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ПЕРЕДМОВА 
 

Чому багата Україна така бідна? Міжнародний валютний фонд визнав 

Україну найбіднішою державою Європи. За світовим рейтингом 

номінального ВВП на душу населення Україні на 132 місці – на рівні 

здебільшого африканських країн 1 . Разом з тим, багатство світу має 

тенденцію до зростання, багато в чому за рахунок здорожчання природних 

ресурсів2. За багатством природних ресурсів Україна далеко випереджає 

більшість країн, проте вони не мають належного відображення в 

національному багатстві. Ми, як представники обліково-економічної науки, 

розглядаємо цю проблему з точки зору вартісного представлення 

економічного, природного, інвестиційного потенціалу України у системі 

фінансової і статистичної інформації.  

Макроекономічним показником, що узагальнює ресурсний потенціал 

країни є національне багатство. Представлена наукова доповідь розкриває 

земельну складову національного багатства та обліково-оціночний аспект її 

вимірювання й узагальнення. Проте, в процесі обговорення цієї доповіді 

значну увагу приділено взаємозв’язку капіталізації, справедливої оцінки й 

ринку земель сільськогосподарського призначення.  

Дійсно, проблема, яка піднімається у доповіді є важливою і з точки 

зору оцінки наслідків непідготовленого запровадження в Україні ринку 

земель сільськогосподарського призначення. Окрім очевидних проблем 

кадастрового обліку таких земель й неможливості їх розв'язання без 

проведення суцільної інвентаризації землі за участю громад сіл та 

послідуючого перезавантаження, за наслідками інвентаризації, орендних 

відносин, доповідь акцентує увагу і на проблемі справедливого 

ціноутворення на цьому ринку. В основі останнього лежить організація 

фінансового обліку земельних активів, їх відображення у фінансовій і 

статистичній звітності, врахування в національних рахунках. Доповідь 

доводить, що сьогоднішня справедлива (ринкова) вартість аграрних 

земельних активів за доходним підходом може складати не більше 25 млрд 

дол. (на тепер у фінансовій звітності Україна показує лише 0,15 млрд дол.).  

                                                 

1 Список стран по номинальному ВВП на душу населения. – сторінка Вікіпедії за матеріалами  World 

Economic Outlook Database-April 2019, International Monetary Fund. 
2 Економічна оцінка природного багатства України : [монографія] / за заг. ред. акад. НАН України, д.е.н., 

проф. Пирожкова С.І.; акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А.Хвесика. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. 
– 396 c. 

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
https://ru.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
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Відтак очевидно, що за таких умов на забезпечення теперішньої ємності 

цього ринку достатньо 75-100 тисяч підставних студентів, науковців чи 

безробітних українців, яким «допоможуть» викупити по 200 га землі (200 га 

– урядова пропозиція по обмеженню землеволодіння). 

Разом з тим, за підрахунками експертів, ЄС оцінює майбутній вільний 

ринок земель сільськогосподарського призначення України у 50-60 млрд 

дол. Звідси, спекулятивна складова українського олігархату може складати  

біля 25-35 млрд дол., що і формує відповідний політико-економічний тиск 

на нову владу у питанні такого ринку. 

В доповіді зауважується, що глобальна грошова цінність українських 

чорноземів в сучасному вимірі складає лише 2,5% від капіталізації однієї 

великої транснаціональної корпорації. Очевидно, що  торгівля землею на 

відкритому ринку з подібними гравцями призведе до краху нашого 

селянства, державності і нації. 

Вітчизняною академічною наукою сформовано селозберігаючу 

(селянинозберігаючу) парадигму ринку землі в Україні3 (вона прийнята, як 

програма дій ХХVІІ з’їздом Асоціації фермерів та приватних землевласників 

України4, Радою Аграрного Союзу України). Вона, не менше чим вільний 

ринок забезпечує капіталізацію землі, але не несе загроз державності і 

нації.   

Загалом, у доповіді викладено наукове обґрунтування та практичний 

механізм формування облікової політики та закріплення в ній єдиної 

методології оцінки вартості сільськогосподарських земель для подальшого 

узагальнення у фінансовій і статистичній інформації та системі 

національних рахунків.  

 

 

 

 

 

                                                 
3 Жук В.М. Обіг земель сільськогосподарського призначення в селозберігаючій моделі аграрного устрою 

України: наукова доповідь. К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2017. – 96 с. 
4 Концепція розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки та 

селозберігаюча парадигма ринку землі / Асоціація фермерів та приватних землевласників України; В.М. 
Жук. К.: ТОВ ВП «Едельвейс», 2018. – 104 с. 
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1.  ПРИРОДНИЧА СКЛАДОВА     
НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА  

 

Національне багатство – це сукупність природничого, соціально-

економічного, інтелектуального й інших потенціалів країни, що 

відображається в національних рахунках, які формують відповідні 

макроекономічні показники держави. Національне багатство країни у 

вартісному вираженні представляє її основний капітал, а збільшення 

вартості цього капіталу в балансі країни – його капіталізацію.    

Це своєрідне представлення економічної цінності нагромадженого 

капіталу, що складається з тих чи інших активів. У нашому випадку, на 

слайді 1 демонструється економічна цінність земель 

сільськогосподарського призначення України, яка натепер у фінансовій 

звітності складає лише 150 млн дол. За певних зусиль Україна може її 

капіталізувати до 25 млрд дол., але, звичайно, ми вважаємо, що це для нас 

безцінне багатство і нам хочеться, щоб так вважав увесь світ, і, щоб ця 

цінність складала десятки трильйонів доларів. Але світ живе не за нашими 

бажаннями. Він оцінює багатство за міжнародними стандартами, які у свою 

чергу розробляють представники успішних країн.  

 

Як же нам капіталізувати землю за міжнародними принципами? Для 

початку потрібно розуміти, що явище капіталізації (слайд 2) не може 

відбуватись без задіяння того чи іншого потенціалу в економічному обороті 
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та його відображення в національних рахунках. Основою для наповнення 

національних рахунків є система статистичної та фінансової звітності, яка 

формується бухгалтерськими службами підприємств, організацій та 

місцевих органів влади. Відтак, обліково-оціночна складова відображення й 

капіталізації національного багатства є очевидною. 

 

На глобальному «Саміті Ріо+20» наголошено, що оцінка й облік 

природного капіталу матимуть першорядне значення для забезпечення  

успішних змін на шляху до сталого розвитку національної та світової 

економіки. Конкретні рекомендації саміту містять вимоги щодо розкриття 

інформації про вплив і реалізацію природного капіталу на економічний 

розвиток, вжиття нормативних та фінансових заходів, що сприяють оцінці 

природного капіталу5.  

