельними ресурсами належать: Державний Комітет
України із земельних ресурсів; Земельний фонд Украї-
ни; Міністерство екоресурсів (землі різного призначен-
ня, у т. ч. природо-охоронних); Міністерство надзвичай-
них ситуацій; Міністерство охорони здоров’я; Міністер-
ство аграрної політики; Держкомводгосп (зрошувані та
осушувані землі прибережні зони водосховищ); Держ-
комбуд; Держкомлісгосп.

До регіональних, районних та місцевих органів дер-
жавного управління земельними ресурсами належать:
обласні головні управління земельних ресурсів; районні
відділи земельних ресурсів; міські управління земельних
ресурсів; виконавчі комітети сільських та селищних рад;
землевпорядні організації, землеоцінні організації; зе-
мельноінформаційні підрозділи, земельні біржі, дорадчі
служби та ін.

До внутрішньогосподарських служб управління зе-
мельними ресурсами належать: дирекція підприємства;
економічна служба; бухгалтерська служба; агрономічна
служба; екологічна служба.

Землі України за основним цільовим призначенням
поділяються на такі категорії: а) землі сільськогоспо-
дарського призначення; б) землі житлової та громадсь-
кої забудови; в) землі природно-заповідного та іншого
природоохоронного призначення; г) землі оздоровчого
призначення; ґ) землі рекреаційного призначення (мо-
жуть перебувати у державній, комунальній та приватній
власності і використовуються для організації відпочин-
ку населення, туризму та проведення спортивних за-
ходів); д) землі історико-культурного призначення; е)
землі лісового фонду; є) землі водного фонду; ж) землі
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборо-
ни та іншого призначення.

Земельні ділянки кожної категорії земель, які не
надані у власність або користування громадян чи юри-
дичних служб, можуть перебувати у запасі.

Таким чином, земля — це економічний ресурс, який
створений не людиною, а є продуктом природи і яка
виконує функції життєзабезпечення кожної людини.

Існують земельні ділянки державних і комунальних
сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
особисті селянські і фермерські господарства, які об’єдну-
ються в асоціації та інші організаційно-правові форми.

Значення землі у різних галузях господарств держа-
ви різні. Так, у будівельній, машинобудівельній, харчовій,
легкій та інших галузях земля використовується як фун-
дамент виробництва, а у сільськогосподарському госпо-
дарстві є предметом праці, знаряддям виробництва, за-
собом та предметом праці, є частиною майна та нерухо-
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мості. Земля має вартісне вираження, увійшла до складу
основних засобів після набрання чинності Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [3,
ст. 5, п. 5.1]. Землю, яка увійшла до складу основних за-
собів класифіковано у дві відокремлені групи:

Земельні ділянки (субрахунок № 101 згідно Плану
рахунків бухгалтерського обліку);

Капітальні витрати на поліпшення земель (субра-
хунок № 102).

У обліковій системі при розгляді земельних ресурсів
розглядається не вся земля (земельна площа), а об’єктом
обліку є земельна ділянка.

Земельна ділянка як об’єкт права власності згідно
Земельного Кодексу України [1, ст. 79, с. 436]. — це
частина земної поверхні з установленими мережами,
певним місцем розташування, з визначеними щодо неї
правами;

право власності на земельну ділянку поширюється
в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на
водні об’єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній
знаходяться;

право власності на земельну ділянку розповсюд-
жується на простір, що знаходиться на та під повер-
хнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зве-
дення житлових, виробничих та інших будівель і спо-
руд.

Цим визначенням встановлено, що об’єктом бух-
галтерського обліку є окремі земельні ділянки.

Якщо на підприємствах промисловості основні за-
соби у процесі їх використання амортизуються, зношу-
ються і їх знос (амортизація) обліковуються або щомі-
сячно (за бухгалтерським обліком) або щоквартально (за
податковим обліком) на рахунку № 13 «Знос (амортиза-
ція) необоротних активів», субрахунок № 131 «Знос
(амортизація) основних засобів», то в сільському госпо-
дарстві земля при ефективному використанні здатна
підвищувати свою продуктивність, вартість зносу та
амортизації не підлягає. Але, земля, як суб’єкт економ-
ічних відносин у плані користування, володіння та уп-
равління обумовлює необхідність здійснення належно-
го її обліку на різних рівнях — державному, господарсь-
кому і внутрішньогосподарському.

