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У статті досліджуються особливості класифікації нерухомості для коректного 

відображення облікової інформації у звітності підприємств та з метою прийняття 

управлінських рішень. Розглянуто важливість правильності віднесення нерухомості до 

операційної та інвестиційної. Сформульовано поетапний процес класифікації 

нерухомості та узагальнено методику оцінки нерухомості. 
Ключові слова: нерухомість, інвестиційна нерухомість, операційна нерухомість, 
класифікація, оцінка нерухомості, управління, бухгалтерський облік. 
 

В статье исследуются особенности классификации недвижимости для корректного 

отображения учетной информации в отчетности предприятий и с целью принятия 

управленческих решений. Рассмотрена важность правильности отнесения 

недвижимости к операционной и инвестиционной. Сформулирован поэтапный процесс 

классификации недвижимости и обобщена методика оценки недвижимости. 
Ключевые слова: недвижимость, инвестиционная недвижимость, операционная 
недвижимость, классификация, оценка недвижимости, управление, бухгалтерский учет. 
 

This article explores the features of real estate classification to accurately reflect accounting 

information in the reporting of enterprises and to make the management decisions. The 

importance of proper classification of real estate to operating and investment. The step-by-

step process of real estate classification is formulated and the method of valuation of real 

estate is generalized. 
Keywords: real estate, investment real estate, operating real estate, classification, real estate 
appraisal, management, accounting.  

 
Постійний розвиток економічних та соціально-політичних процесів в Україні дає 

поштовх до розвитку нових засад регулювання та розвитку бізнесу. Зокрема зростає інтерес 
до модернізаційних процесів використання та становлення активів підприємств. Нерухомість 
– неоднозначний та найбільш цікавий актив. Стан таких активів визначає прибутковість 
підприємств та перспективу отримання капітальних вкладень у вигляді інвестицій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій щодо особливостей класифікації, оцінки та 
обліку нерухомості виявив зацікавленість вітчизняних науковців до поставленої проблеми. 
Зокрема, вагомий внесок у методологію обліку нерухомості внесли такі науковці: 
Бутинець Ф Ф., Бондар М. А., Бондар Т. І., Валькова Н. В., Голов С. Ф., Давидюк Т. В., 
Дахно О. М., Єфремова Л. В., Котик З. О., Огнєва А. М., Сломчинська С. О., Шевченко В. М. 
та інші. 



ВИПУСК 1 (13) - 2020 
 

66 
 

 

Однак, незважаючи на велику кількість досліджень щодо нерухомості, все ж 
залишається відкритим питання систематизації економічної сутності, класифікаційних 
характеристик, оцінки та методики обліку таких активів. 

Джерелом інформації для внутрішнього користування, а також для потенційних 
інвесторів є дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів господарювання. 
Метою статті є узагальнення основної облікової інформації щодо розкриття, класифікації, 
оцінки та відображення в балансі підприємств нерухомості для визначення подальших 
перспектив розвитку та пошуку нових капіталовкладень. 

Нерухомість, згідно П(С)БО № 32 «Інвестиційна нерухомість» [1] насамперед 
поділяється на інвестиційну та операційну. 

Інвестиційна нерухомість – 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 продажу в процесі звичайної 
діяльності [1]. 

Операційна нерухомість – власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні 
ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою використання 
для виробництва, або постачання товарів чи надання послуг, або ж в адміністративних цілях. 

Такий поділ визначає проблему збору, обробки, узагальнення та організації облікової 
бухгалтерської інформації, яка б допомогла відповідним суб’єктам господарювання 
користуватися чітко визначеними методично-обґрунтованими даними щодо оцінки та обліку 
нерухомості. Для чіткого розмежування цих понять необхідно правильно ідентифікувати 
нерухомість. Зокрема у П(С)БО № 32 «Інвестиційна нерухомість» сказано, що 
інвестиційною буде вважатися лише та нерухомість, яка є власністю підприємства та щодо 
якої існує можливість передачі частини права власності і виникнення орендних відносин. 
Така нерухомість є джерелом отримання орендних платежів або збільшення власного 
капіталу. Тоді як операційною буде вважатися нерухомість, яка одержана у результаті 
фінансової оренди та використовується для виробництва, постачання товарів, надання 
послуг та інших адміністративних цілей. 