 

2. ЧОМУ ЗЕМЛЯ В УКРАЇНІ НЕ ЦІНУЄТЬСЯ 
 

Питання виявлення і капіталізації національного багатства 

знаходиться у сфері компетенції Уряду країни, а наукове забезпечення 

покладається на академічну науку. Серед провідних наукових установ – 

Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН,  

Інститут агроекології і економіки природокористування НААН, які 
                                                 
5 Економічна оцінка природного багатства України : [монографія] / за заг. ред. акад. НАН України, д.е.н., 

проф. Пирожкова С.І.; акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А.Хвесика. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. 
– 396 c. 



8 
 

концентрують увагу на виявленні національного багатства природничого 

характеру. Зокрема у 2015 році Інститут економіки природокористування 

та сталого розвитку НАН вартість природного багатства України оцінив у 

1,06 трлн грн. При цьому 45% складає саме земельний капітал (473 181,3 

млн грн) 6.  

Разом з тим, завдання, які стоять перед цими установами не 

розглядають питання представлення національного багатства  на мові 

бізнесу, якою є бухгалтерський облік та на мові статистики, яка 

представлена системою національних рахунків (далі - СНР). Це сфера 

відповідальності академічної облікової науки. Саме від обліково-оціночної 

науково-практичної результативності залежить офіційне представлення 

багатства підприємства, галузі чи в цілому країни в соціально-економічному 

просторі, в тому числі і  світовому.  

Натепер для усіх нас є очевидним, що представлення земель 

сільськогосподарського призначення в національному багатстві України є 

назрілою проблемою. Україна наділена родючими землями (слайд 3), що у 

поєднанні з гідротермічними умовами, природо-безпековим 

місцерозташуванням формує глобальну унікальність і привабливість цього 

національного багатства.  

 

 

Але цього природно-ресурсного потенціалу нема ані в балансах 

                                                 
6 Економічна оцінка природного багатства України : [монографія] / за заг. ред. акад. НАН України, д.е.н., проф. 

Пирожкова С.І.; акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А.Хвесика. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. – 396 c. 
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підприємств, ані в балансі активів і пасивів країни. Перефразовуючи 

Теодора Рузвельта, можна сказати: що не відображається в балансі, то не 

цінується. 

 

3.  ПРЕДСТАВЛЕННЯ УКРАЇНИ В 
МІЖНАРОДНІЙ СТАТИСТИЦІ 

 

Чому ж Україна в економічному сенсі не поспішає з обліком, не цінує 

свою землю? Адже в Україні складання макроекономічної статистики 

здійснюється на основі міжнародного стандарту СНР (СНР 2008) та 

Європейської системи національних і регіональних рахунків (ESA 2010), які 

прийняті Європейською комісією, Міжнародним валютним фондом, 

Організацією економічного співробітництва та розвитку, Організацією 

Об’єднаних Націй, Світовим банком (слайд 4). Вони передбачають 

врахування земельного потенціалу у національному багатстві.  

 

Ці системи на сьогодні є основою світової економічної статистики.  

Така статистика є міжнародно узгодженим стандартним набором 

рекомендацій щодо узагальнення показників економічної діяльності 

країни. Вона описує послідовний та інтегрований набір макроекономічних 

рахунків на основі узгоджених на міжнародному рівні концепцій, 

класифікацій та правил обліку. 
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Тобто українська статистика має бути співставна з міжнародною. Що 

ми покажемо в системі наших національних рахунків і буде представлено в 

інформаційних ресурсах міжнародних інституцій. А це (слайд 5): 

 глобальна статистика ООН, розміщена на сайті її статистичного відділу. 

Тут вже є національні рахунки  України, зокрема показники ВВП, 

виробництво, валова додана вартість та основні засоби за галузями у 

поточних цінах (ISIC Rev.3) (https://unstats.un.org/unsd/snaama/Basic) 

 статистика Євросоюзу на сайті Євростату (https://ec.europa.eu 

/eurostat/web/main) 

 статистичні дані на сайті Організації економічного 

співробітництва та розвитку, що також містять українські дані 

(https://w3.unece.org/PXWeb2015/ pxweb/en/STAT/STAT__20-ME__2-

MENA/)  

 

 

4.  ЗАГУБЛЕНІ 25 МЛРД ДОЛ. 
НАЦІОНАЛЬНОГО  БАГАТСТВА 

 

«Загублена земля» – землі сільськогосподарського призначення – як 

актив, дотепер не представлені у складі національних рахунків України. 

 За нашими розрахунками, в сьогоднішніх ринкових цінах України, не 

знаходить відображення не мало не багато 25 млрд дол. таких активів. 

https://unstats.un.org/unsd/snaama/Basic
https://ec.europa.eu/
https://w3.unece.org/PXWeb2015/%20pxweb/en/STAT/STAT__20-ME__2-MENA/
https://w3.unece.org/PXWeb2015/%20pxweb/en/STAT/STAT__20-ME__2-MENA/
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Якщо точніше 24,51 млрд дол. – теперішній потенціал зростання суми 

національного багатства України (слайд 6).  

 
Якщо розглянути цей земельний капітал в порівнянні з основними 

макроекономічними показниками, то це  п’ята частина ВВП та більше ніж 

весь золотовалютний запас України, який на початок 2019 р. знаходився на 

рівні 20,8 млрд дол. Разом із тим на відміну від золотовалютних резервів, 

які більше ніж на половину сформовані за рахунок кредитів МВФ, земля – 

це власний капітал України, який забезпечує дохід країни, її продовольчу 

безпеку, конкурентоспроможність на зовнішніх фондових та  продовольчих 

ринках.  

Тобто проблема невідображення земельного капіталу є вкрай 

важливою для розгляду не тільки в науковому співтоваристві, а й на 

самому високому рівні керівництва державою. Бо такий стан значно 

погіршує рейтингову оцінку України. 

Чому Україна має таку проблему? 

На перший погляд такий стан багатьма вченими та особливо 

експертами і політиками пояснюється слабкою економікою країни та 

відсутністю ринку землі, що створює певне «порочне коло» - слабка 

економіка бо нема ринку, нема ринку бо слабка економіка та бідні селяни. 

Проте, фактор ринку тут не є вирішальним. Слабка економіка породжує 

недостатність й непрофесіоналізм  відповідних фахівців, які б мали 

займатись цими питаннями.  
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5.  ЯК ОБЛІКОВУЄ І ОЦІНЮЄ ЗЕМЛЮ 
БІЗНЕС 

 

На сьогодні лише біля 3% с.г. земель та прав користування ними – 

оцінені та поставлені на баланси підприємств (слайд 7), це лише 150 млн 

дол. з офіційної звітності господарюючих суб'єктів недержавних форм 

власності. 

