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Проблема розробки методології створення системи вартісного
вимірювання в бухгалтерському обліку, адекватної вимогам усіх
користувачів облікової інформації, є найбільш актуальною проблемою, яку намагаються вирішити вчені в сфері бухгалтерського обліку протягом останнього століття.
На підтвердження вищенаведеної тези проф. В. А. Патон відмічав підвищену складність і важливість даної проблеми, яку повною мірою дослідники в сфері обліку не можуть вирішити до
цього часу [5, с. 364].
Протягом багатьох років оцінка є визначальною складовою
національної системи бухгалтерського обліку, однак якими причинами це зумовлено, які фактори на це впливають, залишається
незрозумілим. Визначність ролі облікової оцінки дослідниками
не заперечується, однак комплексне підтвердження даного твердження відсутнє у науковій літературі.
Вказана проблема набула ще більшої актуальності в умовах
необхідності здійснення облікової оцінки вартості підприємства
з метою створення системи інформаційного забезпечення вартісно-орієнтованого управління підприємством, оскільки до обліко© М. В. Корягін, 2012
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вої оцінки висуваються нові вимоги користувачами облікової інформації.
Дослідженню питань оцінки в системі бухгалтерського обліку
приділялась увага такими вітчизняними вченими і дослідниками,
як М. І. Бондар, С. Ф. Голов, І. В. Замула, М. Д. Корінько,
Л. Г. Ловінська, Н. М. Малюга, М. С. Пушкар, І. В. Супрунова,
Г. Б. Титаренко, Н. М. Урбан, М. М. Шигун, І. Й. Яремко та ін.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні передумов формування визначального місця оцінки в системі методологічних
складових системи бухгалтерського обліку.
Визначальна роль, яку на сьогодні виконує оцінка в бухгалтерському обліку, розглядається з різних точок зору.
Ще на початку ХХ ст. І. Ф. Шерр відмічав, що проблема
оцінки є однією з найважливіших і найскладніших проблем
всієї балансової справи [8, с. 474]. Вищенаведене твердження
він обґрунтовував тим, що сам по собі баланс не є самостійним і незалежним рахунком результатів, а його висновки істотно залежать від правильної оцінки майнових об’єктів у кінцевому балансі. Цим самим автор підтверджував можливість
вуалювання або маніпулювання фінансовим результатом підприємства з метою представлення необхідної конкретному
користувачу фінансової інформації на основі використання
різних підходів до оцінки об’єктів обліку. У сучасних умовах
розвитку національної системи обліку дана проблема набуває
ще більшої актуальності, оскільки можливість вибору одного
із альтеративних варіантів оцінки передбачена як у національних П(С)БО, так і у МСФЗ, та реалізовується через механізм облікової політики. Як наслідок, обрання конкретного
методу оцінки зумовлює не тільки вартість окремого об’єкта
обліку, а й здійснює суттєвий вплив на визначення фінансового результату діяльності підприємства.
Австралійські дослідники М. Метьюс та М. Перера пояснюють важливість оцінки як елемента облікової системи
шляхом розгляду оцінки в якості однієї із іманентних характеристик такої системи. Зокрема, вони пишуть, що оцінка активів є важливою, оскільки бухгалтерські звіти повинні, inter
alia, надавати кількісну інформацію про фінансовий стан господарюючого суб’єкта на визначену дату, і величина активів в цьому випадку є визначальним фактором [3, с. 270].
Відповідно, на думку дослідників, розгляд бухгалтерського
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обліку без оцінки в сучасних умовах є неможливим, оскільки
даний елемент системи обліку займає провідну роль у її функціонуванні.
На думку М.С. Пушкаря [4, с. 281—282] оцінка в обліку необхідна для трансформації фактів, виражених у натуральних показниках, в єдиний грошовий вимірник, що забезпечує приведення
інформації про різнорідні об’єкти у зіставну форму та зміст. Облікова оцінка дозволяє узгодити цілі підприємства і домовленості
між державою і бізнесом, дозволяючи знаходити величину фінансового результату, який обкладається податком і формує доходну частину бюджету.
Необхідність проведення досліджень у сфері оцінки М. С.
Пушкар [4, с. 279] доводить від противного, відмічаючи, що в існуючій теорії обліку найменш науково обґрунтованим елементом
є оцінка, виходячи з чого автор приходить до висновку про відсутність вітчизняної теорії обліку. Відповідно, якщо відсутність досліджень стосовно одного із елементів системи (облікової оцінки) свідчить про відсутність теорії всієї системи (облікової), це є
переконливим доказом визначальної ролі, яку займає оцінка у
складі чинної системи бухгалтерського обліку.
На думку проф. М.І. Бондаря важливість оцінки в системі бухгалтерського обліку пояснюється зростаючими потребами практики стосовно необхідності розрахунку справедливої вартості
окремих об’єктів. Як відмічає М.І. Бондар [1, с. 169—170], розвиток видів підприємницької діяльності, нових методів управління
вартістю підприємства потребує постійного вдосконалення методів і способів оцінювання бізнесу загалом та його частин зокрема. Вирішення теоретичних проблем оцінки активів і капіталу
підприємства актуально не тільки для суто наукових цілей, але і
для практики економічних суб’єктів, оскільки від рівня обґрунтованості питань оцінювання вартості підприємства багато в чому
залежить повнота та об’єктивність реалізації матеріальних інтересів.
