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АНОТАЦІЯ. У статті наведено пріоритетні напрямки утворення
механізму універсального вартісного оцінювання матеріальних ак-
тивів і розкрито пріоритетні напрямки ринкового ціноутворення.
Розглянуто основи вартісних підходів ринкової оцінки матеріаль-
них активів, які відповідають багаторівневій функціональній сфері
визначення джерела вартості та корегування вартісних властиво-
стей майнових активів. Визначено, що актуальним завданням є
підвищення ролі оцінювання у поліпшенні економічної поведінки
суб’єктів господарювання з приводу ринкових вимог управління
майновими активами.
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ANNOTATION. Abstract. The article describes the priority directions of
creation of universal value estimation of financial assets and disclosed
to the priority areas of market pricing. Covers the basics of cost
approaches to market valuation of tangible assets, which correspond
to the multi-level functional area definition source value and the
adjustment value of the properties property assets. It is determined
that the urgent task is to increase the role of assessment in improving
the economic behavior of economic entities with the market require-
ments management of property assets.

KEYWORDS: assessment, valuation, property assets, the state mana-
gement.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Послуги оці-
нювання за період трансформаційних процесів ринкових перетво-
рень стали універсальнішими. Сучасне оцінювання не лише від-
повідає багаторівневій функціональній сфері визначення джерела
вартості, але й поширило спектр свого застосування для привати-
заційних, аудиторських, фінансових, консалтингових цілей, до
того ж уже виокремлено в окремий ринок послуг. Ринок оціню-
вання в Україні розширився та диференціювався за інтересами
замовників і напрямами пов’язаних з розвитком ринкових відно-
син, реформування власності. Адже сучасний етап розвитку рин-
кових відносин вимагає від їх суб’єктів володіння інформацією
про вартість оціночних об’єктів (майнових активів) і креативної
орієнтації економічної інформації, що в свою чергу, дає можли-
вість правильно розпорядитись майном, коштами, вчасно зорієн-
туватись і вигідно розмістити наявний капітал для досягнення
недоступних з матеріальних міркувань цілей.

У сучасних умовах ринкового господарювання універсаль-
ність апробації оцінювання, або іншою мовою процедура оцінки
вартості майнових активів зарекомендована як одна з передових
інструментів визначення ринкової вартості для різноманітних ре-
алізацій цілей та інтересів, як то для купівлі-продажу, інвесту-
вання, кредитування, страхування, оподаткування, навіть лікві-
дації або відтворення майнових активів. Тому сьогодні на правах
інституційних норм прав власності оцінка вартості є першочер-
говою умовою корегування вартісних властивостей майнового
активу, а процедура оцінювання вимагає не лише універсальних
вправ її здійснення, а на справді залишається формалізованим ін-
струментом з передуванням суб’єктивного характеру. Так, за
останні роки цей процес можна сказати є вдосконаленим и но-
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сить прозорий характер і ринковий підхід, але й залишається нас-
лідком спекулятивних дій і неорганізованих процесів на відпові-
дних ринках. Адже практичній підхід у застосуванні вимірю-
вання вартісних параметрів на основі дохідного, витратного та
порівняльного методів створює умови для визначення ринкового
утворення вартісних параметрів, але на практиці оцінкою вартос-
ті маніпулюють спекулятивним характером ціноутворення, ство-
рюючи умови «парадоксу ліберального ціноутворення».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляду функціо-
нальної ролі оцінювання майнових активів і визначення їх варті-
сних параметрів присвятили свої праці вчені А. Алчян, Р. Барр, Г.
Беккер, Д. Белл, Дж. М. Кейнс, Дж. Е. Стігліц (розглядали оціню-
вання як чинник стимулювання економічного розвитку), П. Чам-
плис, Т. Коупленд, Т. Коллер (оцінювання бізнесу), Вайс Керол
Г. (оцінювання соціальної привабливості майнових активів), У.
Шарп, Г. Харрисон, Дж. Фрідман, Н. Ордуей, В. Гелаті, Дж. Ал-
лавей, Р. Кайл, Дж. К. Эккерт, (впровадження методології оціню-
вання для управління портфелем майнових активів).

Метою написання статті системний аналіз у визначенні уні-
версальності підходів оцінювання матеріальних активів.

Виклад основного матеріалу. Залишаються багато невизна-
чених питань, які виходять за рамки оцінювання, але імпульсив-
но зараховані до процесів оцінювання та підривають його мето-
дичне провадження. Через короткий час впровадження інстру-
ментів оцінювання вартісних параметрів національного багатства
спочатку його вартість була знецінена, а потім через невмілий
державний менеджмент оцінювання, як інструмент визначення
вартісних параметрів, перевантажений екстерналіями так званої
соціально-економічної нестабільності країни.