Для виявлення причин низької облікової дисципліни щодо земель та 

прав їх оренди проведене відповідне анкетування, в якому взяли участь 

більше 1000 бухгалтерів по всіх регіонах України. Анкетування відбулось на 

початку 2018 року в рамках семінарів-навчань, що періодично проводяться 

професійним бухгалтерським об’єднанням Федерацією аудиторів, 

бухгалтерів і фінансистів агропромислового комплексу України. За 

результатами анкетування встановлено відсутність суттєвих розбіжностей у 

відповідях бухгалтерів підприємств з різним банком землі (групування до 

1000 га; від 1000 до 5000 га; більше 5000 га).  

 

 

 
Отже, серед причин виявлених опитуванням: 

 проблеми ідентифікації земельних активів – 99 % опитаних 

бухгалтерів 
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 відсутність рекомендацій з самостійної облікової оцінки - 98 %;  

 висока вартість процедури експертної оцінки - 91 %;  

 відсутність державної  мотивації і контролю - 72  % 

  тіньове небажання оцінки цих активів – 48%.  

Звідси ми маємо низький рівень обліку землі (лише 150 млн дол. у 

фінансовій звітності) і відповідне відображення землі в СНР – в 

макроекономічній статистиці.  Але не тільки в бухгалтерському обліку 

проблеми. 

 

6.  ЯК ОБЛІКОВУЄ І ОЦІНЮЄ ЗЕМЛЮ 
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИКА 

 
Варто зазначити, що окрім практичних, у цій проблемі є й 

методологічні питання (слайд 8). 

Земельні активи за міжнародною методологію СНР  - в національному 

«Балансі активів і пасивів» обліковується у складі основного капіталу. 

Основний капітал у СНР групується виходячи з міжнародної практики за 

такими видами: 
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- житлові будівлі, машини і обладнання, культивовані активи, 

нематеріальні активи; 

- нежитлові будівлі та споруди, до яких включають землю (та 

витрати,  пов’язаних із передачею прав власності на невиробничі активи, а 

земля теж є невиробничим активом); 

Тобто у балансі, в основному капіталі держави - земля «далеко 

захована». Вона включена у «нефінансові активи» (слайд 9), куди 

входить «основний капітал» і уже у ньому десь земля. Має місце певна 

другорядність такого активу. У розвинутих країнах це не є особливою 

проблемою. Проте, для України ситуація інша. 

В Україні цей баланс називається експериментальним саме через те, 

що в ньому взагалі не врахована  вартість землі через відсутність її у 

звітності суб’єктів господарювання. Відсутність її оцінки й постановки на 

баланс, дає привід нашій владі мати експериментальних баланс України. 
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7. ЩО ПРОПОНУЄ НАУКА 
 

7.1. Задіяння кадрового й 
методологічного потенціалу. 

 
Питання оцінки земельних активів для постановки їх на баланси 

підприємств є в програмі наукових досліджень (далі - ПНД) відділу обліку 
та оподаткування Національного наукового центру «Інститут аграрної 
економіки» з 2010 року (слайд 10). 

Як видно зі слайду, ми займаємось капіталізацією підприємств, а з 
2019 року і сільських територій. І, відтак, маємо можливість розглянути і 
питання капіталізації національного багатства в цілому. 

 

 

 

За цей час розроблено вагомий теоретичний базис (слайд 11) 

Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі 

економіки України (прийнята на колегії Мінагрополітики) 

Інституціональна теорія бухгалтерського обліку, основи якої удостоєні 

премії ім. М.І. Туган-Барановського НАН України 

фізіократичні засади обліку в аграрному секторі, які стали основою 

започаткування в Україні обліку сталого розвитку. 
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На прикладному рівні це 

 рекомендації щодо обліку та оцінки земель сільськогосподарського 

призначення 

 посібники з обліково-аудиторського та обліково-оціночного 

забезпечення включення землі до економічного обороту  

 методики капіталізації підприємств (слайд 12) . 

Разом з тим, невирішеною є проблема оцінки і відображення вартості 

землі саме в національному рахівництві. 
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7.2. Активізація співпраці з 
міжнародними інституціями 

 

Важливо відмітити, що підчас досліджень з’ясовано глобальне 
протиріччя яке ускладнило запровадження наших пропозицій  як на рівні 
державних інституцій (Міністерства фінансів України, який відповідає за 
методологію бухгалтерського обліку, Державної служби статистики 
України, що відповідає за методологію статистики), так і на рівні 
підприємств. 

Основною глобальною проблемою є суперечності в розгляді капіталу, 
національного багатства в Міжнародних стандартах фінансової звітності 
(далі – МСФЗ) та в системі прав власності на них. Це обумовлює і ключові 
проблеми капіталізації земельного національного багатства України 

обліково-оціночні процедури та чітка ідентифікація прав власності на 
активи, як фізичних об’єктів, так і нефізичних об’єктів - прав.   

МСФЗ і міжнародні стандарти статистики, що застосовує Україна, 
дотепер не розглядались в якості повноцінного активу нашу специфіку 
прав на користування землею (постійного користування, оренди, 
емфітевзису).  

З цього приводу науково-професійна спільнота України зверталась до 
Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, піднімала цю 
проблему в зарубіжних виданнях, що входять до наукометричних баз даних 
Scopus та Web of Science. Також науковцями було подано ряд розрахунків 
та доповідних записок до вітчизняних державних органів влади (слайд 
13). 
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У 2018 році у світі опублікувано оновлену версію Концептуальної 
основи фінансової звітності, за якою з 2020 року МСФЗ розглядатимуть 
активи і як набір прав, а не лише як фізичні об’єкти (слайд 14). Крім того, 
у 2019 році вже  набрав чинності МСФЗ 16 «Оренда», який чітко визнав, 
що на дату початку оренди орендар визнає актив з права користування та 
орендне зобов’язання (п.22 МСФЗ 16 «Оренда»). 

Відтак з 2020-2021 року варто очікувати реакцію Мінфіну та 
Держстату України на такі оновлення та відповідні зміни у П(С)БО і у СНР. 
Наразі вкрай необхідно запропонувати від імені Національної академії 
аграрних наук України стратегію капіталізації національного багатства, яка 
має бути побудована за принципом галузевості та спиратись на «хмарові» 
технології облікової оцінки земель сільськогосподарського призначення для 
їх включення в систему макроекономічної статистики. 

 

 

 

7.3. Єдиний обліково-оціночний портал. 
Диджиталізація процесів. 

 

Отже, ми маємо науковий потенціал і необхідні для капіталізації 
національного багатства зміни в МСФЗ і СНР. Далі іде процес їх 
адаптування й врахування можливостей вітчизняних інституцій.  

