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Досліджені проблеми формування організаційно-економічного механізму управління екосистем-

ними послугами водно-болотних угідь (ЕП ВБУ). Розроблений механізм управління екосистемними 
послугами водно-болотних угідь на засадах сталого розвитку, а також методичні підходи до вдо-
сконалення основ оцінки ЕП ВБУ шляхом побудови інтегральної оцінки екосистемних послуг як 
визначальної основи управління водно-болотними екосистемами. 

Ключові слова: екосистемні послуги, водно-болотні угіддя, механізм управління екосистемни-
ми послугами водно-болотних угідь, стратегія управління ЕП ВБУ, інтегральна оцінка ЕП ВБУ. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. В умовах еколого-економічної кризи, яка 
останнім часом набуває значних масштабів, все 
частіше постає проблема збалансованого управ-
ління екосистемними послугами на ринкових за-
садах із урахуванням економічної цінності послуг 
екосистем. Раніше такі послуги не вважалися 
економічним товаром та їх втрати й вигоди від їх 
отримання не вимірювалися в економічній пло-
щині та не враховувалися при прийнятті управ-
лінських рішень. Такий стан речей сприяв 
стрімкому зниженню рівня відтворення екосистем 
та, відповідно, зменшенню послуг, які використо-
вує населення та майже всі галузі народного гос-
подарства. Водно-болотні угіддя забезпечують 
людство безліччю екосистемних послуг, серед 
яких провідне місце займають регулювання 
клімату, забезпечення прісною водою, захист від 
повеней та посух та багато інших.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукове дослідження теоретичних, методо-
логічних та практичних положень управління еко-
системними послугами знайшли своє відобра-
ження в наукових працях вітчизняних та за-
рубіжних учених, зокрема: Дж. Бішопа, 

С. Бобильова, Т. Брауна, Б. Буркинського, 
О. Веклич, Т. Галушкіної, О. Громова, Р. Грут, 
В. Данілов-Данільяна, Г. Дейлі, В. Захарова, 
А. Котко, Н. Лукьянчикова, Л. Мельника, 
Є. Мішеніна, Г. Моткіна, Р. Паджіола, Р. Перелет, 
І. Потравного, І. Сотник, Дж. Фарлей, Г. Фоменко, 
М. Хвесика, К. Уолеса та інших. Проблема управ-
ління водно-болотними угіддями на основі екоси-
стемних принципів досліджується у працях таких 
зарубіжних та вітчизняних науковців: Б. Бур-
кинського, Д.Бласко, О. Закорко, Н. Закорчевної, 
У. Йедема, Р. Констанци, Г. Раста, К. Рубека, 
О. Рубеля, В. Степанова та інших. Водночас за-
лишаються невирішеними питання теоретичного 
та науково-методичного забезпечення управління 
екосистемними послугами водно-болотних угідь в 
контексті сталого розвитку суб’єктів господарю-
вання різного ієрархічного рівня управління. 

Постановка завдання. Метою даної статті є 
дослідження проблем управління екосистемними 
послугами водно-болотних угідь (ЕП ВБУ) у рин-
кових умовах, формування механізму управління 
екосистемними послугами водно-болотних угідь 
на засадах сталого розвитку, а також розробка 
методичних підходів до вдосконалення основ 
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оцінки ЕП ВБУ шляхом побудови інтегральної 
оцінки екосистемних послуг як визначальної ос-
нови управління водно-болотними екосистемами. 

Виклад основного матеріалу. Прийняття 
управлінських рішень економічними суб’єктами 
на різних ієрархічних рівнях господарювання 
обумовлене їх залежністю від споживання екоси-
стемних послуг та від впливу економічної діяль-
ності на стан, якість та кількість екосистемних 
послуг водно-болотних угідь. Поточний стан 
управління ЕП ВБУ потребує не тільки зміни 
принципів фінансування природоохоронних за-
ходів із «забруднювач платить» на «отримувач 
вигід платить», а й першочергової розробки ор-
ганізаційно-економічного механізму управління 
екосистемними послугами водно-болотних угідь. 

