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По-четверте. Завдяки зазначеному механі-
зму житлової кооперації з’являються додаткові 
можливості соціальної підтримки пільговиків. До-
цільно в Законі України «Про житлово-будівельні 
кооперативи» передбачити для органів місцевого 
самоврядування можливість участі у роботі ЖБК 
як асоційованого члену кооперативу. Держава 
також може централізовано надавати кошти для 
побудови квартир представникам пільгових кате-

горій населення. Такі квартири будуть значно 
дешевшими, ніж ті, що буде пропонувати ринок. 

По-п’яте. Зазначена модель створення жи-
тлово-будівельних кооперативів може бути тран-
сформована для завершення зведення недобу-
дованих житлових будинків. Такий варіант може 
бути реалізований у випадку наявності непрода-
них квартир.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 
 
Т. В. Мокієнко, к.е.н., доцент, Полтавська державна аграрна академія  
 
У статті досліджено сутність поняття «оренда» в наукових працях вчених та різних вітчи-

зняних та закордонних нормативно-правових актах. Досліджено порядок документального оформ-
лення операцій з оренди землі. 
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Постановка проблеми. Процес оренди є важливою складовою господарювання будь-якого 
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суб’єкта підприємницької діяльності. Надзвичай-
но багато підприємств орендують або здають в 
оренду ті чи інші необоротні активи. Операції що-
до отримання, надавання майна в оренду 
обов’язково необхідно відображати в бухгалтер-
ському обліку. Із збільшенням господарських 
операцій, пов’язаних з процесом оренди, висвіт-
лення і удосконалення поняття оренди, його пра-
вильного трактування набуло популярності. Під 
впливом економіко-правових факторів, поняття 
оренди розширюється.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням орендних відносин, зокрема земельних 
ділянок присвячено наукові дослідження багатьох 
вчених: М. Я. Дем’яненко, В. М. Дручек, 
О. Г. Гайдуцький, О. М. Євстаф’єва, В. Г. Лінник, 
Ю. Я. Лузан, Б. В. Мельничук, М. Й. Малік, 
В. М. Жук, Ю. М. Осадча, А. І. Крупка, П. Т. Саблук, 
В. Я. Соколов, І. Б. Садовська, В. М. Трегобчук, 
А. М. Третяк, В. П. Ярмоленко та ін. Не дивлячись 
на великий обсяг праць, існує потреба в наукових 
дослідження щодо бухгалтерського обліку земель, 
достовірної їх оцінки, що зумовлює актуальність 
теми дослідження.  

Постановка завдання. Метою досліджен-
ня є визначення особливостей укладання дого-
ворів оренди та відображення орендних операцій 
в бухгалтерському обліку. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Орендні відносини, зокрема і пов’язані з оре-
ндою землі, здійснюється на основі Конституції 
України, Земельного кодексу України, Цивільного 
кодексу України, Господарського кодексу України, 
Законів України «Про фермерські господарства», 
«Про плату за землю», «Про оренду землі», «Про 
оцінку земель», П(С)БО 7 «Основні засоби», 
П(С)БО 14 «Оренда» та інших законів України та 
підзаконних нормативно-правових актів [14, 15]. 

Малік М. Й. оренду визначає як засноване 
на договорі строкове платне володіння і користу-
вання майном, яке необхідне орендареві для 
здійснення господарської (підприємницької) та 
іншої діяльності. Гайдуцький О. Г. дає наступне 
визначення оренди: «Оренда являє собою засно-
ване па договорі строкове платне володіння і ко-
ристування землею, іншими природними ресур-
сами, підприємствами (об’єднаннями) та іншими 
майновими комплексами, а також майном, необ-
хідним орендареві для самостійного здійснення 
господарської чи іншої діяльності» [8]. 

З точки зору управління розглядає орендні 
відносини Внукова М., тому на її думку оренда - 
це передача в строкове і платне користування 
майна, бо вона неодмінно зачіпає основи вироб-
ничих відносин - відносин власності. На нашу ду-
мку дане визначення є не повним, оскільки авто-
ром не зазначається яке саме майно надається в 
користування, оскільки походження власності на 
майно має суттєве значення для обліку і внутрі-
шнього контролю за орендованими активами [1]. 