На відміну від визначеної законодавством класифікації існує і ряд інших нетипових 
варіантів. Серед них варто відзначити поділ нерухомості за кількома групами і рівнями: 

1. Перший рівень визначається Законом України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні». До першого рівня належить визнання нерухомості активом. 
Він включає: 

1.1. Контрольованість підприємством в результаті минулих подій. 
1.2. Ймовірність отримання економічних вигод від використання об’єкта. 
2. Другий рівень також визначається Законом України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» та полягає у віднесенні активу до частини необоротних 
активів. До цього рівня належить: 

2.1. Строк корисного використання (експлуатації) більше одного року або 
операційного циклу, якщо він довший за рік. 

2.2. Вартість може бути достовірно визначена. 
3. Третій рівень визначається п. 4 П(С)БО № 32 «Інвестиційна нерухомість». Він 

полягає у визнанні об’єкта нерухомості: 
3.1. Земельні ділянки, будинки та споруди, розташовані на землі. 
3.2. Рухомі об’єкти, на які поширюється правовий режим нерухомості. 
4. Четвертий рівень визначається також п. 4 П(С)БО № 32 «Інвестиційна 

нерухомість». До критеріїв визнання нерухомості інвестиційною належать: 
4.1. Мета утримання – отримання орендних платежів та/або збільшення власного 

капіталу. 
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4.2. Не використовується у виробництві, для постачання товарів та надання послуг, 
адміністративних цілях або для продажу у ході звичайної діяльності [3, С. 69]. 

Прокласифікована нерухомість відображається на відповідних рахунках 
бухгалтерського обліку. Для цього використовуються такі субрахунки: 100 «Інвестиційна 
нерухомість» – для інвестиційної нерухомості та 103 «Будинки та споруди» – для частини 
операційної нерухомості. Оскільки інвестиційна нерухомість також обліковується у складі 
основних засобів, то витрати підприємства до введення нерухомості в експлуатацію 
обліковують на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів». Для 
деталізації та конкретизації облікових операцій підприємствам рекомендується відкривати 
аналітику субрахунків та вказувати їх у робочому плані рахунків. 

Отже, якщо суб’єкт господарювання використовує в своїй діяльності орендовані 
об’єкти (землі, будівлі, споруди), то такі об’єкти вважаються інвестиційною нерухомістю і 
не використовуються у здійсненні основної господарської діяльності підприємства. Однак 
існують випадки, коли орендований об’єкт має кілька частин і одна з цих частин підлягає 
здачі в оренду або нерухомість важко ідентифікувати з тих чи інших причин. Таке уточнення 
є необхідним у разі, якщо частини об’єкта нерухомості використовуються за різним 
призначенням (частина здається в оренду, а частина використовується як операційна 
нерухомість), але не можуть бути продані окремо (або окремо надані в оренду згідно з 
договором про фінансову оренду), тобто ці частини не відображаються як окремі інвентарні 
об’єкти [2, С. 93]. 

За наявності такої умови, у П(С)БО № 32 «Інвестиційна нерухомість» сказано, що 
суб’єкт господарювання має самостійно визначити критерії, за якими об’єкт нерухомості 
буде віднесено до операційної чи інвестиційної за вартісним або натуральним методом, а 
також має відобразити таке рішення у наказі «Про облікову політику». 

Вартісний метод передбачає визнання дорожчої частини об’єкта нерухомості, оціненої 
за первісною вартістю (п. 9 П(С)БО № 32 «Інвестиційна нерухомість» [1]), інвестиційною 
нерухомістю. Відповідно інші частини вважаються операційною нерухомістю. 

Натуральний метод полягає у тому, що якщо більша (дорожча) частина нерухомості 
вже використовується як інвестиційна, то і вся ця нерухомість відноситься до інвестиційної, 
незважаючи на те що інша його частина або використовується як операційна нерухомість, 
або ж не використовується зовсім. І навпаки. 

У п. 6 П(С)БО № 32 також зазначено такий нюанс, згідно якого складові частини 
нерухомості відображаються у вигляді окремих інвентарних об’єктів в тому випадку, «якщо 
певний об’єкт основних засобів включає частину, яка утримується з метою отримання 
орендної плати та/або для збільшення власного капіталу, та іншу частину, що є операційною 
нерухомістю, і ці частини можуть бути продані окремо (або окремо надані в оренду згідно з 
договором про фінансову оренду)» [1]. Однак, якщо (відповідно до зазначеного у положенні 
нюансу) немає можливості продавати частини окремо, то така частина вважатиметься цілою 
інвестиційною одиницею найдорожчої із наявних частин. 