На відміну від інших механізмів управління 
природними об’єктами, які мають розроблене 
методологічне підґрунтя, а також стратегії та 
методи, процес екосистемного управління водно-
болотними угіддя проходить тільки стадію фор-
мування. Фактором, що обумовлює підвищення 
складності розробки організаційно-економічного 
механізму екосистемного управління є відсутність 
комплексного визначення та інвентаризації еко-
системних послуг водно-болотних угідь, а також 
відсутність узгоджених методичних підходів до 
визначення вартості екосистемних послуг як цен-
трального елемента цього механізму. З цих при-
чин не існує єдиних методик бухгалтерського 
обліку екосистемних послуг та їх включення в 
систему національних рахунків [16]. 

Такі проблеми вимагають формування 
єдиного теоретико-методичного підходу до ро-
зуміння сутності екосистемних послуг, форму-
вання переліків вигід, що отримують від них різні 
групи бенефіціарів та стейкхолдерів, а також 
єдиного розуміння процесу прийняття управлін-
ських рішень окремими господарюючими 
суб’єктами, органами влади. Окрім цього, потре-
бує розробки нормативно-правове та інститу-
ційне забезпечення процесу екосистемного 
управління водно-болотними угіддями на засадах 
узагальнення результатів науково-прикладних 
досліджень зарубіжних та українських наукових 
шкіл. 

Існуючі інститути, організаційні та економічні 
інструменти управління водно-болотними угіддя-
ми не забезпечують необхідного рівня їх збере-
ження та відтворення.  Тож, все більш нагальним 
та актуальним стає розробка та впровадження 
ринкових організаційно-економічних інструментів, 
які функціонують на основі дії ринкових інститутів 
для спрямування діяльності економічних суб’єктів 
за напрямком збереження водно-болотних екоси-
стем. Такими інструментами, на нашу думку, мо-
жуть стати державні (місцеві) цільові та бюджетні 
програми, пільгові податки, збори та тарифи, 
державні гарантії фінансових операцій із екоси-

стемних послуг ВБУ (у тому числі доходів або 
витрат) та секьюритизація, спільне фінансування, 
кредитна та депозитна діяльність щодо екоси-
стемних послуг ВБУ, торгівля квотами на викори-
стання ЕП ВБУ, банкінг ВБУ, державно-приватні 
партнерства, приватна фінансова ініціатива та 
інші. Однак, навіть наведені ринкові інструменти 
управління екосистемними послугами можуть 
діяти в умовах хибних економічних стимулів, 
недосконалості структур та процесів управління. 
Разом з тим, механізми управління екосистемни-
ми послугами ринкового спрямування потенційно 
здатні привести до соціальних втрат. Так, за ви-
значенням ПРООН, недосконалий механізм вуг-
лецевого ринку на основі  Кіотського протоколу 
став причиною недієздатності його регуляторних 
складових, що обумовлені відсутністю реальних 
ринкових стимулів для окремих держав зменшу-
вати обсяг викидів парникових газів і, тим самим, 
стабілізували надвисокий загальний їх обсяг. 
Іншим прикладом недосконалих ринкових 
організаційно-економічних інструментів, ПРООН 
визначає неефективні системи податкових пільг 
та субсидій, які можуть приводити до ситуації, в 
умовах якої ринок працюватиме на зменшення 
екосистемних послуг та природного капіталу вод-
но-болотних угідь, навіть в тих секторах еко-
номіки де такі послуги забезпечували б йому 
стабільну довгострокову економічну ефективність 
та стабільність суспільства. За такого стану ре-
чей, виникають інституційні деструкції та інститу-
ційні конфлікти [4], які можуть приводити до зни-
ження ефективності управління екосистемними 
послугами водно-болотних угідь, порушення еко-
номічної та соціальної стійкості і рівноваги.  

Дослідження засад та принципів управління 
екосистемними послугами ВБУ в різних вимірах 
та галузевих проекціях дозволяє виявити множи-
ну механізмів, які розкривають його структурні, 
функціональні та генезисні аспекти, включаючи 
механізми організації, регулювання, 
функціонування, розвитку, стабілізації та транс-
формації.  

Базуючись на основоположних принципах 
теорії господарського механізму [8,9,12] можна 
визначити, що структурно організаційно-
економічний механізм управління екосистемними 
послугами водно-болотних угідь є частиною си-
нергетичного механізму функціонування екоси-
стем та економіки. 

