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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ ЗГІДНО  

З НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ  
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ 

 
В останні роки нормативна база з питань бухгалтерського обліку постійно змінюєть-

ся. Як наслідок, стандартизація бухгалтерського обліку зумовлює нові вимоги до якості об-
лікової інформації, необхідної користувачам для прийняття раціональних управлінських 
рішень. В структурі активів підприємств з 2008 року з’явився  новий об’єкт обліку – інвес-
тиційна нерухомість, який є мало дослідженим і в період здійснення економічних реформ 
набуває актуальності. 

 Відповідно до П(С)БО 32 інвестиційна нерухомість – це власні або орендовані на 
умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, 
утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а 
не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або про-
дажу в процесі звичайної діяльності, відображається у фінансовій звітності інвестиційна 
нерухомість за справедливою вартістю, якщо її можна достовірно визначити, або за первіс-
ною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від змен-
шення корисності та вигод від її відновлення, що визнаються відповідно до Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів» [3]. 

Оцінка інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю ґрунтується на цінах ак-
тивного ринку в тій самій місцевості в подібному стані за подібних умов договорів оренди 
або інших контрактів на дату балансу та не враховує майбутніх витрат на поліпшення неру-
хомості та відповідні майбутні вигоди у зв’язку з майбутніми витратами на поліпшення 
об’єктів інвестиційної нерухомості. 

За відсутності активного ринку визначення справедливої вартості інвестиційної не-
рухомості здійснюється за: 

- останньою ринковою ціною операції з такими активами (за умови відсутності сут-
тєвих змін у технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому 
діє підприємство); 

- поточними ринковими цінами на нерухомість, що може перебувати в різних станах, 
місцевості, орендних та інших контрактних умовах, скоригованими з урахуванням індиві-
дуальних характеристик, особливостей тощо інвестиційної нерухомості, для якої визнача-
ється справедлива вартість; 
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- додатковими показниками, які характеризують рівень цін на інвестиційну нерухомість. 
Окремі відмінності щодо розкриття інформації про інвестиційну нерухомість в при-

мітках до фінансової звітності наведено в табл.  
 

Відмінності щодо розкриття інформації про інвестиційну нерухомість в примітках  
до фінансової звітності за міжнародними та національними стандартами 

Питання П(С)БО 32 МСБО 40 

Розкриття інфор-
мації відповідно до 
вимог стандарту, що 
регулює облік оре-

нди 

Прямо такої вимоги не 
прописано 

Суб’єкт господарювання розкриває інформацію відпові-
дно до вимог МСБО 17 «Оренда», у тому числі як орен-
додавець – про укладені договори оренди і як орендар –
про фінансову та операційну оренду інвестиційної неру-
хомості (п. 74 МСБО 40) 

Розкриття інфор-
мації щодо інвести-
ційної нерухомос-
ті, що утримується 
в операційній орен-

ді 

Немає такої вимоги 

Підлягає розкриттю – чи застосовується альтернативний
підхід (коли так, то за яких обставин) для класифікації
об’єктів нерухомості, що утримуються за договорами
операційної оренди як інвестиційної нерухомості 

Розкриття інфор-
мації про застосу-
вання винятку для 
обліку за собіварті-

стю 

Немає такої вимоги 

При обліку за моделлю справедливої вартості окремо 
розкривається інформація про об'єкти, для яких, як виня-
ток, застосували метод обліку за собівартістю згідно з п. 
53, у зв’язку з неможливістю визначення їх справедливої 
вартості. А саме: опис інвестиційної нерухомості; причи-
ни, з яких неможливо визначити справедливу вартість; 
якщо можливо, діапазон оцінок, у якому найімовірніше 
знаходиться їхня справедлива вартість. Окремо описуєть-
ся факт вибуття такої нерухомості (п. 78 МСБО 40) 

Розкриття інфор-
мації про неможли-
вість визначення 
справедливої вар-

тості 

Немає такої вимоги 

Для моделі обліку за собівартістю наводять опис
об’єктів, за якими підприємство не може достовірно 
визначити справедливу вартість для цілей розкриття; по-
яснити, чому справедливу вартість не може бути достові-
рно визначено; якщо це можливо, навести діапазон оці-
нок, у якому найімовірніше знаходиться справедлива
вартість 

 
Окремі вчені звертають увагу на відсутність або обмеженість активного ринку 

об’єктів нерухомості. Незважаючи на достатньо широкий перелік наведених способів ви-
значення справедливої вартості, усі вони мають певні недоліки: 

- відсутність активного ринку в тій самій місцевості й за тих самих умов; 
- складність отримання достовірної інформації з активного ринку; 
- остання ринкова ціна не може характеризувати рівень цін на звітну дату; 
- неможливість чіткої ідентифікації суттєвих змін; 
- відсутність механізмів коригування відомих ринкових цін на нерухомість з ураху-

ванням індивідуальних особливостей об’єкта інвестиційної нерухомості та ін. [2, с. 309–
310]. 

