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ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 
В аграрній сфері земля виступає головним економічним ресурсом суспільства 

та  основним засобом виробництва. Земельні відносини в країні формуються під 
впливом ряду факторів: суспільний розвиток, природно-кліматичні умови, форма 
власності, потреби використання земель, охорона, поліпшення та інші. 

Сутність земельних відносин складають елементи права власності на землю: 
володіння, користування і розпорядження земельними ділянками. 

Подальший розвиток та вдосконалення земельних відносин в Україні 
визначено за такими основними напрямками: дерегуляція обороту прав на земельні 
ділянки, стале землекористування, консолідація землеволодіння та 
землекористування, запровадження повноцінного ринку земель 
сільськогосподарського призначення, вдосконалення і розвиток системи кадастру та 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та забезпечення і захист прав на земельні 
ділянки [1].  

Ефективне управління земельними відносинами створює передумови для 
розвитку підприємництва на селі та нарощування виробництва продукції сільського 
господарства, соціально-економічного розвитку сільських територій, надходження 
коштів до місцевих та державного бюджетів від використання сільськогосподарських 
земель за умов збереження й відновлення природних властивостей довкілля [2, с. 
508].   

Земельна проблема знаходиться в центрів уваги науковців та практиків. 
Питання власності на землю та земельні відносини в Україні є актуальними та 
досліджуються в різних аспектах. Досить широким є спектр досліджень провідних 
економісті з питань обліку та аналізу використання земельних ресурсів. 
Пріоритетними напрямками досліджень для вчених-обліковців стали питання 
удосконалення понятійного апарату, економічної сутності та класифікації земельних 
ресурсів, системи рахунків та порядку відображення на рахунках бухгалтерського 
обліку операцій з земельними ресурсами, форм первинних документів, регістрів 
обліку та звітності.  

Наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку процесів 
землекористування були активізованими подальшою ринковою трансформацією 
вітчизняної економіки. Разом з тим, залишаються невирішеними значна частина 
проблем, пов’язаних із завершенням земельної реформи та переведенням земельних 
відносин у сільському господарстві на ринкову основу. Існує потреба у розширенні 
теоретичних напрацювань та практичних рекомендацій щодо обліку в умовах 
розвитку інноваційних  методів землеробства. 

На думку М.В. Правдюк, проблема обліку земельних відносин завжди 
актуальна через необхідність встановлення факторів і мотивів, що зумовлюють 
посилення ролі держави в управлінні земельними відносинами у сільському 
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господарстві. В останні роки це питання тяжіє до концептуальної, глобальної 
постановки, вирішення якого сприятиме процесу євроінтеграції України та 
стандартизації її облікової системи [3, с. 100].   

Т.Г. Китайчук та Ю.М. Мудрик впевнені, що без удосконалення 
бухгалтерського обліку земельних ділянок, без пошуку найбільш раціональних та 
ефективних методів обліку і контролю не можуть бути успішно вирішені і завдання 
земельної реформи [4, с. 138].   

Вагоме місце дослідженню щодо розвитку бухгалтерського обліку земельних 
ресурсів та економічних відносин, пов’язаних з ними відводиться у працях                 
В. М Жука. Зокрема, автором запропоновано Концепцію розвитку бухгалтерського 
обліку в аграрному секторі економіки, головним напрямком якої є формування 
методології обліку сільськогосподарських земель [5].    

Н. М. Малюга вважає, що саме через послаблення уваги до бухгалтерського 
обліку, недостатнє розуміння сутності категорії «методологія» представниками 
державних органів влади, які регулюють бухгалтерський облік в Україні, неможливо 
забезпечити його відповідність соціально-економічним і економіко-правовим 
відносинам [6, с. 191].   

О. В. Ільчак увагу приділяє обліку земельних ділянок, які використовуються 
для сучасного високотехнологічного землеробства. Зокрема, автор пропонує облік 
земельних ділянок, задіяних у органічному виробництві, вести окремо від тих, які 
обробляються звичайним способом, що дозволить контролювати їх оборот у 
сівозміні, найменування і обсяги внесених добрив, висіву насіння, використання 
засобів захисту рослин, тобто забезпечить інформацією, необхідною для 
підтвердження відповідності органічної продукції. Також це дозволить контролювати 
зміни родючості та інших якісних характеристик ґрунтів, порівняно зі звичайними 
ділянками, що дасть підстави для їх вартісної переоцінки в обліку. Окрім того, 
зосереджується увага на необхідність в інноваційному землеробстві розрізняти власне 
земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель та права на користування 
земельними ділянками [7, с. 226].   