Оскільки вихідними елементами для форму-
вання будь-якого механізму управління є кон-
кретний об’єкт управління та мета трансформації 
стану чи діяльності цього об’єкту [3, 6], то наве-
дена струтурно-логічна схема організаційно-
економічного механізму ЕП ВБУ може бути за-
пропонована для управління екосистемними по-
слугами окремого водно-болотного угіддя 
(рис. 1.). 
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Визначити сутність організаційно-
економічного механізму управління ЕП ВБУ мож-
на як динамічну взаємодію та узгодження органі-
заційних структур та процесів управління, осно-
ваних на сукупності стратегій, стимулів, ресурсів 
та інструментів, які впливають та обумовлюють 
зміну стану екосистемних послуг ВБУ [10]. Ос-
новними принципами організаційно-економічного 
управління ЕП ВБУ слід виокремити наступні 
[9,11,14,15]: 

1) принцип імплементації екосистемних по-
слуг до діяльності економічних суб’єктів на різних 
ієрархічних рівнях господарювання; 

2) принцип цілепокладання передбачає на-
дання чіткої цільової направленості 
функціонування організаційно-економічного ме-
ханізму управління екосистемними послугами 
водно-болотного угіддя; 

3) принцип адаптації механізму управління 
ЕП ВБУ до постійно змінюваних умов 
функціонування водно-болотних екосистем; 

4) принцип залучення зацікавлених сторін 
(стейкхолдерів та бенефіціарів) до управління ЕП 
ВБУ, з обов’язковим аналізом його впливу на 
рівень добробуту та бідності місцевого населен-
ня; 

5) принцип ієрархії управління екосистемни-
ми послугами ВБУ вимагає враховувати чітку 
взаємодію, взаємоузгодженість та вплив екоси-
стемних функцій, компонентів та процесів 
функціонування водно-болотних екосистем; 

6) принцип постійного розвитку та безпере-
рвного підвищення якості управління екосистем-
ними послугами водно-болотних угідь; 

7) принцип оперативності та потенційного 
випередження процесам деградації та зменшен-
ня ЕП ВБУ; 

8) принцип регламентації та ресурсного за-
безпечення;  

9) принцип етичності та соціальної 
відповідальності організаційно-економічного ме-
ханізму управління екосистемними послугами 
ВБУ; 

10) принцип науковості та обґрунтованості 
механізму управління екосистемними послугами 
ВБУ; 

11) принцип контролю та оберненого зв’язку, 
що визначає сигнальні канали за якими відбу-
вається корегування цілей та задач управління 
екосистемними послугами та  його вдосконален-
ня.  

Відповідно до наведених принципів доцільно 
визначити складові компоненти запропонованого 
організаційно-економічного механізму управління 
екосистемними послугами водно-болотних угідь, 
якими, на наш погляд, є базові та додаткові бло-
ки. Базовими блоками організаційно-економічного 
механізму управління ЕП ВБУ є блок іденти-
фікації та визначення цілей, аналітичний блок та 
результативний блок. Додатковими блоками цьо-

го механізму можуть бути: блок стимулювання та 
блок забезпечення. Функціонування такого ме-
ханізмі відбувається в межах кола змін екоси-
стемних послуг водно-болотного угіддя. Прийнят-
тя управлінських рішень є, так само, як і обмін 
інформацією, частиною будь якої функції управ-
ління [2] та, при побудові ефективного механізму 
управління екосистемними послугами водно-
болотних угідь, є центральним його блоком. У 
запропонованому механізмі, прийняття управлін-
ського рішення є результатом економічних дій, 
заходів, які реалізуються суб’єктом управління 
ВБУ у результаті аналізу та вибору найкращого 
за обраним критерієм варіанту дії з множини 
існуючих альтернатив, спрямованих на подолан-
ня проблеми використання та управління ЕП 
ВБУ.  

Аналітичний блок організаційно-економічного 
механізму управління ЕП ВБУ містить наступні 
елементи: якісний та кількісний аналіз екоси-
стемних послуг, аналіз їх вартості, економічний 
аналіз стану бенефіціарів та стейкхолдерів ЕП, а 
також аналіз альтернативних управлінських 
рішень. Блок забезпечення цього механізму 
включає ресурсне, нормативно-правове, мето-
дичне та наукове забезпечення процесу управ-
ління екосистемними послугами водно-болотних 
угідь. Процес управління екосистемними послу-
гами водно-болотних угідь реалізується в умовах 
невизначеності та недостатності інформації. Зок-
рема, можуть виникати різні види невизначеності 
[1], що обумовлені різними причинами її появи: 
специфічними для екосистемного управління та 
загальними для будь-якого процесу управління. 
Наприклад, невизначеність механізму може ви-
никати в умовах проблем ідентифікації екоси-
стемних послуг, складності або неможливості їх 
оцінки та визначення вартості, невизначеності та 
обмеженні фінансових ресурсів, зовнішнього 
інституційного середовища, відсутності розроб-
леного методичного та нормативно-правового 
підґрунтя управління екосистемними послугами в 
країні, регіоні та ін. Подолання невизначеності в 
організаційно-економічному механізмі може бути 
частково або повністю здійснена з поглибленим 
дослідженням проблеми, інформації з необхідних 
питань управління ЕП ВБУ. 

