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SPECIFIC ASPECTS OF THE INVESTMENT PROPERTY IDENTIFICATION AND RECOGNITION
FOR ACCOUNTING PURPOSES

У статті розкрито поняття інвестиційної нерухомості як економічної категорії з урахуванням
різних поглядів вітчизняних та зарубіжних авторів, а також нормативних рекомендацій міжна�
родних стандартів. Розкрито економічну сутність інвестиційної нерухомості як капітального та
фінансового активу, що є основою ідентифікації об'єкта як специфічного активу підприємства.
Уточнено поняття "інвестиційна нерухомість" відповідно до вимог міжнародних стандартів та
цивільно�правових норм. Обгрунтовано важливість ідентифікації інвестиційної нерухомості як
окремого об'єкта бухгалтерського обліку з метою уніфікації та структуризації вимог її визнан�
ня. Досліджено різні погляди на ідентифікацію необоротних активів, основних засобів та неру�
хомості, що дозволило виокремити ключові критерії визнання інвестиційної нерухомості у складі
об'єктів бухгалтерського обліку. Проаналізовано норми національних та міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку й фінансової звітності, законодавчих актів щодо визнання та ідентифі�
кації об'єктів інвестиційної нерухомості. Зокрема розгляд норм МСФЗ 16 "Оренда" дозволив
розтлумачити умови визнання інвестиційною нерухомість, отриману в операційну оренду. На
основі аналізу загальних та індивідуальних критеріїв визнання активом систематизовано ієрар�
хію критеріїв визнання об'єкта інвестиційною нерухомістю. Запропоновано методику та роз�
роблено алгоритм ідентифікації інвестиційної нерухомості відповідно до вибудованої ієрархії
критеріїв, що сприятиме посиленню синергетичного ефекту обліку та управління об'єктами інве�
стиційної нерухомості завдяки підвищенню якості та достовірності інформації.

The author's purpose in this article is to articulate the concept of the investment properties as the
economic category with due account for different opinions of both domestic and foreign authors, as
well as practices recommended by the international standards. The economic substance of the
investment property as capital and financial asset was revealed and defined as the basis for the item
identification as the company specific asset. The 'investment property' concept was clarified in
compliance with requirements of the international standards and civil laws. For the purpose of
harmonization and structuring the requirements to recognition of the investment property, the
significance of its identification as separate accounting item was grounded herein. Different views
of intangible and fixed assets, as well as immovable property identification were reviewed so that it
is now possible to differentiate the key criteria for recognition of the investment properties as parts
of accounting items. Provisions of the national and international accounting and financial reporting
standards, as well as legislative instruments were reviewed with regard to recognition and
identification of the investment properties. In particular, terms of recognition of the properties on
the operating lease as the investment ones have become properly interpretable due to review of
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provisions of the IFRS 16 — Leases. The hierarchy of criteria for the item recognition as the investment
property was systematized based upon assessment of the asset recognition general and individual
criteria. The methodology was proposed and appropriate algorithm was developed for identification
of the investment properties based upon built criteria hierarchy, thus contributing into enhancement
of the investment property accounting and management synergetic effect by virtue of the information
authenticity and quality improvement.

Ключові слова: інвестиційна нерухомість, ідентифікація, критерії визнання, ієрархія, необоротні

активи, основні засоби.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стан ринку інвестиційної нерухомості є одним із виз�

начальних індикаторів рівня соціально�економічного

розвитку країни, враховуючи тісний релевантний зв'язок

з іншими елементами реального сектору економіки. Об�

сяг вторинного інвестування на ринку нерухомості в Ук�

раїні у 2017 р. оцінюється у $137 мільйонів, що на 56%

більше показника 2016 року. Експертні очікування об�

сягів інвестування на ринку саме комерційної нерухо�

мості фіксуються в діапазоні від $200 мільйонів до $350

мільйонів [1].