Оцінка інвестиційної нерухомості відображається у фінансовій звітності та 
здійснюється на дату балансу згідно п. 16-17 П(С)БО № 32 «Інвестиційна нерухомість» [1]. 
Підприємство на дату балансу відображає нерухомість у фінансовій звітності за 
справедливою вартістю, якщо її можна достовірно визначити, або за первісною вартістю, 
зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності 
та вигод від її відновлення. 

Нерухомість оцінюється за справедливою вартістю у випадках: вибуття інвестиційної 
нерухомості; переведення інвестиційної нерухомості до операційної нерухомості та такої, що 
утримується для продажу; неможливості визначення достовірної вартості такого активу. 
Варто також зазначити, що амортизації не підлягає інвестиційна нерухомість, яка 
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обліковується за справедливою вартістю. 
Оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за первісною вартістю залежно від 

способу надходження до підприємства. У п. 10 П(С)БО № 32 «Інвестиційна нерухомість» [1] 
зазначено, що за умови придбання інвестиційної нерухомості її первісна вартість складається 
із сум, що сплачуються постачальникам (продавцям) та підрядникам за виконання 
будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); реєстраційних зборів, державного 
мита й аналогічних платежів, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на 
інвестиційну нерухомість; сум непрямих податків (якщо вони не відшкодовуються 
підприємству); юридичних послуг, комісійних винагород, пов’язаних із придбанням 
інвестиційної нерухомості; інших витрат, безпосередньо пов’язаних із придбанням і 
доведенням об’єктів інвестиційної нерухомості до стану, в якому вони придатні для 
використання із запланованою метою. Варто зазначити, що інвестиційна нерухомість, яка 
оцінена за первісною вартістю зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням 
втрат від зменшення корисності та вигід від її відновлення, не може бути переоцінена. 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості створеної власними силами 
відображається у п. 11 П(С)БО № 32 «Інвестиційна нерухомість», вона визначається на дату 
початку використання, виходячи із загальної суми витрат на її створення.  

Первісна вартість інвестиційної нерухомості, отриманої на умовах фінансової оренди, 
визначається відповідно до п. 5 П(С)БО № 14 «Оренда» за найменшою на початок строку 
оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми 
мінімальних орендних платежів [4]. 

Придбана інвестиційна нерухомість на умовах відстрочення платежу оцінюється згідно 
з п. 13 П(С)БО № 32 «Інвестиційна нерухомість» [1] за первісною вартістю згідно з 
договором, при цьому винагорода постачальнику дорівнюватиме фінансовим витратам у 
вигляді різниці між договірною ціною та загальною сумою платежів на його користь. 

Вибуття або виведення об’єктів зі складу інвестиційної нерухомості здійснюється в разі 
зміни характеру їх використання. Ліквідація об’єкта має відбуватися за ліквідаційною 
вартістю, яка зазначається в акті списання такого активу. Виведення об’єктів зі складу 
інвестиційної нерухомості має засвідчуватись документами, які підтверджують або початок 
підготовки об’єктів до продажу з переведенням їх з інвестиційної нерухомості до складу 
необоротних активів, утримуваних для продажу (за справедливою вартістю), або початок 
використання об’єктів як операційної нерухомості (за первинною вартістю, зменшеною на 
суму амортизації) [5, С. 52]. 

Отже, дослідивши питання нерухомості, можна сказати, що за наявності 
юридичних, економічних та соціальних умов існування інвестиційної нерухомості, вона є 
одним із надзвичайно важливих та водночас спірних питань бухгалтерського обліку. У 
зв’язку із складністю ідентифікації нерухомості виникають проблеми з узагальненням 
обліково-аналітичної інформації у фінансовій звітності. Класифікація нерухомості має 
чимало інтерпретацій, однак у статті було показано найбільш узагальнену та практично-
зрозумілу для роботи бухгалтера інформацію. Деталізація обліку у вигляді введення 
аналітичних рахунків допоможе уникнути проблем з плутаниною під час формування 
фінансової звітності. До оцінки інвестиційної нерухомості слід підходити з обережністю, 
адже саме оцінка визначає подальшу долю відображення інвестиційної нерухомості у обліку. 
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