За міжнародним стандартом бухгалтерського обліку
16 «Основні засоби» (переглянуто у 1993 р.) земля і бу-
дови є окремими активами і в бухгалтерському обліку
розглядаються окремо, навіть якщо вони були придбані
разом. Земля, як правило, має необмежений строк екс-
плуатації і через це не підлягає амортизації. Будівлі
мають обмежений строк експлуатації і через це є акти-
вами, які амортизуються. Збільшення вартості землі, на
якій стоїть будівля, не впливає на визначення строку
корисної експлуатації будівлі [4].

Бухгалтерський облік, як елемент інформаційно-
го забезпечення управлінню земельними ресурсами
сільськогосподарського призначення повинен відпо-
відати вимогам та принципам ведення бухгалтерсько-
го обліку відповідно до Закону України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Україні» та
Інструкції по застосуванні Плану рахунків бухгал-
терського обліку [7].

1-го січня 2002 р. набув чинності Земельний Кодекс
України, за структурою — 10 розділів і 212 статей [1].:

Розділ І. Загальна частина (17 статей);
Розділ ІІ. Землі України (статті 18–77);
Розділ ІІІ. Права на землю (статі 78–115);
Розділ ІV. Набуття і реалізація права на землю.

(статті 116–151);
Розділ V. Гарантії прав на землю (статті 152–161);
Розділ VІ. Охорона земель (статті 162–172);
Розділ VІІ. Управління в галузі використання і охо-

рони земель (статті 173–209);
Розділ VІІІ. Відповідальність за порушення земель-

ного законодавства (статті 210–212);
Розділ IХ. Прикінцеві положення.
Розділ X. Перехідні положення.
Земельним Кодексом України продовжено заборо-

ну на продаж або іншим способом відчуження земель
сільськогосподарського призначення до 1 січня 2005 р.
Законом України «Про внесення змін до Земельного
Кодексу України від 6 жовтня 2004 р. № 2059-ІV строк
дії мораторію, а також заборону міни земельних діля-
нок продовжено до 1 січня 2007 р., а потім до 2008 р., до
1 січня 2010 р.

Перехідним положенням [Розділ Х, п. 13] встанов-
лено: на період до 1 січня 2010 року громадяни і юри-
дичні особи можуть набувати право власності на землі
сільськогосподарського призначення загальною площею
до 100 гектарів. Ця площа може бути збільшена у разі
успадкування земельних ділянок за законом.

Метою бухгалтерського обліку земельних ділянок є
надання відомостей про землю, необхідних для
зовнішніх користувачів з метою інвестицій, для покра-
щення земельних угідь і внутрішніх користувачів для
прийняття управлінських рішень, пов’язаних із забезпе-
ченням ефективного використання земель України.

Важливими проблемними питаннями є облік і кон-
троль раціонального використання земельних угідь як
власних так і тих, що знаходяться в оперативній оренді,
у фінансовій оренді, під заставою.

У таблиці 1 наведено кореспонденцію рахунків бух-
галтерського обліку господарських операцій з обліку
землі, що знаходиться в постійному користуванні кому-
нального та державного підприємства, облік переведен-
ня землі до інвестиційної нерухомості, облік придбання
земельної ділянки, облік продажу земельної ділянки,
облік орендної плати за землю, облік витрат на капіталь-
не поліпшення земель.

Висновки.
1. Земля для сільськогосподарських підприємств

має залишатися основним засобом господарювання
навіть тоді, коли набуває змісту категорії «товар».

2. Бухгалтерський облік, який займається відобра-
женням господарських операцій з земельними ділянка-
ми повинен забезпечувати суцільне і безперервне спос-
тереження і контроль за всіма виробничо-господарськи-
ми процесами в аграрній сфері і забезпечувати відпов-
ідними даними процес управління земельними ресурса-
ми та контроль за раціональним їх використанням.