В своїй праці «Особливості побудови обліку 
і контролю за умови оренди в сільськогосподарсь-
кому виробництві» В. Г. Лінник подає наступне ви-
значення оренди: «Оренда - це майновий найм, 
що ґрунтується на договірній основі, згідно з яким 
одна сторона (орендодавець) здає другій стороні 
(орендарю) за плату на вигідний строк землю та 
інші засоби виробництва з правом володіння і ви-
користання їх для самостійного ведення господар-
ської діяльності» [7].  

На нашу думку, це визначення є більш пов-
ним оскільки відображає майже всі складові оре-
нди: 1) найм; 2) договірна основа; 3) визначення 
сторін; 4) платність; 5) термін. Але і воно не відо-
бражає всієї сутності оренди, не розмежовує 
оренду і лізинг, не конкретизує які саме активи 
можуть надаватись в оренду. 

Закон України «Про оренду державного та 
комунального майна» визначає оренду як засно-
ване на договорі строкове платне користування 
майном, необхідне орендареві для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності. На нашу ду-
мку - таке поняття узагальнене і неточне. Міжна-
родний стандарт бухгалтерського обліку МСБО 
17 «Оренда», що затверджений у 1994 р. дає на-
ступне визначення поняття оренди: «Оренда - це 
угода, згідно з якою орендодавець передає орен-
дареві в обмін на платіж або ряд платежів право 
користування активом протягом погодженого пе-
ріоду часу». Положення (стандарт) бухгалтерсь-
кого обліку 14 «Оренда» виділяє поняття оренди 
та дає визначення: «Оренда - угода, за якою оре-
ндар набуває право користування необоротним 
активом за плату протягом погодженого з орен-
додавцем строку». 

У Податковому Кодексі України поняття 
оренди відображено наступним чином: «лізингова 
(орендна) операція - господарська операція (крім 
операцій з фрахтування (чартеру) морських су-
ден та інших транспортних засобів) фізичної чи 
юридичної особи (орендодавця), що передбачає 
надання основних фондів у користування іншим 
фізичним чи юридичним особам орендарям) за 
плату та на визначений строк» [11].  

У Цивільному кодексі України, оренда ви-
значається як відносини, що регулюються дого-
вором оренди (найму), за яким наймодавець пе-
редає або зобов’язується передати наймачеві 
майно (майнові права) у користування за плату 
на певний строк.  

Як бачимо робляться спроби відокремити 
поняття оренди від лізингу, але і в Податковому 
кодексі України, в самому понятті не дано розмежу-
вання понять «фінансова оренда» та «оперативна 
оренда». На нашу думку, в законодавстві України, 
доцільніше було б взагалі замінити слово «лізинг» 
на словосполучення «фінансова оренда», таким 
чином ми б змогли уникнути і суттєво зменшити 
неправильні трактування вищевказаних понять. 

Орендні операції мають здійснюватися на 
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підставі договорів. При оформленні договорів 
оренди, слід керуватися насамперед вимогами 
Господарського кодексу. Згідно ГКУ договір орен-
ди має передбачати наступні складові (п. 1, ст. 
284) [2]: об’єкт оренди (склад та вартість майна з 
урахуванням індексації); строк, на який уклада-
ється договір оренди; орендна плата з урахуван-
ням її індексації; порядок використання аморти-
заційних відрахувань, відновлення орендованого 
майна та умови його повернення або викупу. 

Варто зазначити, що договір оренди майна, 
має обов’язково передбачати права та обов’язки 
сторін та їх відповідальність. Залежно від майна, 
що передається оренду, договір може мати певні 
особливості. Розглянемо більш детально питання 
оренди земельних ділянок. Відносини, що вини-

кають між власником земельної ділянки та інши-
ми особами в зв’язку із передачею її у користу-
вання та володіння врегульовані Законом України 
«Про оренду землі». Цим Законом встановлено, 
що оренда землі - це засноване на договорі стро-
кове платне володіння і користування земельною 
ділянкою, необхідною орендареві для проведен-
ня підприємницької та інших видів діяльності. Ва-
рто зазначити, що з 2013 року, державній реєст-
рації підлягає не сам договір оренди земельної 
ділянки, а право на оренду землі (ч. 5 ст. 6) [5]. 

При орендних відносинах об’єктами є зе-
мельні ділянки, що перебувають у власності гро-
мадян, юридичних осіб, комунальній або держав-
ній власності. В табл. 1 розглянемо хто може бу-
ти орендарями земельних ділянок. 