Саме тому вважаємо за потрібне враховувати п. 32 Міжнародного стандарту бухгал-
терського обліку 40 «Інвестиційна нерухомість» (далі – МСБО 40), яким «заохочується (але 
не вимагається), щоб суб'єкт господарювання визначав справедливу вартість інвестиційної 
нерухомості на основі оцінювання незалежним оцінювачем, який є визнаним фахівцем від-
повідної кваліфікації та має недавній досвід оцінювання інвестиційної нерухомості, що роз-
ташована в подібній місцевості та належить до подібної категорії» [1].  

Проведене дослідження обліку інвестиційної нерухомості виявило проблеми класи-
фікації, визнання та оцінки цих об’єктів, визначення їх справедливої вартості, відмінностей 
вимог міжнародних і національних стандартів щодо обліку та розкриття у звітності та ін. 
Вирішення зазначених питань дозволить у подальшому більш достовірно відображати такі 
активи у фінансовій звітності, сформувати відповідні методичні рекомендації щодо їх облі-
ку та підвищити ефективність управління ними.  
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СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ  

БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ 
роблемність економічної безпеки в умовах подальшої глобалізації набуває статусу 

найвищого пріоритету в державній політиці. Виняткове значення вона має при аргументації 
прийняття політичних рішень. Науково-концептуальні засади про економічну безпеку за-
безпечують формування відповідної політики на рівні держави чи суб’єктів нижчих органі-
заційних рівнів. Система забезпечення економічної безпеки передбачає здійснення постій-
ного моніторингу соціально-економічних процесів з точки зору їхнього впливу на стан еко-
номічної безпеки, оцінку з цих позицій стратегічних програм, нормативно-правових актів, а 
також аналіз ефективності поточних рішень у сфері економічної політики. 

Національна економіка останнім часом підпадає під вплив негативних явищ, що яв-
ляють собою загрозу економічній безпеці держави та лежать у площині фінансової, інфор-
маційної, соціально-економічної, інституційно-правової, техніко-технологічної, інтелектуа-
льно-кадрової, силової та екологічної діяльності суспільства. Система національної еконо-
мічної безпеки повинна враховувати кризові явища, їх складники, які можуть негативно 
відобразитись на стані об’єктів економічної безпеки національної економіки. Важливим 
завданням сьогодення є встановлення змістовного наповнення категорії «економічна безпе-
ка» з урахуванням сучасного економічного середовища, яке динамічно розвивається в умо-
вах невизначеності та підвищених ризиків. Нині будуються нові відношення між об’єктами 
та суб’єктами господарювання в напрямі економічної безпеки їх діяльності. Тому проблема 
визначення сутності й змісту категорії «економічна безпека» на сучасному етапі розвитку 
економіки є актуальною. Таким чином, розвиток теоретичних основ економічної безпеки та 
побудова на цій основі сучасних підходів до її оцінювання мають важливе прикладне зна-
чення. 

Забезпечення економічної безпеки – це гарантія самостійності та незалежності дер-
жави, умова стабільності й ефективного функціонування суспільства. Економічна безпека є 
видовою складовою частиною національної безпеки й водночас належить до системи кате-
горій економічної теорії. У науковий обіг в Україні ця дефініція увійшла трохи більше ніж 
десять років тому, що є досить невеликим строком для її всебічного теоретико-
методологічного аналізу. Про це свідчать наукові суперечності, зумовлені відсутністю 
єдиного підходу в розумінні сутності економічної безпеки, у розробці ефективних способів 
і засобів попередження загроз та опануванні ними і забезпеченні стабільного розвитку еко-
номічної системи країни. Через це розроблення фундаментальних і науково-прикладних 
проблем економічної безпеки виражає не тільки запит економічної теорії, але й потребу 
господарської практики [1].  

В умовах глобалізації світової економіки забезпечення економічної безпеки України 