Як пише С. Ф. Легенчук [2, c. 40—41], до другої половини ХХ
ст. в очах англо-американських науковців, на основі розробок
яких побудована система національних стандартів обліку, бухгалтерський облік був вимірювальним (оціночним) інструментом.
Тобто, основною метою науковців у сфері обліку був пошук і
розробка нових, адекватних зростаючим вимогам підприємств
методів і моделей оцінки як складових системи бухгалтерського
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обліку. Внаслідок цього весь бухгалтерський облік зводився до
оціночних процедур, тому актуальність здійснення досліджень у
сфері облікової оцінки на той час не викликала жодних сумнівів.
У сучасних умовах в англомовних країнах пріоритетною є мета обліку як науки [2, с. 42], яка передбачає необхідність надання
необхідної інформації для забезпечення потреб користувачів.
Однак дослідження у сфері оцінки не втрачають своєї значимості, оскільки переважна більшість облікової інформації, яка надається користувачам, має вартісне вираження. Тому дослідження в
сфері облікової оцінки не втратили своєї актуальності, хоча на
сьогодні вони займають другорядну роль у порівнянні із поведінковими та управлінськими аспектами обліку, але значення досліджень у цій сфері не зменшилось.
На думку проф. З. С. Туякової, важливість значення оцінки в
бухгалтерському обліку пов’язана з тим, що користувач фінансової звітності на основі інформації про вартість різних активів господарюючого суб’єкта може провести аналіз, наприклад, забезпеченості основними фондами, виявити їх недостачу або
надлишок, а також ступінь їх зношеності. За вартістю і кількістю
оборотних засобів можна судити про їх кількість, дефіцит чи наявність сировини, що не використовується тощо. Якщо ж розглядати ці показники в динаміці за ряд звітних періодів, то можна
виявити зміни в забезпеченості основними і оборотними засобами в структурі майна, його кількісного складу та інші аспекти
стану активів підприємства. При оцінці розраховується грошова
вартість активів за статтями бухгалтерського балансу. За результатами такої оцінки робиться висновок про стан окремих статей
балансу [6, с. 156].
Таким чином, важливість оцінки, як одного із елементів методу бухгалтерського обліку, визначається створенням передумов
для виникнення і можливості використання такого наукового напряму, як економічний аналіз. Лише завдяки вартісному вимірюванню в системі обліку з’являється можливість приведення результатів діяльності підприємства із фактів господарського життя
в розрахункові фінансові показники, розробка їх планових і нормативних значень і можливість аналізу діяльності підприємства в
цілому.
Виконання бухгалтерським обліком функціональної ролі
відносно користувачів бухгалтерської інформації передбачає
можливість висунення ними різних запитів щодо застосуван312
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ня оціночної методології. Як наслідок, у системі обліку оцінка одного й того ж об’єкта може бути здійсненна на основі
використання різних методів оцінки залежно від запитів користувачів. Визначальними при формуванні запитів користувачів є цілі, які переслідує користувач, що використовує облікову інформацію. Для позичальника необхідна інформація
про вартість активів, яку він може одержати в результаті продажу підприємства, для інвестора — потенційна вартість активів підприємства, що визначається на основі їх здатності
генерувати майбутні економічні вигоди тощо. Дану тезу також підтверджує проф. З. С. Туякова [7, с. 312], яка відмічає,
що сучасний етап розвитку бухгалтерського обліку характеризується використанням альтернативних способів вартісної
оцінки об’єктів бухгалтерського спостереження, внаслідок
чого методологія вартісної оцінки залишається однією із найскладніших його проблем.
У сучасних умовах розвитку вітчизняної системи обліку
пріоритетність наукових досліджень, що стосуються облікової
оцінки, обґрунтовується її визначальною роллю у функціонуванні системи обліку. В результаті проведеного аналізу поглядів вчених і науковців виявлено наступні точки зору, що підтверджують дану тезу:
— проведення оцінки є достатньо складним процесом внаслідок можливості вуалювання та маніпулювання її результатами;
— оцінка є іманентною складовою системи бухгалтерського
обліку;
— оцінка сприяє узгодженню цілей підприємства, держави та
бізнесу;
— оцінка в системі обліку орієнтована на задоволення потреб
практики;
— оцінка сприяє реалізації цілей бухгалтерського обліку;
— оцінка є передумовою проведення економічного аналізу.
У цілому здійснення оцінки об’єктів бухгалтерського обліку є
однією із найважливіших передумов для формування достовірної
і релевантної інформації системою бухгалтерського обліку, а
знання її фундаментальних концептуальних основ дозволяє розуміти користувачам сутність даних і відомостей, що підлягають
розкриттю у бухгалтерській звітності, сприяють прийняттю ефективних управлінських рішень.
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В умовах наростання ролі конкретної групи користувачів облікової інформації на фінансовому ринку змінюються запити стосовно оціночної методології, яка використовується в системі обліку. За таких умов особливої уваги потребує здійснення
наукових досліджень, пов’язаних з аналізом зацікавленості різних груп користувачів щодо застосування ними різних методів
оцінки для окремих видів об’єктів бухгалтерського обліку, зокрема, щодо тих користувачів, які зацікавлені в одержанні інформації про вартість підприємства.
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