Дохідність інвестицій у нерухомість зумовлює роз�

ширення обсягів капітальних вкладень та збільшення

кількості суб'єктів інвестування, оскільки підприємства

розраховують не лише отримувати дохід від оренди, а й

підвищити ринкову вартість інвестиційних об'єктів. Цим

пояснюється зацікавленість у виокремленні інвестицій�

ної нерухомості у складі активів для визначення ефек�

тивних альтернативних варіантів управління об'єктами

нерухомості. Водночас деякі питання особливостей іден�

тифікації та визнання інвестиційної нерухомості як об�

'єкта бухгалтерського обліку залишаються дискусійни�

ми та невирішеними. Неоднозначність сутнісних іденти�

фікаторів є однією з ключових перепон на шляху удос�

коналення та розвитку обліку об'єктів інвестиційної не�

рухомості й ефективності використання активу. Тому

важливими постають завдання розробки науково об�

грунтованого підходу до трактування інвестиційної не�

рухомості та побудови ієрархії критеріїв її ідентифікації

з урахуванням рекомендацій міжнародних стандартів.

ОСТАННІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ
Проблеми ідентифікації та визнання об'єктів інвес�

тиційної нерухомості досліджували І.В. Супрунова,

І.М. Бурденко, Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, Н.В. Гудзь,

В.М. Головачко, О.В. Єфременко, В.М. Шевченко,

Л.Г Семеген, Т.П. Остапчук, О.А. Гриценко, Л.П. Чубук,

К. Павлов. У працях автори розглядали організаційно�

методичні аспекти обліку інвестиційної нерухомості

відповідно до норм національних та міжнародних стан�

дартів та наводили лише загальні критерії визнання інве�

стиційної нерухомості активом.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення особливостей ідентифі�

кації інвестиційної нерухомості відповідно до вимог

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та

звітності, а також побудова ієрархії критеріїв її визнан�

ня об'єктом бухгалтерського обліку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасна методологія обліку базується на концепції

достовірності, першочерговим кроком реалізації якої є

ідентифікація економічної події, зокрема об'єктів обліку

за економічними характеристиками.

Результати аналізу положень національних та між�

народних стандартів бухгалтерського обліку свідчать

про відсутність визначення "ідентифікація" як загалом,

так і у контексті інвестиційної нерухомості.

У сучасному економічному тлумаченні термін "іден�

тифікація" розглядається науковцями як встановлення

відповідності реального об'єкта, товару представленій

на нього документації, його назві для уникнення підміни

одного об'єкта іншим [2]. У системі бухгалтерського об�

ліку ідентифікація аналізується як логічний прийом про�

фесійного судження для визначення місця в звітності ре�

зультатів впливу господарських операцій, фактів і подій

[3]. В обох варіантах потрактування ключовою рисою

визначення є порівняння об'єкта з подібними для виок�

ремлення спільних характеристик.

У вітчизняній науковій літературі зустрічаються різні

погляди на ідентифікацію необоротних активів, основ�

них засобів та нерухомості, зокрема інвестиційної. Так,

С.В. Мочерний визначає необоротні активи як частку ка�

піталу, акцентує увагу на тривалому терміні їх викорис�

тання та багаторазовій участі у виробничому процесі [4].

П.Г. Мельник ключовими ознаками класифікації також

виділяє тривалий строк використання (більше одного

року) та участь у виробничому процесі [5]. Тоді як А.Г.

Загородній та Т.С. Смовженко пропонують ідентифіку�

вати необоротні активи, виходячи з класичного принци�

пу поділу капіталу [6].

Зважаючи на необхідність реформування українсь�

кої системи бухгалтерського обліку відповідно до міжна�

родних стандартів, Н.М. Хорунжак інтерпретує іденти�

фікацію необоротних активів як активів, від яких очі�

кується економічна вигода впродовж декількох років [7,

c. 559]. Більшість авторів при розкритті сутності основ�

них засобів серед ключових критеріїв визнання відзна�

чають: наявність матеріально�речової форми, призначен�

ня, строк корисного використання (більше року або опе�

раційного циклу, якщо він більше року), ймовірність от�

римання економічних вигод від використання об'єкта в

господарській діяльності, амортизаційність [8—11].