Чому ми говоримо про облікову оцінку землі, а нормативно-грошова 
оцінка земель сільськогосподарського призначення не може бути взята за 
основу розрахунку національного багатства. Тому, що у неї інше 
методологічне і цільове спрямування (обрахунок податків, мінімального 
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розміру орендної плати). Міжнародна СНР вимагає оцінку земельних 
активів у ринкових цінах. Останню формують або незалежні експерти на 
методологічний основі міжнародних стандартів оцінки (що є вкрай 
витратним для підприємств), або  бухгалтери за умови їх професійної 
відповідності й наявності відповідного галузевого обліково-оціночного 
стандарту. 

 

Отже ми пропонуємо запровадження системи галузевої облікової 
оцінки землі (слайд 16), що формується як певний галузевий портал і 
функціонує за нормативно-методичного забезпечення державних 
регуляторних інститутів з агрегацією наявних і найбільш ефективних 
методик оцінки та обширних статистичних баз даних.  
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Портал видає облікову оцінку, яка через хмарові технології та 

технології диджиталізації доводиться до бухгалтерів для взяття земельних 

активів на баланси підприємств. Послідуюче відображення земельного 

капіталу у фінансовій і статистичній звітності забезпечує інформацією 

національні рахунки, що і відображають капіталізацію національного 

багатства. 

Подібна практика вже існує в оцінці ринкової вартості  транспортних 

засобів. З цією метою використовується затверджена Міністерством юстиції 

України Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних 

транспортних засобів. Вона є базовим документом в оцінці ринкової 

вартості автомобілів для будь-яких цивільно-правових відносин, а також  

обов’язкова при проведенні автотоварознавчих  експертиз  та  експертних  

досліджень  судовими експертами    науково-дослідних   інститутів   

судових   експертиз Міністерства   юстиції   України та  Міністерства 

внутрішніх справ України.   

Методика рекомендує (п. 7.4, додаток 8 до методики)  для 

застосування в оцінці авто довідники  та комп’ютерні програми, що містять 

достовірні ринкові дані України та світу. Серед них "Бюлетень 

автотоварознавця", "Збірник цін на запасні частини", комп'ютерні програми 

"DonRest", "Der Grоss DAT" електронна база даних для складання 

кошторису відновлювального ремонту КТЗ "УкрАвтоКальк" та інші. За 

допомогою цих довідників оцінюються авто і для цілей бухгалтерського 

обліку. Отже реалізація нашої пропозиції цілком реальна за політичної волі 

влади.  

 

8. АПРОБАЦІЯ ПРОПОЗИЦІЙ НАУКИ  

 

Запропонована галузева облікова оцінка сільгоспземель апробована 

нами в масштабах України (слайд 17). Вартість 1 га сільськогосподарських 

угідь була розрахована методом капіталізації рентного доходу станом на 

2017 рік. На відміну від розрахунків які застосовуються натепер (в 

операціях застави, взяття прав оренди на баланс), вибраний підхід 

враховує природну цінність і родючість ґрунтів, цінову кон’юнктуру ринку 

збуту продукції й ринку забезпечення виробництва. Застосування такої 

обліково-оціночної методики – забезпечує зростання вартості оцінки землі 

для цілей фінансової звітності втричі – з 387 дол./га до 1 078 дол./га.  
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Для цілей фінансової звітності і відповідно національних рахунків 

важливим є оцінка і взяття на баланс прав оренди землі та прав її 

постійного користування. Так право за договором оренди на 10 років 

розраховане за запропонованою методикою складає 525 дол./га (слайд 

18),  емфітевзис та право постійного користування 969 дол./га.  

 

 

Таким чином при застосуванні запропонованої облікової оцінки 

потенційна капіталізація національного багатства за рахунок оцінки 

сільгоспугідь України у фінансовій звітності складає  11,95 млрд дол. США, 
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а з урахуванням потенціалу землі домогосподарств (які на сьогодні не 

ведуть бухгалтерський облік) – майже 25 млрд дол. США (слайд 19). 

 

 

Звичайно при запровадженні галузевого обліково-оціночного порталу, 

розрахунки справедливої вартості земельних активів мають проводитись 

якомога глибше в регіональному та частіше в часовому вимірах. 

9. КРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
 

Отже, нами доведена можливість і необхідність взяття земель на 

баланси підприємств, що значно посилить, як їх інвестиційну 

привабливість,  так і рейтингову оцінку всієї України у світовій статистиці.  

 

9.1. Формування системи 
 

Для цього, як видно зі слайду 20, поетапно задіюється проведення 

необхідних робіт на трьох рівнях:  

– на державному – необхідно розробити і прийняти відповідні 

нормативно-правові акти та сформувати галузевий портал обліково-

оціночної політики і забезпечити його роботу по регіонах; 
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– на рівні підприємств – держава та власники організовують ведення 

відповідного обліку та забезпечують контроль над цим процесом через 

звітність  

– і, накінець, не менш важливо забезпечити в Україні відповідну 

професійну підготовку бухгалтерських кадрів. 

 

 

9.2. «Бухгалтерський запуск» 
капіталізації  

 

У роботі на зростання рейтингових оцінок бізнесу й держави 

визначальним було і залишається розробка відповідного професійного й 

наукового забезпечення. Спільно з Урядом нам потрібно відпрацювати 

регуляторний інструментарій і разом з професійною спільнотою бухгалтерів 

забезпечити методичний супровід так званого «бухгалтерського запуску» 

капіталізації національного багатства (слайд 21). 
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На сьогодні бухгалтери залишились єдиними фахівцями на 

підприємстві, які можуть, а головне зобов’язані, змінити інформаційне 

представлення України в національній та світовій статистиці (слайд 22). 
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9.3. Наукове забезпечення  
 

Для широкомасштабного впровадження запропонованих підходів, 

Національній академії аграрних наук України необхідно включити в 

програму наукових досліджень з 2021 року і розробити комплекс заходів, 

методик та інструментарію з капіталізації аграрного сектору економіки і 

сільських територій (слайд 23). 

 

 

 

Важливо скоординувати зусилля наукових установ Національної 

академії аграрних наук України і Національної академії наук України  

(Інститут економіки і прогнозування, Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку). Наукове забезпечення має 

бути розроблене у тісній співпраці з учасниками ринку та регуляторами 

Державною службою статистики України, Міністерством фінансів України, 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Федерацією 

аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, Українською асоціацією 

сертифікованих бухгалтерів і аудиторів, Аудиторською палатою України та 

іншими. 
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10. ОЦІНКА НАСЛІДКІВ  
 

10.1. Покращення іміджу у світовій 
статистиці та запобігання спекуляцій 
землею.  