3. З метою контролю за раціональним використан-
ням земельних угідь ввести доповнення до Плану ра-
хунків бухгалтерського обліку № 291 від 30.11.99 р. (з
відповідними змінами і доповненнями), до субрахунку
другого порядку «Земельні ділянки» №№:

011 «Земельні ділянки власні»
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Таблиця 1
Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з земельними ділянками

1012 «Земельні ділянки в операційній оренді»
1013 «Земельні ділянки в фінансовій оренді»
1014 « Земельні ділянки під заставою».
До позабалансового рахунку № 01 «Орендовані

необоротні активи» ввести №№:
011 «Земельні ділянки в операційній оренді»
012 «Земельні ділянки в суборенді»
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Втручання людини в нормальний хід постійного
руху природи призвело до суттєвих метаморфоз і отри-
мало оборотну сторону — довкілля змінюється і, не всти-
гаючи відновити власні «сили», діє як бумеранг на саму
ж людину. Безперечно, перетворене людиною природне
середовище не можна називати природною системою,
їй находять більш доречні визначення. Ми вважаємо, що
налагодження взаємостосунків, які б влаштовували і
природу, і суспільство можливе тільки в межах соціо-еко-
лого-економічних систем, де провідна роль належить
людини, яка відповідальна за всі власні діяння і їх на-
слідки.

Присутність в Україні доволі різноманітних природ-
них ресурсів обумовлює доцільність проведення їх інвен-
таризації, створення спеціальних кадастрів, проведення
аналізу й оцінки, що потребує визначення засобів вим-
ірювання їх збалансованого використання. Існуюча
кількість розрізненої інформації у сфері економіки при-
родокористування доводить необхідність систематизації
й обробки даних у єдину конструктивну систему оціноч-
но-аналітичних процедур, спрямовану мінімізувати
умовні витрати на використання і залучення ресурсів та
створити сприятливі умови для прискореного розвитку
окремо взятої соціо-еколого-економічної системи, якою
може стати метрологія. Поєднання зазначених законо-
мірностей загальними принципами дозволяють казати
про доцільність застосування основних підходів метро-
логії в практиці природокористування.

Становленням і подальшим розвитком наук про ви-
мірювання економічних показників активно займались
вчені з початку ХХ століття. Так, у 1910 р. П. Чомптою
вперше було введено термін «економетрія», як окрема
науку про виміри в економіці; у 1926 р. Р. Фрішем у на-
уковому обігу економічної науки пропонується застосу-
вання поняття «економетрика», як синтез економічної
теорії, математики і статистики. Значний внесок у роз-
виток економетрії нового покоління вносять Є. Є. Слуць-

кий, Л. В. Канторович, В. С. Немчинов. Та найбільшої
уваги даний науковий напрямок отримав наприкінці 90-
х років, коли було визначено поняття економетрики як
фундаментальної економіко-математичної науки [1, с.
3]. Реалії сьогодення обумовлюють виникнення іннова-
ційних підходів в сфері економетричних досліджень. За-
гальновідомі сучасні науковці, працюючі у цій галузі
дослідження: С. А. Бородич, Й. Грубер, К. Доугерти,
О. А. Корольов, О. І. Кулинич, О. Є. Лугінін, І. Г. Лу-
к’яненко та Л. І. Краснікова. Суттєві напрацювання в
оновленні науки про вимірювання були зроблені
О. О. Кириченко та Б. І. Герасимовим (2005), які визна-
чили основні теоретичні підходи до формування еконо-
мічної метрології [2]. Вагомий вклад у розвиток метро-
логії зроблено Г. І. Башнянином, який розробив теоре-
тико-методологічні основи вимірювання метрологічних
економічних систем [3]. Фахівці акцентують увагу на
впровадження економіко-математичних методів і моде-
лей для обґрунтування рішень в різних напрямках еко-
номіки, але не беруть до уваги особливості процесу ви-
мірювання в економіці природокористування.

Наші дослідження спрямовані на застосування ос-
новних положень метрології для вимірювання викори-
стання природних ресурсів в межах соціо-еколого-еко-
номічних систем та імовірного корегування окремих
аспектів метрологічних досліджень для теорії і практи-
ки природокористування. Розрізненість вимірювальних
показників в економіці природокористування призво-
дить до дестабілізації та розбалансованості у викорис-
танні природних ресурсів, тому, на нашу думку, розроб-
ка загальнометодичних підходів до застосування вимі-
рювальних величин є невідкладним завданням, в зв’яз-
ку з цим за основну мету статті було обрано визначення
теоретико-методологічних аспектів застосування основ-
них положень метрології.

Процес збалансованого природокористування в
межах соціо-еколого-економічних систем вимагає необ-

С.К. Харічков
д�р екон. наук, проф.

М.Д. Балджи
канд. геогр. наук,

м. Одеса

ТЕОРЕТИКО�МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ
МЕТРОЛОГІЇ СОЦІО�ЕКОЛОГО�ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

ХАРІЧКОВ С.К., БАЛДЖИ М.Д.