В основі будь-якої економічної взаємодії є 
взаємовідносини різних суб’єктів економіки 
[6,7,13]. Так, на управління екосистемними послу-
гами водно-болотних угідь здійснює прямий та 
опосередкований вплив система стимулів, що 
представлена блоком стимулювання. Цей блок 
складається з організаційних, фінансово-
економічних та соціокультурних стимулів. Фінан-
сово-економічними стимулами є доступ та участь 
на ринках торгівлі ЕП ВБУ (вуглецевих, біорізно-
маніття, водних тощо), фондових ринках, біржах; 
можливість отримання пільгового оподаткування, 
тарифоутоварення, участь в інших державних 
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цільових та бюджетних програмах; додаткове 
фінансування (вуглецеве, венчурне, грантове, 
страхове та ін.), підвищення економічної ефек-
тивності та ефективності використання екоси-
стемних послуг. Різні форми екологічної стандар-
тизації та сертифікації продукції, товарів. робіт 
послуг, як міжнародної, так і галузевої є ор-
ганізаційним видом стимулу реалізації механізму 
управління екосистемними послугами. Поряд з 
цим, діяльність зі збереження, відновлення та 
сталого використання водно-болотних екосистем 
може дозволити сформувати економічному 
суб’єкту додатковий організаційний та іміджевий 
капітали. Наприклад, транснаціональні компанії, 
діяльність яких прямо використовує та впливає 
на екосистемні послуги водно-болотних угідь, - 
«Данон» та «Вітель» - ефективно конвертують 
іміджевий капітал у додаткові прибутки шляхом 
реалізації довгострокових стратегій участі у 
міжнародних та місцевих програмах збереження 
ВБУ [5].  

Реалізація організаційно-економічного ме-
ханізму управління екосистемними послугами 
водно-болотних угідь спрямована на досягнення 
цілей проекту через відповідні стратегії, ор-
ганізаційно-економічні інструменти та безпосе-
редню операційну діяльність щодо вирішення 
проблеми використання та зміни стану екоси-
стемних послуг, які представлені в результатив-
ному блоці. Усі організаційно-економічні інстру-
менти результативного блоку механізму повинні 
функціонувати на основі ринкових елементів, 
зокрема, платежів за ЕП ВБУ. 

З метою забезпечення ефективності прийн-
яття рішень доцільним є детальна реалізація усіх 
складових представленого організаційно-
економічного механізму управління екосистем-
ними послугами водно-болотних угідь, зокрема, 
вибору стратегій управління ЕП ВБУ, спрямова-
них на досягнення поставлених суб’єктом управ-
ління цілей. Для цього нами пропонується вико-
ристовувати індикаторну оцінку екосистемних 

послуг водно-болотних угідь на основі інтеграль-
них індексів стану видів ЕП(І ЕП ВБУ ) (формула 1) 
та їх втрати (І В ЕП ВБУ ) (формула 2).  

,  (1) 
де 

 – інтегральний показник екосистемних 
послуг забезпечення;  

 – інтегральний показник екосистемних 
послуг регулювання та підтримки;  

 – інтегральний показник соціальних та 
культурних екосистемних послуг ВБУ; 

, ,  – ваги показників екосистемних 
послуг забезпечення, регулювання й підтримки та 
соціальних і культурних відповідно. 

  (2) 
де 

 – індикатор на основі бальної оцінки -го 
типу втрати екосистемних послуг водно-болотних 
угідь; 

 – тип втрати екосистемних послуги водно-
болотних угідь;  

 – вага -го типу втрати екосистемних по-
слуг ВБУ (визначена у результаті проведеного 
анкетного дослідження); .  