Раніше в практичній методиці під час приватизаційних проце-
сів, як одного з перших прикладів застосування інструментарію
оцінювання були сформовані хибні припущення. Саме привати-
заційні об’єкти вимушено корегувались «заниженими вартісними
параметрами» та набули реалізації «за безцінь». Як результат, не-
зважаючи на дотримання нормативно-методичних норм викорис-
тання експертами методики оцінки вартості, дозволило державі
реалізувати питому вагу національних потужних виробничих
об’єктів — великих і середніх підприємств, позбавлених капіта-
льного резерву на майбутній сталий розвиток. Також оціночний
результат обчислення вартості таких підприємств започаткував в
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умовах розвиваючих ринків проблему ефективного управління —
занижуючи основний оціночний параметр — вартість жодного
разу не було враховано «швидкість приросту вартості» — найва-
жливіший показник ефективності управління.

Постає питання, чи може таке реалізоване підприємство роз-
рахувати на ринкову адаптацію своєї діяльності та відповідати
вимогам державно-цільових програм орієнтованим на інвести-
ційно-інноваційний розвиток і не лише…

Не останнє місце й чи мало питань в інформаційному наван-
таженні оцінювання залишаються та прогресують у соціальній
сфері, а саме в оцінці вартості нерухомості (житла). Яким чином
житлову нерухомість отриману безкоштовно понад 30 років тому
(на умовах отримання за адміністративно-командної системи)
сьогодні під впливом зміни економічної системи на ринкову нам
пропонують, обумовлюючи «умовно» ринковою вартістю, за со-
тні тисяч грн, уникаючи Марксовим постулатам економічних за-
конів купівельної спроможності суспільства. Таким чином, від-
булось викривлення визначення фактичної ціни на нерухомість, що
формується не тільки під впливом динаміки витрат, корисності,
співвідношення попиту і пропозиції, монополізації, а й від процесу
оцінювання, як упередженого судження про цінову екстраполяцію.

Сучасні пострадянські науковці порівнюючи економічні сис-
теми адміністративно-командну з ринковою здебільшого підда-
ють критиці першу за її недосконалість і вимагають відкритість
іншої [1, 2]. На нашу думку, можна погодитись в деяких момен-
тах. Недосконалість адміністративно-командної системи склада-
лась у прогресивному зростанні бюрократичної недосконалості
менеджменту, але й менеджмент ринкових перетворень також
характеризується залишками бюрократичних відтінків, до того ж,
створенням умов дефіциту фінансової сфери, й викривленням за-
гальних засад ринкового підґрунтя. Як наслідок, для підприємств
до сих пір залишається фікцією інвестиційно-інноваційна орієн-
тація розвитку, а в суспільстві втрачені інструменти соціально-
економічної орієнтації стабільності. Від таких наслідків навіть
державні інструменти управління та контролю носять «паразити-
чний» характер на суспільно-економічні умови зростання та роз-
витку в цілому.

Тому високий рівень упровадження оцінювання в ринкову
практику адаптації вимагає обґрунтування теоретичних і норма-
тивно-правових проблем оціночної діяльності, використання тео-
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ретичних надбань із теорій вартості щодо покращення методики
оцінювання с посиленим змістом ефективного використання в
господарській практиці, а як наслідок — уникнення асиметрич-
ності інформації [2].

Зазвичай ми вдаємось прикладу західних методик оцінюван-
ня як взерець умов упровадження ринкових інструментів госпо-
дарського механізму, але уникаємо практики та їх результатів
адаптації. Необхідно переглянути не «вершки» впровадження
будь-яких ринкових інструментів, а дослідити результати адап-
тації цих інструментів. Лише тоді вірогідність їх ефективного
застосування визначатиме цілеспрямоване створення рівноваж-
ного ринкового механізму та подальшого економічного зрос-
тання в соціально-економічній сфері. Більш того, сьогодні сус-
пільство потре-бує у засобах і надійних механізмах усунення
негативних екстерналій, а не в нарощувані їх та уникнення ви-
рішення. Тож як зазначено раніше спектр застосування оціню-
вання настільки охопив всебічність ринкових відносин, саме
оцінка вартості обрана загальною методикою боротьби з наслід-
ками, а не причинами. Необхідно також врахувати, що будь-які
методи впроваджуються через визначення інституційної основи,
а в оцінюванні єдиним інститутом є вартість [4, c. 12]. За таких
умов оцінювання не лише буде об’єктивно формувати інститу-
ційні норми утворення вартісних вимірювань, а сприятиме його
застосуванню як регуляторного інструмента ціннісних засад ри-
нкового ціноутворення.