Діалектичний підхід до ідентифікації нерухомості об�

грунтовує Ніколаєва Т.В., акцентуючи увагу на динаміч�

ності інвестиційної та вартісної сутності нерухомого

об'єкта, який постійно перебуває у процесі інвестування

з боку власника. Запропонований автором підхід до іден�

тифікації вимагає розглядати нерухомий об'єкт, почина�

ючи від капітальних інвестицій на підготовчій стадії і до

вартості утримання, експлуатації та ліквідації [12, c. 49].

Тобто автор визначає нерухомість у контексті категорії

капіталу, охоплюючи поняттям нерухомого майна зе�

мельні ділянки під будівництво, незавершені інвестиції

на стадії підготовки проектної документації, об'єкти не�

завершеного будівництва та об'єкти, що експлуатують�
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ся. Наведений підхід до ідентифікації доречно застосо�

вувати для потреб управління з метою урахування усіх

складових формування вартості об'єкта. Проте, реалі�

зація даного підходу для бухгалтерських цілей спричи�

нить лише загострення наявних проблем визнання не�

рухомості у складі активів підприємства. А вирішення

дилеми категоріального визначення та ідентифікації по�

лягає саме в узгодженості позиції економічно теорії та

вимог бухгалтерського обліку.

Аналіз наукових праць за цією проблематикою доз�

волив дійти висновку про відсутність серед науковців

комплексного підходу для розкриття інвестиційної не�

рухомості як активу, частини необоротних активів та

об'єкта орендних відносин. Більшість авторів пропону�

ють визнавати інвестиційну нерухомість, як і інші скла�

дові необоротних активів, з урахуванням мети її викори�

стання. Тобто, якщо існує ймовірність того, що підприє�

мство отримає в майбутньому від її використання еко�

номічні вигоди у вигляді орендних платежів та/або

збільшення власного капіталу, та її первісна вартість

може бути достовірно визначена [13, c. 274; 14; 15, с.

41].

Як основні критерії ідентифікації інвестиційної не�

рухомості В.М. Головачко, І.І. Савчин та О.В. Єфремен�

ко визначають:

— визнання лише земельних ділянок та будівель;

— чіткість визначення форми оренди;

— визнання земельних ділянок та/або будівель, що

отримані орендатором та здаються ним у суборенду, як

інвестиційної нерухомості;

— закріплення відсотка частки інвестиційної неру�

хомості в загальній площі об'єкта [16, c. 151; 17, c. 20].

Таким чином, В.М. Головачко, І.І. Савчин та

О.В. Єфременко інтерпретують основні вимоги націо�

нального стандарту як ключові критерії ідентифікації, за�

лишаючи поза увагою економічну сутність інвестиційної

нерухомості.

На думку В.М. Шевченко, З.�М. В. Задорожного,

Л.Г. Семегена, Т.П. Остапчук та Л.Т. Богуцької, ключо�

вим є юридичний аспект визнання інвестиційної нерухо�

мості.