Індикаторна оцінка дозволяє ідентифікувати 
економічні проекції надання водно-болотними 
угіддями різних видів екосистемних послуг (ЕП), 
на основі яких обґрунтовані пропозиції щодо удо-
сконалення умов вибору загальних стратегії 
управління за ознаками місткості та втрати ЕП, а 
також сформувати системи умов вибору цільових 
стратегій управління екосистемними послугами: 
стратегія поліцентричного управління, з враху-
ванням високої місткості усіх видів ЕП ВБУ, 
стратегія фокусування на перевагах ЕП забезпе-
чення та соціокультурних ЕП ВБУ, стратегія 
управління, з врахуванням односегментної 
спеціалізації на основі  переваг ЕП забезпечення 
та інші (табл. 1). 

Таблиця1 
Умови вибору загальних стратегій управління  

екосистемними послугами водно-болотних угідь 
ВИДИ ЗАГАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ Умови вибору стратегій на основі місткості екосистемних послуг 

ВБУ та їх втрати, обумовлених антропогенними факторами 

Стратегія стабілізації (S1)                                                              4,25≤ І ЕП ВБУ <7,04 
S(І ЕП ВБУ, І В ЕП ВБУ) = S 1 за умови      1,04≤ І В ЕП ВБУ < 1,67 

Стратегія зростання та розвитку (S2)                                                             4,25≤ І ЕП ВБУ <7,04 
S(І ЕП ВБУ, І В ЕП ВБУ)= S 2 за умови      0,41≤ І В ЕП ВБУ < 1,04 

Стратегія виживання (S3)                                                                2,38 ≤ І ЕП ВБУ <4,25 
S(І ЕП ВБУ, І В ЕП ВБУ)= S 3  за умови      0,04-≤ І В ЕП ВБУ < 1,67 

Стратегія раціонального використання та впливу (S4)                                                                2,38≤ І ЕП ВБУ <4,25 
S(І ЕП ВБУ, І В ЕП ВБУ) = S 4  за умови     0,41≤ І В ЕП ВБУ < 1,04 

 

Вибір альтернативних стратегій дозволить 
сформувати ефективний організаційно-
економічноий механізм управління екосистемни-
ми послугами ВБУ та пристосуватися різним еко-
номічним суб’єктам до особливостей їх фінансо-
во-економічного стану, управлінського потен-

ціалу, а також рівня залежності від ЕП та впливу 
на них. Формування стратегій управління ЕП ВБУ 
є процесом, який проходить певні етапи: розроб-
ка альтернативних стратегій; стратегічний аналіз; 
остаточний вибір стратегічного набору; розробка 
стратегічного плану відповідно до мети та задач 
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управління ЕП ВБУ. Вибір стратегій повинен три-
вати доти, доки стратегічні завдання не будуть 
сформовані на останньому функціональному та 
операційному рівнях.  

Висновки. Розробка дієздатного ор-
ганізаційно-економічного механізму управління 
екосистемними послугами водно-болотних угідь 
сприятиме синергетичному включенню цих по-
слуг до діяльності економічних суб’єктів, гаранту-
вати стале використання екосистемних послуг, 
сприяти їх збереженню та захисту, а також залу-

ченню усіх зацікавлених сторін до процесу регу-
лювання та методів управління екосистемними 
послугами водно-болотних угідь. Разом з тим, 
слід зазначити, що такий механізм має сприяти 
формуванню екосистемної стійкості водно-
болотного угіддя та прилеглих екосистем, еко-
номічної та суспільної стійкості, що в сучасних 
умовах розвитку обумовлює необхідність викори-
стання ринкових організаційних інструментів 
управління екосистемних послуг. 
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Исследованы проблемы формирования организационно-экономического механизма управления 

экосистемными услугами водно-болотных угодий (ЭП ВБУ). Разработан механизм управления эко-
системными услугами водно-болотных угодий на принципах устойчивого развития, а также ме-
тодические подходы к совершенствованию основ оценки ЭП ВБУ путем построения интегральной 
оценки экосистемных услуг как определяющей основы управления водно-болотными экосистема-
ми. 

Ключевые слова: экосистемных услуги, водно-болотные угодья, механизм управления экоси-
стемными услугами водно-болотных угодий, стратегия управления ЭП ВБУ, интегральная оценка 
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ЭП ВБУ. 
 
The article studies the problems of formation of the organizational-economic mechanism of wetlands 

ecosystem services management. A management mechanism of the wetlands ecosystem services on the 
principles of sustainable development is developed. The methodological approaches to improving fundamen-
tals evaluation of the wetlands ecosystem services by building an integrated assessment of ecosystem ser-
vices as the crucial foundations of wetland ecosystems are formed. 