На думку Н. Л. Правдюк та А. Л. Правдюк  наявність нових вимог до якості 
інформації бухгалтерського обліку земельних ресурсів зумовлює потребу розробки 
стандарту управлінського обліку земельних ресурсів, який би узагальнив нові 
нормативи інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами на всіх 
рівнях [8, с. 32].   

Подальшого дослідження потребують питання: обліку та особливостей 
оцінювання права постійного користування земельною ділянкою; виявлення недоліків 
щодо обліку оренди земельних ділянок та встановлення шляхів їх вирішення; 
організації бухгалтерського обліку якості землі в сільськогосподарських 
підприємствах; відображенні особливостей документального оформлення операцій із 
купівлі-продажу земельних ділянок та методики їх бухгалтерського відображення; 
обліку витрат на поліпшення земель; організації управлінського обліку в сфері 
земельних відносин у відповідності з вимогами сучасного управління виробництвом 
та інші. 
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СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ 

 
Економічний механізм є базовою категорію в економічних дослідженнях, 

багатоаспектність якого окреслюється як в дослідженнях на макрорівні, так і відносно 
специфічних процесів різної специфіки. В загальному змісті термін механізм 
враховує наявність взаємозалежних елементів, які приводять об’єкт до руху. Існує два 
основних підходи для оцінки та розгляду механізмів:  оцінка механізмів з позицію 
впливу на економічний об’єкт; з позиції внутрішньої побудови як взаємодії 
визначених складових.  

У світовій науці існує два основні напрями дослідження економічних 
механізмів [1]: інформаційний та функціональний. Інформаційний підхід 
сформований на основі теорії економічних механізмів, яка надала теоретичні і прямі 
практичні результати застосування. Схожі підходи до ринкової діяльності 
розвиваються прихильниками інституціональної концепції. У її рамках стоїть питання 
про організацію ринків на засадах упорядкованих ринкових процедур і повноти 
обміну інформацією між господарюючими суб'єктами. По інституціональній 
концепції не прогнозованість ринків обумовлена асиметричною інформацією в 
рамках існування спеціальних суспільних інститутів, що забезпечують максимізацію 
корисності всіх учасників економічних відносин. Функціональний підхід 
побудований на вивченні основ формування економічних механізмів. В його основу 
покладено поняття взаємозалежності явищ в господарській діяльності, що визначено 
їхньою класифікацією. Механізм як інструмент впливу характеризує процес 
керування яким-небудь об’єктом. Його основ новою є структура, яка включає: об’єкт 

80



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Layout: scale to rows 2 down, columns 1 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     2.8346
     14.1732
     0
     Corners
     0.2999
     Fixed
     1
     2
     0.9800
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20190419120923
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Best
     713
     241
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0g
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 10 to page 239
     Font: Times-Roman 11.0 point
     Origin: bottom centre
     Offset: horizontal 0.00 points, vertical 51.02 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     
     BC
     
     10
     TR
     1
     0
     527
     208
    
     0
     11.0000
            
                
         Both
         230
         10
         SubDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     51.0236
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0g
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     9
     239
     238
     230
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Layout: scale to rows 2 down, columns 1 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     2.8346
     14.1732
     0
     Corners
     0.2999
     Fixed
     1
     2
     0.9800
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20190419120923
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Best
     713
     241
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0g
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 10 to page 239
     Font: Times-Roman 11.0 point
     Origin: bottom centre
     Offset: horizontal 0.00 points, vertical 51.02 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     
     BC
     
     10
     TR
     1
     0
     527
     208
    
     0
     11.0000
            
                
         Both
         230
         10
         SubDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     51.0236
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0g
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     9
     239
     238
     230
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Layout: scale to rows 2 down, columns 1 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     2.8346
     14.1732
     0
     Corners
     0.2999
     Fixed
     1
     2
     0.9800
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20190419120923
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Best
     713
     241
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0g
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 10 to page 239
     Font: Times-Roman 11.0 point
     Origin: bottom centre
     Offset: horizontal 0.00 points, vertical 51.02 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     
     BC
     
     10
     TR
     1
     0
     527
     208
    
     0
     11.0000
            
                
         Both
         230
         10
         SubDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     51.0236
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0g
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     9
     239
     238
     230
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