Крізь призму юридичних норм розглядає інвести�

ційну нерухомості В.М. Шевченко, визначаючи її як су�

купність прав суб'єкта підприємництва щодо інвести�

ційних товарів, які використовуються ним у процесі ви�

робництва для виробництва товарів або послуг, що ко�

ристуються попитом на ринку. Основним критерієм іден�

тифікації автор називає можливість потенційного спожи�

вача інвестиційних товарів використовувати їх для до�

сягнення своїх цілей та визначається наявним у нього

набором прав щодо володіння, користування і розпоряд�

ження цими інвестиційними товарами [18, c. 67]. Тобто

автор розглядає інвестиційну нерухомість як товар, тим

самим ототожнюючи її з оборотними активами. В іншій

своїй роботі, аналізуючи П(С)БО 1 "Загальні вимоги до

фінансової звітності", П(С)БО 7 "Основні засоби",

П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість" та Методичні ре�

комендації з бухгалтерського обліку, В.М. Шевченко

ідентифікує інвестиційну нерухомість в бухгалтерсько�

му обліку як земельні ділянки, будівлі та споруди, строк

корисного використання яких більше одного року (як

об'єкт основних засобів) й утримання яких, як очікуєть�

ся у майбутньому, має призводити до одержання певних

економічних вигод (як актив підприємства). На думку

автора, до об'єктів інвестиційної нерухомості мають іден�

тифікуватися такі майнові цінності, які застосовуються в

підприємницькій діяльності й повинні створювати дохід

(прибуток) або досягати соціального ефекту [19]. З од�

ного боку, автор врахувала нормативні вимоги до іден�

тифікації інвестиційної нерухомості як активу та об'єкта

основних засобів, а з іншого, розглядаючи інвестицій�

ний аспект нерухомості вона розширила перелік об'єктів,

зважаючи на здатність останніх досягати соціального

ефекту. Варто акцентувати, що досягнення соціального

ефекту не закладено у мету використання інвестиційної

нерухомості жодним вітчизняним або міжнародним нор�

мативно�правовим документом. Відповідно, наведене по�

трактування об'єктного складу інвестиційної нерухомості

спричинить лише додаткові суперечності щодо розме�

жування інвестиційної нерухомості та основних засобів.

Задорожний З.�М.В., Семеген Л.Г. ідентифікують

інвестиційну нерухомість як активи, на які поширюється

право власності: вони можуть бути віднесені на баланс

підприємства (у всіх випадках надходження, крім фінан�

сової оренди) при одержанні права власності на такі об�

'єкти, які відповідно до ст. 316 Цивільного кодексу мо�

жуть бути реалізовані, незалежно від волі інших осіб [20,

c. 137]. Доповнюють їхнє визначення пооб'єктною іден�

тифікацією Т.П. Остапчук та Л.Т. Богуцька. Автори, ке�

руючись вимогами нормативно�правових актів, відносять

до складу об'єктів інвестиційної нерухомості землю (зе�

мельні ділянки, не видобуті корисні копалини, відокрем�

лені водні об'єкти), будівлі, споруди та їх структурні еле�

менти [21, с. 17], звертаючи увагу, що земля має перебу�

вати у повній власності суб'єкта, який здає її в оренду

[22, с. 95].

Зважаючи на те, що сьогодні відбувається перегляд

підходів до визнання об'єкта активом, ключовими мар�

керами виступають право отримувати практично всі еко�

номічні вигоди від використання активу та безумовне

право визначати спосіб його використання. Отже, наве�

дена авторами детермінація інвестиційної нерухомості

втрачає свою актуальність з урахуванням сучасних пра�

вових аспектів визнання її активом.

Як мультикомпонентний економіко�правовий об'єкт

розглядає інвестиційну нерухомість О.А. Гриценко, ви�

значаючи її як усі об'єкти (незалежно від їхнього при�

значення), вкладення фінансових ресурсів, у які здійсню�

ються з метою отримання підприємницького доходу, до

складу якого входять прибуток, рента і відсоток [23, c.

50]. Автор зауважує, що нерухомість, зокрема інвестиц�

ійна, визнається лише при отриманні правових ознак —

сукупності юридичних та якісних ознак, що формують

певні правомочності суб'єктів через управління юридич�

ною долею конкретних видів об'єктів [23, c. 51]. На жаль,

автором не конкретизовано коло юридичних прав, які

дозволяють ідентифікувати нерухомість як інвестиційну.

Аналізуючи сутність інвестиційної нерухомості деякі

автори ототожнюють її з фінансовими активами з низь�

кою ліквідністю [24].