Таблиця 1 
Орендарі земельних ділянок 

Форма власності земельних ділянок Орендарі 
Земельні ділянки фізичних та юридичних осіб громадяни та юридичні особи, або уповноважені ними особи 
Земельні ділянки, що перебувають в 
комунальній власності 

сільські, селищні, міські ради в межах повноважень, визначених 
законом 

Земельні ділянки, що перебувають у 
спільній власності територіальних громад 

районні, обласні ради та Верховна Рада Автономної Республіки 
Крим у межах повноважень, визначених законом 

Земельні ділянки, що перебувають в 
державній власності 

районні, обласні, Київська і Севастопольська міські державні 
адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет 
Міністрів України в межах повноважень, визначених законом 

 

Проте, згідно із ст. 93 Земельного кодексу 
України, не підлягають передачі в оренду земе-
льні ділянки, штучно створені у межах прибереж-
ної захисної смуги чи смуги відведення, на зем-
лях лісогосподарського призначення та природ-
но-заповідного фонду, що перебувають у прибе-
режній захисній смузі водних об’єктів, або на зе-
мельних ділянках дна водних об’єктів [4]. 

Орендарями земельних ділянок є юридичні 
або фізичні особи, яким на підставі договору оре-
нди належить право володіння і користування 
земельною ділянкою. Строк дії орендної  угоди 
може бути не більше 50 років, проте залежно від 
мети використання орендованої землі, існує ряд 
особливостей (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Строки дії договору оренди землі 

 

За користування землею орендар має 
сплатити орендну плату. Згідно ст. 21, орендна 
плата - це платіж, який орендар вносить орендо-
давцеві за користування земельною ділянкою. 
Розмір, форма і строки внесення орендної плати 
за землю встановлюються за згодою сторін у до-
говорі оренди.  

Варто відмітити, що строки внесення орен-
дної плати за земельні ділянки державної та ко-
мунальної власності, встановлюються Податко-

вим кодексом України. Відповідно до ПКУ 
14.1.147., плата за землю - загальнодержавний 
податок, який справляється у формі земельного 
податку та орендної плати за земельні ділянки 
державної і комунальної власності. Тобто, у ви-
падку оренди земель державної та комунальної 
власності, оренда плата являється платою за 
землю - загальнодержавним податком та регулю-
ється ПКУ. Відповідно, орендар сплачує лише 
орендну плату у разі оренди земель державної та 

Строк оренди Цілі для яких орендується земельна ділянка 

строк до 50 років або припинення дії договору оренди землі для потреб будівництва та 
обслуговування відповідного об'єкта 

строк дії договору оренди земельних ділянок визначається з 
урахуванням періоду ротації основної сівозміни згідно з 

проектами землеустрою 

для ведення товарного с/г виробництва 

строк дії договору оренди земельних ділянок визначається з 
урахуванням строків початку будівництва свердловин та 
виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, на 

орендованій ділянці або на її частині 

при передачі в оренду с/г угідь, які 
розташовані в межах гірничого відводу, 
наданого для розробки родовища нафти  

або газу 
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комунальної власності, податок уже не сплачу-
ється [11].  

Обчислення розміру орендної плати за зе-
млю здійснюється з урахуванням індексів інфля-

ції, якщо інше не передбачено договором оренди. 
Орендна плата може здійснюватися як в грошо-
вій, натуральній так і у відробітковій формі (рис. 
2).  

 

 
Рис. 2. Форми орендної плати 

 

Зміна, припинення, поновлення, визнання 
недійсними договорів оренди землі регламенту-
ється різними нормативно-правовими актами. На 

рис. 3 згруповано підстави для внесення змін, 
припинення та розірвання договору оренди землі 
[5. 17].  

 

 
* - узагальнено автором на основі 5, 17 

Рис. 3. Підстави для змін, припинення, розірвання та поновлення дії договору оренди землі* 
 

Перш за все проаналізуємо загальний по-
рядок продовження дії договору. Якщо орендар 
належно виконував обов’язки за умовами дого-
вору, він має переважне право перед іншими 
особами на укладення договору на новий строк. 