 

Отже, це важлива робота для нас, для Уряду, для бухгалтерів, для 

оцінювачів. Бо дійсно, як зображено на слайді 24, одна справа, що 

бухгалтери зараз можуть показати в СНР вартість земельних активів 

сільськогосподарського призначення на 150 млн у. о., а при 

вищезазначених наукових зусиллях могли б на 25 млрд дол. Послідуюча 

державницька підтримка наших пропозицій до певної міри «розігріватиме» 

капіталізацію і вартість земельних активів України зростатиме. Це очевидна 

прикладна результативність нашої наукової роботи. 
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На перший погляд може  здатись, що це прикладна задача. Дуже 

важлива, але прикладна. Але це на перший погляд. 

Варто зазначити, що зусилля по капіталізації не тільки покращить 

імідж України, її підприємництва у світовій статистиці, але і стануть вагомим 

запобіжником тіньових спекуляцій нею на ринку. Не секрет, що експертами 

ємність майбутнього вільного ринку земель сільськогосподарського 

призначення України оцінюється в 50-60 млрд дол. Безперечно, участь 

світових гравців на вітчизняному ринку землі призведе до зростання цін на 

цей актив. По великому рахунку вони (в тому числі інституції розвинутих 

держав) розуміють глобальну неспівставність паперових грошей та земель 

сільськогосподарського призначення і прийдуть на цей ринок  (ба більше, 

уже сьогодні найбільшими землекористувачами України є пенсійні фонди 

розвинутих країн). До їх власності на наші землі лобіюється 

«спекулятивний мотиватор» для українського олігархату. Але і  виключно 

національний – проселянський ринок землі, впорядкування орендних 

відносин та вищезазначені заходи, також забезпечать капіталізацією цього 

активу. При цьому 25-35 млрд дол. виграє український народ, а не 

олігархічний капітал на спекуляції. Народ залишиться з землею, а нація з 

майбутнім.  

З точки зору фінансової, продовольчої, просторової безпеки 

стратегією резервів розвинутих країн стає орієнтація не тільки на золото, а 

й на землі державної власності7. 

 

10.2. Глобальні застереження «торгівлі 
землею». 

 

Економічна наука, маючи за предмет – вивчення природи походження 

багатства, натепер знаходиться в полоні, в омані оцінки штучно 

«розігрітих» віртуальних благ. Ми забуваємо, що оцінка золота, оцінка 

сьогоднішнього айфону нульова, коли немає чого їсти, або є обмеженість 

органічної їжі.  

Але є і інше. Оцінка нашого земельного багатства натепер склала б 

лише 2,5 % капіталізації однієї транснаціональної компанії, такої як 

Amazon, Microsoft, Alphabet, Apple чи великих банків світового рівня 

(слайд 25). 
                                                 
7  Рональд Бэнкс. Общественное благосостояние и частная прибыль. Лондон: Центр стимулирующего 
налогообложения; С.-Петербург: НИЦ «Экоград», 1994 
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Це для України, при запуску вільного ринку землі, – економічний жах 

неминучого нееквівалентного обліку. Це жах і для фундаментальної 

світової і вітчизняної економічної науки. І займаючись капіталізацією 

аграрної складової національного багатства, ми з вами, вільно чи не вільно, 

будемо шукати відповідь і на цей фундаментальний виклик. Дякую. 
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11. НАУКОВО-СУСПІЛЬНИЙ РОЗГЛЯД  

ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ 
 

11.1. Рішення Бюро Президії НААН від 24 
липня 2019 року 

 

У розгляді питання брали участь члени Бюро Президії 

НААН та запрошені 

 
 

 Міністерство аграрної політики та продовольства України 
(заступник Міністра аграрної політики та продовольства України, к.е.н. Ковальова  О. 
В.) 

 

 Державна служба статистики України (начальник Управління статистики 

сільського господарства та  навколишнього середовища, к.е.н. Прокопенко О.М.) 
 

 Громадська спілка "Аграрний союз України" (голова, к.т.н. Новіков 

Г.В.) 
 

 Асоціація фермерів та приватних землевласників України 

(Президент Стрижак М. І.) 
 

 Інститут економіки та прогнозування НАН України (директор, д.е.н., 

академік НАН України Геєць В.М.) 
 

 Інститут агроекології і природокористування НААН (директор, 

д.е.н., академік НААН України Фурдичко О.І.) 
 

 Інститут економіки природокористування та сталого розвитку 
НАН України (заступник директора, д.е.н. Бистряков І.К.) 

 

 Національний  університет біоресурсів і природокористування 
України (завідувач кафедри земельного кадастру, д.е.н. Заяць В. М.) 

 

 Інститут землекористування НААН (директор, д.е.н. Дорош Й.М., 

завідувач відділу проблем розвитку землеустрою та земельного кадастру д.е.н., 
член-кор. НААН України Ібатуллін Ш.І.) 

 

 Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України 
(виконавчий директор, к.е.н. Мельничук Б.В.) 

 

 Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів 

(президент, к.е.н. Канигін С.Л.) 
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ПОСТАНОВА  

БЮРО ПРЕЗИДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК 
УКРАЇНИ  

 

Протокол № 8                  «24» липня 2019 р. 

Капіталізація  національного багатства України аграрний 

і обліково-оціночний аспекти 
 

Заслухавши та обговоривши доповідь головного наукового співробітника відділу 

обліку та оподаткування ННЦ «Інститут аграрної економіки» (далі Інститут) академіка 

НААН Жука В.М. щодо обліково-оціночних аспектів капіталізації національного багатства 

України, Президія зазначає, що в цілому дослідження питань обліково-інформаційного 

забезпечення капіталізації національних аграрних активів є актуальними і необхідними. 

Значне місце в національному багатстві України займає її сільськогосподарський 

потенціал, що наразі все продуктивніше використовується підприємництвом, а також 

стає джерелом доходів і для об’єднаних сільських громад. За попередніми оцінками 

лише земельна складова цього потенціалу невідображена в національній статистиці  на 

суму 25 млрд дол. Відсутність обліку земель сільськогосподарського призначення та 

іншого потенціалу країни на національних рахунках значно погіршує рейтингову оцінку 

України в світовій статистиці, штучно знижує її інвестиційний потенціал.  

Інститутом ведуться дослідження питань обліково-інформаційного забезпечення 

аграрного підприємництва та оцінки їх ресурсного потенціалу. Результати 

фундаментальних досліджень представлені основами інституціональної теорії 

бухгалтерського обліку фізіократичними засадами обліку природничих активів. В 

прикладному аспекті розроблено форми державних статистичних спостережень  50-с.г. 

та 2-ферм Концепцію річної бухгалтерської звітності та відомчої аграрної статистики в 

аграрному секторі економіки України. Ці напрацювання в  цілому формують теоретико-

прикладну основу наукового забезпечення капіталізації національного багатства в 

аграрному сегменті економіки. 