Перед тим, як вдатись до аналізу західної практики та їх ре-
зультатів адаптації оцінювання, на нашу думку, необхідно уточ-
нити і методологічні засади, щоб загальна мета нашої статті но-
сила всебічний аналіз та обґрунтування.

То ж нагадаємо, вдавшись до досвіду західних принципів еко-
номічного оцінювання, основні концептуальні підходи оціню-
вання, що активно на сьогодні використовуються у всіх розвине-
них країнах при оцінці різного роду економічних активів,
складають дві концепції вартості — концепція вартості в обміні
(об’єктивна) і концепція цінності (суб’єктивна) [3, 4]. У межах
кожної концепції сформульовані набори припущень цілей оціню-
вання та чітко обґрунтовані визначення форми вартостей, що
отримали в оціночній практиці назву — база оцінки [3]. Ці особ-
ливості впливають на вибір інформаційних джерел при оцінці і
на алгоритм оціночних процедур.
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Методологія оцінки, яка адекватно відображає як загально ви-
значені в світовій практиці концепції, так і традиції української
економіки, повинна вирішити низку методологічних проблем:
1) обґрунтування змістовної частини і структури видів вартостей,
які реалізують концепції вартості в обміні і цінності; 2) обґрунту-
вання методологічних підходів до оцінки вартості майнових
об’єктів, які враховують існуючи в Україні нормативно-інфор-
маційне забезпечення у сфері оцінки; 3) обґрунтування методо-
логічних підходів до оцінки інвестиційної цінності; 4) обґрунту-
вання методологічних підходів, які регламентують інформаційно-
аналітичну обробку даних на ринку і отриманих характеристик,
необхідних для виконання оцінки; 5) обґрунтування методологі-
чних підходів до інформаційного моделювання технологій для
уніфікації і автоматизації процесу оцінки.

Розвиток оцінювання як економічної діяльності відбувається
комплексно: різними темпами, обсягами, в усіх напрямках, на
всіх рівнях, по усіх видах і родам діяльності і т.д. Ефективність
сучасних знань у сфері оцінювання виведуть суспільство на но-
вий рівень розвитку економічних законів та адекватного опа-
нування ними. Тому що ми вважаємо що саме оцінювання
спроможне не лише до використання останніх досягнень науки
і інформаційних технологій, але і мінімізації негативного
впливу основних законів ринкового механізму та державного
менеджменту, а головне відхилення «схильної компетенції» та
«випадковості прийняття рішень», які пропонуються для оцін-
ки ринкової вартості. Останнім кроком якої відповідатиме кон-
туру в прозорості менеджменту оціночних процесів і єдиній
кінцевій умові економічної відповідальності «ефективного ви-
користання».

Сучасна дійсність ринкових перетворень не лише не спромо-
жна оцінити свої трансформаційні прорахунки і переоцінити не-
доліки менеджменту національної економічної системи, але при-
скореним темпом порушує соціально-економічну несправедли-
вість. Саме економікам таких країн, як Україна (інших постра-
дянських країн) необхідно вдатись до заходів переоцінки та при-
пинити зневажати впливом зовнішніх і внутрішніх ефектів соціа-
льно-економічної нестабільності.

Висновок. Узагальнюючи викладений критичний аналіз щодо
універсальності інструментів оцінювання орієнтованих на ринко-
ві вимоги, необхідно підкреслити невід’ємну складову нового ва-
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ртісного підґрунтя адаптованого до сучасних соціально-еконо-
мічних умов ринкових перетворень.

У сучасну методику оцінювання задля уникнення ірраціона-
льних ризиків в умовах обчислення ринкових параметрів вартості
оціночних об’єктів необхідно закласти підґрунтя оптимального
або справедливого метода утворення вартості. Також для ринко-
вої оцінки невід’ємними повинні стати врахування специфіки на-
ціональних умов економічної та правової систем, враховуючи рі-
зноманітність груп показників на упередженість інформаційних
ресурсів. На нашу думку, така постановка методичної концепції
оцінювання призведе до максимального зниження ризиків про-
блем, які вже на сьогоднішній день потребують детального ви-
вчення та вимагають прийняття негайного втручання задля вирі-
шення універсальності оцінювання, а саме:

— відсутність єдиного методичного підходу щодо оцінки вар-
тості, розробленого щодо врахування національних умов еконо-
мічної та правової систем;

— наявність існуючих методик оцінювання через орієнтова-
ність некоректними показниками визначення ринкової вартості
призводить до асиметрії інформації, що вкрай спотворює резуль-
тат оцінки;

— відсутність оцінки соціально-економічних наслідків (адап-
тації підприємницького потенціалу до ринкових умов діяльності,
соціальної спроможності у виборі уподобань).
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