Це і буде вважатися поновленням договору. Ви-
щий господарський суд звертає увагу, що таке 
переважне право виникає тоді, коли земля знову 
передається в оренду. Тобто має бути встанов-
лено, що орендодавець має на меті знову пере-

Земельні ділянки державної 
та комунальної власності Орендна плата здійснюється в грошовій формі 

Земельні частки (паї) 
Орендна плата здійснюється в грошовій формі 

Орендна плата здійснюється в натуральній формі 

Орендна у формі відробітки 

Форма 
власності 
земельних 
ділянок 

Зміна умов договору оренди (ст. 651 ЦКУ) 

Договір може бути змінено або розірвано за 
рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі 

істотного порушення договору другою стороною та 
в інших випадках, встановлених договором або 

законом 

У разі односторонньої відмови від договору у 
повному обсязі або частково, якщо право на таку 
відмову встановлено договором або законом, 
договір є відповідно розірваним або зміненим 

Істотним є таке порушення стороною договору, 
коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона 
значною мірою позбавляється того, на що вона 

розраховувала при укладенні договору 

Зміна або розірвання договору у зв’язку з істотною 
зміною обставин (ст. 652 ЦКУ) 

 

Зміна розміру орендної плати (ч.3 ст.23 ЗУ «Про 
оренду землі») 

Припинення дії договору оренди  
(ст. 651 ЦКУ) 

закінчення строку; викупу земельної ділянки для суспі-льних потреб 
та примусового відчуження земельної ді-лянки з мотивів суспільної 
необхідності в порядку, встановленому законом; поєднання в одній 
особі вла-ника земельної ділянки та орендаря; смерті фізичної особи-
орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, від 
виконання укладеного договору оренди земельної ділянки; ліквідації 
юридичної особи-орендаря; відчуження права оренди земельної 
ділянки заставодержателем; набуття права власності на житло-вий 
будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою 
особою земельній ділянці; припи-нення дії договору, укладеного в 
рамках державно-приватного партнерства (щодо договорів оренди 
землі, укладених у рамках такого партнерства). 

інші випадки передбачені законом 

за згодою сторін 

На вимогу однієї із сторін договір 
оренди може бути достроково 
розірваний за рішенням суду  

(ст.783, 784 ЦКУ) 

на вимогу наймача: 
1) наймодавець передав у 
користування річ, якість якої не 
відповідає умовам договору та 
призначенню речі; 2) наймодавець 
не виконує свого обов'язку щодо 
проведення капітального ремонту 
речі. 

на вимогу наймодавця: 
1) наймач користується річчю всупереч договору або призначенню речі; 
2) наймач без дозволу наймодавця передав річ у користування іншій особі; 
3) наймач своєю недбалою поведін-кою створює загрозу пошкодження речі; 
4) наймач не приступив до проведення капітального ремонту речі, якщо 
обов'язок проведення капітального ремонту був покладений на наймача 

Поновлення договору ч.1 ст.33 
ЗУ «Про оренду землі», ст.764 

ЦКУ 

Орендар має переважне право перед іншими особами на укладення договору 
оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі) у випадку 
належного виконання обов'язки за умовами договору в попередньому періоді 
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давати спірну земельну ділянку в оренду іншій 
особі.  

Висновки. Отже, проаналізувавши та уза-
гальнивши погляди багатьох вчених-науковців, 
опрацювавши низку нормативно-правових актів, 
можна зробити висновок, що поняття «оренда» 
має безліч трактувань. Деякі науковці не відме-
жовують «оренди» від «лізингу» таким чином да-
ючи неточні визначення цих понять. На наш пог-
ляд поняття «оренда» повинно трактуватись так: 
оренда - це майновий найм, що ґрунтується на 
договірній основі, згідно з яким одна сторона 
(орендодавець) здає другій стороні (орендарю) за 
плату на вигідний строк землю та інші необоротні 
активи з правом володіння і використання їх для 
самостійного ведення господарської діяльності з 

подальшим поверненням активів орендодавцю. 
Відносини з приводу оренди земельних ді-

лянок оформлюються договором оренди. Він має 
наступні складові: об’єкт оренди (склад та вар-
тість майна з урахуванням індексації); строк, на 
який укладається договір оренди; орендна плата 
з урахуванням її індексації; права та обов’язки 
сторін; відповідальність сторін; порядок викорис-
тання амортизаційних відрахувань, відновлення 
орендованого майна та умови його повернення 
або викупу. 