Разом з тим, результати досліджень засвідчують наявність проблем  

представлення природничого потенціалу України у глобальному інформаційному 

середовищі. Україна має занизькі статистичні показники у міжнародних рейтингах  

світового багатства та фінансово оцінених запасів природних ресурсів. Національне 

багатство України не сповна представлене в статистиці Організації об’єднаних націй та 

Європейського Союзу. 

Україна володіє унікальним природними, інтелектуальними та іншими активами, 

займає 6 % території Європи, наділена родючими землями (8% світових запасів 

чорноземів), що у поєднанні з гідротермічними умовами, природо-безпековим 

місцерозташуванням формують глобальну унікальність і інвестиційну привабливість 

цього національного багатства.   

Проте, на сьогодні лише біля 3% сільськогосподарських земель та прав їх оренди 
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й постійного користування оцінені та поставлені на баланси підприємств. За 

проведеним Інститутом  анкетуванням бухгалтерів підприємств серед головних причин 

такого низького рівня відображення: відсутність рекомендацій з ідентифікації таких 

активів, можливостей з їх самостійної облікової оцінки - 98 % опитаних; висока вартість 

процедури експертної оцінки - 91 %; відсутність мотивації і контролю цієї проблеми зі 

сторони держави - 72  % «тіньовий» супротив оцінки цих активів – 48%.  

Досліджено, що ключовими проблемами капіталізації національного потенціалу є 

облікова оцінка ресурсу й чітка ідентифікація прав власності на актив. Вагомим фактором є і 

професійність бухгалтерів. Саме їх знання і навики забезпечують формування звітних 

показників для національної та світової статистики.  

Вивчення міжнародного досвіду засвідчує наявність протиріччя між англо-

саксонською основою стандартів фінансової звітності та  континентальною основою 

розгляду прав власності, що вимагає додаткових зусиль фахівців щодо відображення 

прав користування землею у фінансовій звітності. 

У 2018 році у світі прийнято нову версію Концептуальної основи фінансової 

звітності, за якою з 2020 року МСФЗ розглядатимуть активи радше як набір прав, а не 

як фізичні об’єкти. Крім того, у 2019 році вже  набрав чинності МСФЗ 16 «Оренда», який 

чітко визнав, що на дату початку оренди орендар визнає актив з права користування та 

орендне зобов’язання (п.22 МСФЗ 16 «Оренда»). 

Науковий внесок вбачається у формуванні теоретико-методологічних та 

організаційно-методичних положень з обліково-оціночної складової капіталізації 

національного багатства для забезпечення діяльності державних регуляторних 

інституцій та інституту професійних бухгалтерів.  

Важливим є запровадження галузевої облікової оцінки  на основі агрегації 

методик оцінки (натепер, капіталізації  рентного доходу) та формування хмарової 

сукупності інформації для її використання надалі бухгалтерами підприємств.  Попередня 

апробація підходу засвідчила, що на відміну від розрахунків, які застосовуються натепер 

(в операціях застави, взяття прав оренди на баланс), «портальний» підхід враховує 

більше факторів, в тому числі природну цінність і родючість ґрунтів та забезпечує 

зростання вартості землі  втричі – з 387 дол./га до 1 078 дол./га. Права оренди за 

договором оренди на 10 років оцінюється в 525 дол./га,  емфітевзис та право 

постійного користування 969 дол./га. В цілому при застосуванні запропонованого 

розрахунку на всю ріллю України (32,54 млн. га), вартість її відображення в системі 

національних рахунків складала б 25 млрд дол. США. 

Необхідна активізація співпраці Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, 

Міністерства аграрної політики та продовольства України з Національною академією 

аграрних наук України, Національною академією наук України, що забезпечить 

- здійснення комплексу нормативно-правових заходів з проведення  суб’єктами 

господарювання облікової оцінки земель сільськогосподарського призначення для 

включення їх вартості до національних рахунків через систему фінансової та 

статистичної звітності  

- підвищення професійного рівня  працівників обліково-економічних служб через 

наукове забезпечення розробки відповідних методик, рекомендацій, інструктивних 
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матеріалів, удосконалення навчальних програм ВНЗ 

- активізацію вивчення зарубіжного досвіду щодо підходів до оцінки землі та 

природних ресурсів для цілей фінансової звітності статистичних спостережень та 

національного рахівництва. 

Враховуючи викладене вище, Президія Національної академії аграрних наук 

України: 

ПОСТАНОВЛЯЄ 

1. Роботу ННЦ «Інститут аграрної економіки» щодо наукового забезпечення 

обліково-оціночної складової капіталізації природничих активів аграрної економіки 

визнати задовільною. 

2. Відділенню аграрної економіки і продовольства НААН (Саблук П.Т.), науково-

організаційному управлінню (Гузеватий О.Є.), ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування» НАН України (Геєць В.М.) (за згодою), Інституту економіки 

природокористування та сталого розвитку НАН України (Хвесик М.А., за згодою)  до 31 

грудня 2019 р. забезпечити узгодження наукових досліджень в частині розв’язання 

проблем ідентифікації природничого капіталу, включення його до економічного обороту 

та здійснення обліково-оціночних процедур його відображення в системі національних 

рахунків України. 

3. ННЦ «Інститут аграрної економіки»  (Лупенко Ю.О.) у термін до  

1 серпня 2019 року підготувати та представити на розгляд Президії НААН доповідну 

записку до Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної 

служби статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України та 

наукову доповідь, що стосуються  проблеми недооцінки національного багатства 

України в системі  національних рахунків та напрямів її вирішення. 

4. ННЦ «Інститут аграрної економіки»  (Лупенко Ю.О.),  ТДВ «Інститут обліку і 
фінансів» (Попко Є.Ю.) посилити наукове забезпечення з розробки програм підвищення 
кваліфікації та сертифікації за Міжнародними стандартами фінансової звітності 
бухгалтерів експериментальної бази НААН та аграрної галузі в цілому, посилити 
науково-організаційну підтримку діяльності Федерації аудиторів, бухгалтерів і 
фінансистів АПК України (постійно). 

5. Відділенню аграрної економіки і продовольства НААН, ННЦ «Інститут аграрної 
економіки», Інституту агроекології та економіки природокористування НААН та ТДВ 
«Інститут обліку і фінансів» при формуванні програм наукових досліджень на 2021-2025 
рр.  та затвердженні відповідних планів науково-дослідних робіт передбачити розробку: 

- Концепції обліково-інформаційного забезпечення капіталізації активів аграрного 
підприємництва та сільських територій  

- методики інвентаризації потенціалу аграрного підприємництва та сільських 
територій   

- методологічних підходів до облікової оцінки потенціалу аграрного 

підприємництва та сільських територій  

- галузевої політики обліку та звітності компонентів національного багатства  

- програм підвищення професійного рівня бухгалтерів. 
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-президента 

НААН Гладія М.В. 
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ДОВІДКА 
НА ЗАСІДАННЯ БЮРО ПРЕЗИДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 

АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 

24 липня 2019 р. 