З огляду на проведене дослідження сучасних нау�

кових поглядів на ідентифікацію та визнання інвести�

ційної нерухомості вважаємо за доцільне розробити уні�

фіковану процедуру ідентифікації з урахуванням усіх

критеріїв її визнання.

Першим кроком на шляху ідентифікації інвестицій�

ної нерухомості постає визначення її економічної сут�

ності. На сьогодні, нерухомість здебільшого розгля�

дається як дуалістичний економічний ресурс [25, с. 17;

26, c. 248—249; 27, с. 144]. Відповідно інвестиційній не�

рухомості, притаманні риси реального та фінансового

активу. Поряд із загальними характерними особливос�
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тями, притаманними будь�якому об'єкту нерухомості (як

стаціонарність, довговічність, унікальність, низька елас�

тичність та ліквідність, високі транзакційні витрати тощо),

необхідно виділити її характерні ознаки, які дозволять

ідентифікувати об'єкти саме інвестиційної нерухомості.

Серед позитивних характеристик інвестиційної нерухо�

мості — низька кореляційна залежність дохідності інвес�

тиційної нерухомості від дохідності інших активів; віднос�

на стабільність отримання доходів, що полегшує еко�

номічні прогнози та управління економічними ризиками;

відновлюваність землі та довговічність будівель і споруд

забезпечують високий рівень збереження інвестиційної

привабливості об'єкта; унікальність кожного об'єкта з

точки зору інвестиційної привабливості. Водночас варто

звернути увагу на такі особливості інвестиційної нерухо�

мості, як: високий рівень стартових інвестицій; не�

обхідність професійного управління з урахуванням висо�

кого рівня складності структури та системи забезпечення

функціонування об'єктів інвестиційної нерухомості; низь�

кий рівень взаємозамінності об'єктів, складність отриман�

ня повної та достовірної інформації про угоди та операції

на ринку інвестиційної нерухомості тощо.

З метою подальшої ідентифікації необхідно розро�

бити ієрархію критеріїв для визнання інвестиційної не�

рухомості об'єктом бухгалтерського обліку. Відтак пер�

шочергово необхідно виділити критерії визнання інвес�

тиційної нерухомості активом. Відповідно до ст. 1 Зако�

ну України "Про бухгалтерський облік та фінансову

звітність в Україні" активи — це ресурси, контрольовані

підприємством у результаті минулих подій, використан�

ня яких, як очікується, приведе до отримання економіч�

них вигод у майбутньому [28]. На цьому етапі застосову�

ють загальні критерії визнання:

— контрольованість підприємством у результаті ми�

нулих подій,

— ймовірність отримання економічних вигод від його

використання.

Крім того, загальним критерієм визнання об'єкта у

складі необоротних активів є строк його корисного ви�

користання (експлуатації), який має перевищувати один

рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Подальша ідентифікація інвестиційної нерухомості

знаходить своє роз'яснення у п.8 П(С)БО 32 "Інвестиційна

нерухомості": "Інвестиційна нерухомість визнається ак�

тивом, якщо існує ймовірність того, що підприємство

отримає в майбутньому від її використання економічні

вигоди у вигляді орендних платежів та/або збільшення

власного капіталу, та її первинна вартість може бути до�

стовірно визначена"[29]. Варто наголосити, що зазна�

чені критерії відповідають критеріям визнання інвести�

ційної нерухомості у міжнародних стандартах (п. 16

МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість") [30].

Тобто ключовими критеріями ідентифікації визнача�

ють:

— ймовірність отримання економічних вигод у ви�

гляді орендних платежів та/або збільшення власного ка�

піталу;

— вартість може бути достовірно визначена.

На цьому етапі ідентифікації доцільно визначити

ієрархічну підпорядкованість вказаних критеріїв. Для ре�

алізації принципу бухгалтерського обліку єдиного гро�

шового вимірника будь�який об'єкт першочергово має

бути оцінений для подальшого узагальнення операцій з

ним у фінансовій звітності підприємства. Ймовірність та

шляхи отримання економічних вигод від його викорис�

таннядоречно визначати лише після проведення оцінки.