Варто зазначити, що в залежності від типу 
земельних ділянок та форми власності землі, 
складові елементи договору оренди можуть мати 
свою специфіку та особливості. 
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Мокиенко Т. В. Особенности договоров аренды земли. 
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торжения. Исследованы порядок документального оформления операций по аренде земли. 
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ 

ІНТЕГРОВАНИХ БІЗНЕС-ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ УТВОРЕНЬ 
 
І. Є. Ярова, к.е.н., доцент, Сумський національний аграрний університет 
 
У статті розглядається еколого-економічна стратегія розвитку регіону на основі форму-

вання інтегрованих бізнес-підприємницьких структур у сфері природогосподарювання. Визначено 
особливості побудови кластерних утворень у сфері лісо господарювання як інноваційної форми ро-
звитку лісового господарства. 

Ключові слова: інтегровані бізнес-підприємницькі утворення, природогосподарювання, клас-
тер, стратегія. 

Постановка проблеми. Цілеспрямоване 
та планомірне (програмне) управління сталим 
еколого-економічним розвитком регіону передба-
чає розробку та реалізацію науково обґрунтова-
ної системи організаційних, правових, техніко-
технологічних, інноваційних, соціально-
економічних та екологічних заходів. Можна виді-
лити такі основні взаємопов’язані завдання у 
сфері регіонального природо господарювання: 

1) забезпечення задоволення поточних та 
майбутніх потреб регіону в енергетичних, водних, 
земельних, лісових та інших видах природних 
ресурсів. 

2) запобігання процесам забруднення та 
деградації навколишнього середовища. 

3) забезпечення динамічної рівноваги між  
природними та антропогенними компонентами 
єдиного природно-ресурсного комплексу 

Вирішення цих завдань повинна передба-
чати еколого-економічна стратегія розвитку регі-
ону. Стратегічні напрями екологізації регіональ-
ного природо господарювання повинно розроб-
лятися, плануватися та реалізовуватися спільни-
ми зусиллями державних органів влади та пред-
ставниками приватного сектору, державних підп-
риємств та суспільних організацій. 

Таким чином, поступове досягнення стало-
го екологічно збалансованого регіонального ро-
звитку потребує формування інтегрованих бізнес-
підприємницьких структур.  

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Ефективне вирішення міжгалузевих соціаль-
но – економічних, еколого-економічних проблем 
(наприклад, необхідність підвищення екологічної 
якості водних ресурсів, збільшення лісистості те-
риторії, комплексної переробки деревини) 
пов’язується зі створенням кластерних структур у 

сфері водного та лісового господарств [1-4]. Вза-
галі слід сказати, що М. Портер робить акцент на 
тому, що в умовах глобалізації традиційний поділ 
економіки на сектори (галузі) втрачає певну акту-
альність і на перше місце виходять кластери [5]. 
В «Концепції створення кластерів в Україні» 
(2008р.) також відмічається, що зростання конку-
рентоспроможності регіонів та держави має 
здійснюватись за рахунок впровадження ринко-
вих механізмів, що компенсують різні деструк-
тивні стихійні процеси на основі гнучких форм 
кооперації, координації та інтеграції спільних дій 
суб’єктів господарювання [6].  

Тут необхідно відмітити, що потребують 
узагальнення принципи формування інтегрова-
них бізнес-підприємницьких утворень для вирі-
шення стратегічних завдань екологізації природо 
господарювання. 

Метою статті є дослідження теоретико-
методичних основ досягнення стратегічних орієн-
тирів сталого еклого – економічного розвитку ре-
гіону на основі формування інтегрованих бізнес-
підприємницьких структур, зокрема, кластерного 
типу. 

Виклад основного матеріалу. Варто від-
мітити, що механізм створення інтегрованих 
бізнес-підприємницьких структур у сфері при-
родогосподарювання, на наш погляд, є системою 
організації  взаємозв’язаних заходів інституційно-
го, галузевого, регіонального та підприємницько-
го характеру у процесі формування інтегрованого 
суб’єкта господарювання, що функціонує на ос-
нові відповідної організаційно – виробничої стру-
ктури і системи внутрішньоекономічних і фінан-
сових відносин між його учасниками з метою під-
вищення конкурентоспроможності об'єднання 
підприємств-природокористувачів. 