 

«Капіталізація  національного багатства України 

аграрний і обліково-оціночний аспекти» 
 

 Національне багатство – це сукупність природничого, соціально-економічного, 
інтелектуального й інших потенціалів країни, що відображається в національних рахунках з 
формуванням відповідних макроекономічних показників. Серед них рахунки виробництва, 
доходу, споживання,    нагромадження капіталу, фінансів. Основою для наповнення 
національних рахунків є система статистичної та фінансової звітності, яка формується 
бухгалтерськими службами підприємств, організацій та місцевих органів влади. Відтак, 
обліково-професійна складова відображення й капіталізації національного багатства є 
очевидною. 

Питання виявлення і капіталізації національного багатства знаходиться у сфері 
компетенції Уряду країни, а наукове забезпечення покладається на академічну науку. Серед 
провідних наукових установ – Інститут економіки природокористування та сталого розвитку 
Національної академії наук України,  Інститут агроекології і економіки природокористування 
Національної академії аграрних наук (далі - НААН) та інші. 

Дотепер відділ обліку та оподаткування ННЦ «Інститут аграрної економіки» (далі – 
Інститут) вирішує проблеми відображення у фінансовій і статистичній звітності лише потенціалу 
аграрного підприємництва. Зокрема, в період освоєння Україною міжнародних стандартів 
фінансової та статистичної звітності Інститутом розроблено основні економічні форми 

статистичних спостережень 50-сг (для великих і середніх підприємств) й 2-ферм. Адаптовано 
до національних особливостей Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку «Сільське 
господарство». Ці та інші розробки прийняті й застосовуються в роботі Міністерства фінансів 
України (далі - Мінфіну) та Державної служби статистики України (далі – Держстату).  

Розуміючи особливу роль бухгалтерів у формуванні інформації, в тому числі і по 
наповненню національних рахунків, Інститут з 2003 року здійснює науковий супровід 
формування і розвитку Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. На сьогодні 
ця організація визнана Міжнародною федерацією бухгалтерів, є членом Громадських рад при 
Мінфіні та Міністерстві аграрної політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики). 
Вона об’єднує близько 1 000 практикуючих бухгалтерів, що складає 3% їх загальної чисельності 
по галузі. Щодо останнього показника, то в цілому по Україні стан інституту професійних 
бухгалтерів є ще гіршим.  

У 2009 році колегією Мінагрополітики затверджено  розроблену НААН  Концепцію 
розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України. Проте в силу різних 
причин план заходів з її реалізації Міністерством провалено.  

Важливо зазначити, що протягом всього періоду незалежності України відповідними 
урядовими структурами не приділяється належної уваги капіталізації національного багатства. 
Такі завдання не ставляться, як перед вітчизняною наукою, так і перед інститутом професійних 
бухгалтерів.  

Саме цим пояснюється відсутність значної частини національного багатства у складі 
основного капіталу в системі національних рахунків України. Це суттєво занижує рейтингові 
показники України на статистичних ресурсах Європейського союзу, Організації Об’єднаних 
Націй. Зменшує її й так низький інвестиційний потенціал в глобальному світі.    

 Серед недооціненого потенціалу вагоме місце займають землі сільськогосподарського 
призначення. За розрахунками Інституту в нинішніх ринкових цінах недооцінка  таких земель 
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складає близько 25 млрд дол. Якщо розглядати аграрний земельний капітал в порівнянні з 
основними макроекономічними показниками, то це п’ята частина валового внутрішнього 
продукту та більше ніж весь золотовалютний запас України, який на початок 2019 р. знаходився 
на рівні 20,8 млрд дол.  Проте, на відміну від золотовалютних резервів, які більше ніж на 
половину сформовані за рахунок кредитів МВФ, земля – це власний капітал України, який 
забезпечує національний дохід, продовольчу безпеку країни, інвестиційну привабливість, 
конкурентоспроможність на зовнішніх продовольчих і фондових  ринках. 

На сьогодні лише біля 3% сільськогосподарських земель та прав їх оренди й постійного 
користування оцінені та поставлені на баланси підприємств. За проведеним Інститутом  
анкетуванням майже 1 тисячі бухгалтерів підприємств серед головних причин такого низького 
рівня відображення: відсутність рекомендацій з ідентифікації таких активів, їх облікової оцінки - 
98 % опитаних; висока вартість процедури експертної оцінки - 91 %; відсутність мотивації і 

контролю - 72  % вплив на оцінку цих активів фактору «тіньового» ринку – 48%. 
Запроваджена з 2019 р. нова нормативно-грошова оцінка земель сільськогосподарського 

призначення не може бути взята за основу розрахунку національного багатства ні за 
методологічною основою, ні за цільовим спрямуванням (обрахунку податків, мінімального 
розміру орендної плати). Система національних рахунків вимагає оцінку в ринкових цінах. 
Останню формують або незалежні експерти на методологічний основі міжнародних стандартів 
оцінки (що є вкрай витратним для підприємств) або  бухгалтери за умови їх професійної 
відповідності й наявності відповідного галузевого стандарту. 

Експерти, як правило, використовують різну методологію (законодавством передбачено 
три можливі підходи). Найчастіше розрахунки будуються виходячи з орендної плати за землю, 
тоді, як для розрахунку національного багатства, оцінку доцільно базувати на цінності землі як 
природного фактору виробництва, з урахуванням родючості та ринкового рівня цін на 
вирощену сільгоспродукцію.  

Вирішувати проблему пропонується через запровадження галузевої облікової оцінки  на 
основі формування по галузевій вертикалі управління порталу для агрегації статистичних даних 
й методичних підходів оцінки. Пропонований підхід передбачає формування хмарової сукупності 
інформації та використання її надалі бухгалтерами підприємств.   

У 2018 році запропонований Інститутом галузевий обліково-оціночний підхід апробовано 
в масштабах України. Вартість 1 га сільськогосподарських угідь розрахована методом 
капіталізації рентного доходу. Розрахунки використовують діючу методику експертної грошової 
оцінки земельних ділянок (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. 
№ 1531) і дані Держстату. На відміну від розрахунків, які застосовуються натепер (в операціях 
застави, взяття прав оренди на баланс), новий підхід враховує природну цінність і родючість 
ґрунтів та забезпечує зростання вартості землі  втричі – з 387 дол./га до 1 078 дол./га.  Таким 
чином, справедлива ціна усієї ріллі України при застосування рентного підходу складає  35,04 
млрд дол., тоді як натепер, при капіталізації орендної плати  - лише 12,57 млрд дол. Для цілей 
фінансової звітності і відповідно національних рахунків важливим є оцінка і взяття на баланс 
прав оренди землі та прав її постійного користування. Так право оренди за договором оренди 
на 10 років розраховане за запропонованим підходом складає 525 дол./га,  емфітевзис та право 
постійного користування - 969 дол./га. 