Поняття "інвестиційна нерухомість", наведене у п. 4

П(С)БО 32, надає додаткові критерії визнання, а саме:

— нерозривність із землею;

— наявність права власності або договору фінансо�

вої оренди;

— не використовується у виробництві, для постачан�

ня товарів та надання послуг, адміністративних цілях або

для продажу у ході звичайної діяльності.

Ці критерії потребують детального вивчення та ана�

лізу щодо їх відповідності нормам інших законодавчих

актів та актуальності з урахуванням останніх змін у

міжнародних стандартах фінансової звітності.

На перший погляд, аксіоматичним виступає критерій

нерозривного зв'язку із землею, враховуючи цивільно�

правові норми, визначені ст. 14 Податкового кодексу Ук�

раїни[31], ст. 18 Земельного Кодексу України [32]. Вод�

ночас положенням ст. 181 Цивільного Кодексу України

передбачено поширення режиму нерухомих речей на по�

вітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання,

космічні об'єкти, а також інші речі, права на які підляга�

ють державній реєстрації [33]. Головним критерієм, на

відміну від традиційного погляду на ідентифікацію не�

рухомості, є наявність державної реєстрації. Але

відсутність чітких законодавчо закріплених норм визнан�

ня рухових речей, на які поширюється правовий режим

нерухомості, ускладнює їхнє практичне застосування.

Тому для цілей бухгалтерського обліку з метою подаль�

шого визнання рухомого об'єкта у складі інвестиційної

нерухомості підприємство має обов'язково провести

державну реєстрацію правочинів для набуття цивільно�

го статусу нерухомості.

Наявність права власності або договору фінансової

оренди — один із ключових критеріїв визнання, визна�

чений П(С)БО 32. Водночас із введенням в дію з 1 січня

2019 року нового стандарту МСФЗ 16 "Оренда", він втра�

чає свою актуальність. Оскільки у новому стандарті про�

писані нові критерій визнання операцій з нерухомістю

орендою або такими, що містять компонент оренди.

Ключовими критеріями визнання розглядають:

— ідентифікацію активу;

— отримання економічних вигод;

— право встановлювати спосіб використання акти�

ву.

Ідентифікація активу проходить шляхом його

фіксації в договорі оренди. Крім того, частину активу

може бути ідентифіковано у випадках можливості виз�

начення його фізичних параметрів або питомої ваги у

складі об'єкта (п. В13�20 МСФЗ 16).

Отримання економічних вигод передбачає право от�

римувати практично всі економічні вигоди від викорис�

тання ідентифікованого активу протягом усього періоду

його використання (п. В21�23 МСФЗ 16).

Право встановлювати спосіб використання активу по�

лягає у праві підприємства (орендаря) визначати як і з

якою метою буде використовуватися актив протягом усь�

ого періоду експлуатації, або орендар має право управ�

ляти активом протягом всього строку використання, при

цьому орендодавець не має права змінювати заздалегідь

визначені правила експлуатації об'єкта (п. В24�27 МСФЗ

16).

Отже, в основу визнання об'єкта активом закладено

право його використання, а не право володіння чи пра�

во фінансової оренди (п. B9 МСФЗ 16). Якщо раніше

підприємство самостійно визначало, чи визнавати у

складі інвестиційної нерухомості об'єкти, отримані на

умовах операційної оренди, то тепер вони мають обліко�
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вувати їх як інвестиційну нерухомість за умови відповід�

ності іншим критеріям визнання.