Keywords: wetland ecosystem services, mechanisms of management of wetland ecosystem services, 
management strategy of the wetlands ecosystem services, integrated assessment of ecosystem services of 
wetlands. 

 
Дата надходження до редакції: 01.10.2013 р. 
Резензент: д.е.н., професор Михайлова Л.І. 
 
УДК 631.162:349.412.2 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЯКОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ  
В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Т. В. Машкова, аспірантка, Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Розглядаються необхідність відображення в обліку операцій із земельними ділянками, організа-

ція бухгалтерського обліку земель, документальне оформлення їх руху та відображення в обліку 
витрат на їх поліпшення. 

Ключові слова: земельні ресурси, сільськогосподарські підприємства, облік. 
Постановка проблеми. Унікальність земе-

льних ресурсів зумовлює специфіку побудови 
системи обліку якості земель, яка передбачає 
накопичення, систематизацію, обробку та аналіз 
економічної інформації про кількісні, якісні, гро-
шові та правові дані земельних ресурсів у держа-
ві. Отже, виникає потреба в розробці методичних 
основ системи обліку земельних ресурсів, серед 
яких вдосконалення нормативно-правової бази, 
методології бухгалтерського обліку якості земель 
та документування операцій з обліку землі [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема відображення в обліку якості сільсько-
господарських земель відображена в працях ба-
гатьох вітчизняних учених – економістів, серед 
яких варто виділити Голуба Н.О., Гузаря Б.С., 
Дерія В. А., Другака В.М., Жука В.М., Малю-
гу Н.М., Мельничука Б.В., Кірецева Г.Г., Пасемни-
ка О.Г., Саблука П.Т., Сисак Е.О., Ярмолицько-
го В.К. Незважаючи на великі наукові напрацю-
вання, дане питання й досі залишається 
невирішеним і потребує доповнень з врахуван-
ням нових обставин господарювання. 

Постановка завдання. Метою статті є до-
слідження порядку організації бухгалтерського 
обліку якості земельних ділянок в сільськогоспо-
дарських підприємствах. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. В аграрній сфері земельні ресурси є основ-
ним господарським засобом, тому важливим за-
вданням є розкриття змісту якості землі як об’єкта 
бухгалтерського обліку. „Облік якості земель – це 
ціла система заходів щодо реєстрації інформації 
про землю якісного та правового характеру” [9]. 

Метою бухгалтерського обліку якості земе-
льних ресурсів є отримання даних про землю, 
необхідних для внутрішніх користувачів для при-

йняття управлінських рішень, спрямованих на 
забезпечення раціонального та ефективного ви-
користання земель. 

До ключових завдань бухгалтерського обліку 
якості земельних ресурсів можна віднести: ство-
рення належної інформаційної бази щодо відо-
браження фізичного стану земельної ділянки, 
ведення агротехнічних записів стану та змін по 
окремих земельних ділянках у межах сівозмін для 
систематичного контролю за збереженням якіс-
них характеристик та ефективним використанням 
земельних ресурсів в сільськогосподарських під-
приємствах; визначення об’єктивної грошової 
оцінки землі (історичної, фактичної, справедли-
вої); чітке документальне оформлення та своєча-
сне відображення на рахунках бухгалтерського 
обліку операцій, пов’язаних з прийманням на 
баланс, передачею та використанням земельних 
ресурсів; відображення та контроль за наявністю 
та рухом коштів, призначених для цільового фі-
нансування витрат щодо покращення землі; на-
копичення відповідної інформації про власні та 
залучені земельні ресурси сільськогосподарських 
підприємств та правильне відображення їх при 
складанні відповідної бухгалтерської звітності; 

Якість земельних ресурсів в бухгалтерському 
обліку можна розглядати з різних позицій, що 
зумовлюється не тільки її багатофункціональніс-
тю, а й великою кількістю методологічних підхо-
дів. В літературних джерелах можна зустріти 
характеристику якості землі як матеріального 
активу, складової цілісного об’єкту нерухомості, 
операційної та інвестиційної нерухомості, товару.  

Відповідно до ст. 1 Закону „Про бухгалтерсь-
кий облік та фінансову звітність в Україні” та п. 3 
П(С)БО–1 „Загальні вимоги до фінансової звітно-
сті” земельним ділянкам притаманні властивості 