Таким чином при застосуванні запропонованої облікової політики у розрахунку на всю 
ріллю України з урахуванням специфіки власності (32,54 млн. га), вартість її відображення в 
системі національних рахунків складала б 24,52 млрд дол., в т. ч. право оренди - 9,83 млрд 
дол., право власності громадян - 12,57 млрд дол., право постійного користування - 0,75 млрд. 
дол., емфітевзис - 1,37 (при цьому землі громадян в сумі 12,57 млрд дол. потрапляли б в 
систему національних рахунків не з фінансової звітності підприємств, а зі статистичних 
спостережень відповідних державних установ та органів місцевого самоврядування).  

Запровадження запропонованої галузевої облікової політики оцінки національного 
багатства має, як оптимістичні очікування, котрі базуються на напрацьованому НААН теоретико-
прикладному фундаменті, так і певний супротив вітчизняних регуляторів (Мінфін, Держстат), 
що в основному базується на врахуванні ними зовнішнього фактору стандартизації обліково-
інформаційних потоків. 
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Щодо першого, в НААН розроблено основи нової інституціональної теорії 

бухгалтерського обліку (автори удостоєні премії ім. М.І.Туган-Барановського НАН України) 

фізіократичні засади обліку природничих активів концепція річної бухгалтерської звітності та 

відомчої статистики. На прикладному рівні розроблено та впроваджено рекомендації щодо 

обліку та оцінки земель сільськогосподарського призначення посібники з обліково-

аудиторського та обліково-оціночного забезпечення включення землі до економічного обороту 
методики капіталізації підприємств.  Ці теоретико-прикладні розробки дають усі підстави 
свідчити про високий рівень наукової бази НААН для її задіяння державою у вирішенні 
проблеми капіталізації  національного багатства України. 

Щодо другого, у світі натепер існує глобальне протиріччя, яке ускладнює запровадження 
вищезазначених пропозицій, як на рівні державних інституцій (Мінфіну, який відповідає за 
методологію бухгалтерського обліку, Держстату, який відповідає за методологію статистики), 
так і на рівні підприємств. 

Основною глобальною проблемою є суперечності в розгляді капіталу, національного 
багатства в міжнародних стандартах фінансової звітності (далі – МСФЗ) та в системі прав 
власності на них. Це обумовлює і ключові проблеми капіталізації національного багатства 
України обліково-оціночні процедури та чітка ідентифікація прав власності на активи.   

Якщо звітно-облікова система має англо-саксонську основу, то система прав власності, 
особливо в Україні, має континентальну основу – римське право. МСФЗ і міжнародні стандарти 
статистики дотепер не розглядали в якості повноцінного активу право оренди. В той час, коли в 
Україні ця система власності капіталу є переважаючою. З цього приводу науково-професійна 
спільнота України зверталась до Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, 
піднімала цю проблему в зарубіжних виданнях, що входять до науково-метричних баз даних 
Scopus та Web of Science. Також науковцями подано ряд розрахунків та доповідних записок до 
вітчизняних державних органів влади. 

У 2018 році у світі опублікувано оновлену версію Концептуальної основи фінансової 
звітності, за якою з 2020 року МСФЗ розглядатимуть активи радше як набір прав, а не як 
фізичні об’єкти. Крім того, у 2019 році вже  набрав чинності МСФЗ 16 «Оренда», який чітко 
визнав, що на дату початку оренди орендар визнає актив з права користування та орендне 
зобов’язання (п.22 МСФЗ 16 «Оренда»). 

З 2020-2021 року очікується реакція Мінфіну та Держстату України на такі нововведення. 
Відтак, вкрай необхідно запропонувати від імені НААН стратегію капіталізації національного 
багатства, яка має бути побудована за принципом галузевості та включати складову облікової 
політики. Відповідний напрям наукових досліджень набуває неабиякої актуальності та має бути 
обов’язково включений в програму наукових досліджень (далі - ПНД) з 2021 року.  

Серед основних компонентів цієї ПНД є обліково-інформаційне забезпечення капіталізації 

аграрного сектору економіки та сільських територій, що передбачає розробку 
концепції обліково-інформаційного забезпечення капіталізації активів аграрного 

підприємництва та сільських територій 

методик інвентаризації потенціалу аграрного підприємництва та сільських територій 

методологічних підходів до облікової оцінки потенціалу аграрного підприємництва та 
сільських територій 

галузевої політики обліку та звітності компонентів національного багатства 

програм підвищення професійного рівня бухгалтерів. 
Такі дослідження забезпечать комплексність методологічних наукових розробок та 

організаційно-методичних заходів з підготовки бухгалтерів підприємств та бухгалтерів сільських 
громад, що сформує інформаційну основу для капіталізації природно-ресурсного потенціалу 
національного багатства України. 
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11.2. Рішення Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України  
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11.4.  Ринок землі за різних    
          стратегій/моделей 
 

№ 

п/п 

             Модель 

Об’єкт 

Селозберігаюча 

(НААН, АФЗУ, АСУ) 

Агрохолдингова 

1. 
Місце ринку землі в 

аграрній політиці 
Складова моделі Відокремлена реформа 

2. 
Мета виходячи з 

ієрархії інтересів 

- селосоціальна 

- національна 

- бізнесово-виробнича 

- спекулятивна 

- бізнесово-виробнича 

3. Власники землі Селяни Усі громадяни України 

4. 
Право на 

придбання землі 

Селяни, які проживають і 

господарюють 

Усі громадяни і 

агропідприємства України 

5. 
Граничні площі 

власності 

Визначає законодавство для 

фермерських господарств 

- фізичним особам +/- 

200 га  

- юридичним особам - 

не більше 1/3 району 

6. 
Контроль і 

управління 

Децентралізовано-громадянське: 

- Сільські громади 

- Держгеокадастр 

Централізоване: 

- Держгеокадастр 

7. 

Кредитна 

підтримка селян / 

фермерів / ОТГ 

- Державний земельний банк 

- урядові програми 
 

8. 
Базові передумови 

запуску ринку 

- Суцільна інвентаризація 

земель, перезавантаження 

кадастру і орендних відносин 

- Обліково-оціночна 

капіталізація, відкритість 

застосування справедливих цін 

- Податкова підтримка 

- Державний земельний банк та 

інфраструктура 

 

9. 

Першочерговість 

пропозицій 

продажу 

1. Місцевому селянину/фермеру 

2. Сільській територіальній 

громаді 

3. Державі 

4. Орендарю 

1. Орендарю 

2. Фізичній особі 

3. Державі 
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