Враховуючи розширення переліку підприємств, які

повинні складати фінансову звітність за міжнародними

стандартами на вимогу ст. 12�1 Закону України Про бух�

галтерський облік та фінансову звітність в Україні, та

необхідність конвергенції міжнародних стандартів об�

ліку та звітності, пропонуємо внести корективи в трак�

туванні поняття "інвестиційна нерухомість", а саме: інве�

стиційна нерухомість — власні або орендовані земельні

ділянки, будівлі, споруди, а також рухомі речі, на які

розповсюджується правовий режим нерухомих

об'єктів, утримувані з метою отримання орендних пла�

тежів та/або збільшення власного капіталу, а не для

виробництва та постачання товарів, надання послуг, ад�

міністративної мети або продажу в процесі звичайної

діяльності.

Узагальнення ієрархії критеріїв визнання об'єкта

інвестиційною нерухомістю наведено на рисунку 1.

Систематизація ієрархії критеріїв визнання об'єктів

інвестиційної нерухомості дозволяє сформулювати ме�

тодику її ідентифікації. Насамперед визначається мож�

ливість достовірно розрахувати вартість об'єкта для його

ідентифікації як об'єкта бухгалтерського обліку. Далі

проводиться аналіз відповідності критеріям визнання

об'єкта активом підприємства — необхідно підтвердити

факт контролю об'єкта підприємством та оцінити

ймовірність отримання економічних вигод від його ви�

користання. Для віднесення активу до складу необорот�

них необхідно встановити очікуваний строк його вико�

ристання. Якщо він більший за рік або операційний цикл

(довший за рік) — актив зараховується до складу не�

оборотних, в іншому випадку — визнається у складі обо�

ротних активів. Визначення належності необоротного ак�

тиву до об'єктів нерухомості відбувається шляхом оцін�

ки відповідності цивільно�правовим критеріям визнання.

В іншому випадку об'єкт має обліковуватися у складі

інших груп необоротних активів. На останньому етапі

проводиться аналіз відповідності об'єкта ключовим кри�

теріям визнання інвестиційної нерухомості. За умови

відсутності хоча б одного співпадіння об'єкт необхідно

в подальшому обліковувати як основний засіб.

ВИСНОВОК
Визначення особливостей ідентифікації інвестицій�

ної нерухомості з метою уніфікації та структуризації ви�

мог її визнання забезпечить відображення реальної еко�

номічної ситуації щодо активів підприємства та дозво�

лить користувачам звітності приймати правильні еко�

номічні рішення на основі достовірної та якісної інфор�

мації.

Інвестиційна нерухомість — це складний окремий

об'єкт бухгалтерського обліку, проблеми з ідентифіка�

цією якого призводять до викривлення інформації у

фінансовій звітності. Розроблена ієрархія критеріїв ви�

знання інвестиційної нерухомості дозволить правильно

її ідентифікувати як об'єкт бухгалтерського обліку та ци�

вільно�правових відносин. Запропонована методика та

побудований алгоритм ідентифікації сприятиме посилен�

ню синергетичного ефекту обліку та управління об'єкта�

ми інвестиційної нерухомості завдяки підвищенню якості

та достовірності інформаційних даних щодо відповідних

активів підприємства.

Перспективним напрямом для майбутніх досліджень

з окресленої проблематики є аналіз концепції облікової

оцінки об'єктів інвестиційної нерухомості та розробка

пропозицій щодо її удосконалення.
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(експлуатації) більше одного року або 
операційного циклу, якщо він довший за 
рік. 
5. Вартість може бути достовірно 
визначена

Визнання 
об’єктом 

нерухомості 

4. Земельні ділянки, будинки та споруди, 
розташовані на землі. 
5. Рухомі об’єкти, на які поширюється 
правовий режим нерухомості

ІV рівень 
Визнання 

інвестиційною 
нерухомістю 

6. Мета утримання – отримання 
орендних платежів та/або збільшення 
власного капіталу. 
7. Не використовується у виробництві, 
для постачання товарів та надання 
послуг, адміністративних цілях або для 
продажу у ході звичайної діяльності 

Рис. 1. Ієрархія критеріїв визнання інвестиційної нерухомості
Джерело: розроблено автором.
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