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ПЕРЕДМОВА

В сучасних умовах вітчизняна економіка перебуває в стадії інституційної 
трансформації, що супроводжується завершенням процесів адаптації ринкових 
механізмів до національних умов. Одним із засобів, які дозволяють прискорити цей 
процес, є створення досконалої інституційної інфраструктури, яка сприятиме 
підвищенню ефективності функціонування вітчизняного ринку капіталу. Одним з 
елементів такої інфраструктури є національна система бухгалтерського обліку, яка 
повинна бути трансформована з урахуванням зростаючих потреб учасників
економічних відносин.

Необхідність розвитку та здійснення концептуальних змін в національній 
системі бухгалтерського обліку обумовлюється: 

– поглядами вітчизняних вчених (М.І. Бондар, С.Ф. Голов, В.М. Жук, 
Г.Г. Кірейцев, Р.О. Костирко, В.М. Костюченко, М.Д. Корінько, Л.Г. Ловінська, 
М.С. Пушкар, І.Й. Яремко та ін.),

– неадекватністю інформації, яка надається системою бухгалтерського обліку, 
потребам вітчизняного ринку капіталу, що підтверджується значним відставанням 
балансової вартості підприємств від їх ринкової вартості; 

– відсутністю наукового обґрунтування величини розриву між ринковою та 
балансовою вартістю підприємства внаслідок недосконалості діючих обліково-
інформаційних моделей формування ринкової вартості підприємств; 

– неможливістю застосування зарубіжних підходів до вирішення проблеми 
розриву між ринковою та балансовою вартістю з причини недостатнього розвитку 
вітчизняного ринку капіталу та низьким рівнем релевантності бухгалтерської 
інформації. 

Проблема неадекватності системи бухгалтерського обліку запитам суб’єктів 
ринку капіталу залишається невирішеною і в зарубіжних країнах, що підтверджується 
появою в останні десятиліття альтернативних по відношенню до міжнародних 
облікових моделей (IAS/IFRS, US GAAP) підходів до подальшого розвитку 
методології бухгалтерського обліку (“Accounting for the future”, “Calculated intangible 
value”, “Economic value added”, “Knowledge capital earnings”, “Value Reporting”, “Value
added intellectual coefficient” та ін.), так і дослідженнями окремих зарубіжних вчених,
які актуалізують вказану проблематику (В. Бівер, Р. Вереккіа, С. Діпіаза, Р. Екклз,
С. Котарі, В. Ландсман, Б. Лев, Дж. Ольсон, С. Пенманн, Б. Пешеро, Г. Столови,
К. Ферріс, Н. Хамфрі та ін.). Зокрема, професором університету Північна Кароліна 
В. Ландсманом [1] на докторському семінарі у 2011 р. відмічалося, що реальні та
потенційні інвестори не зовсім розуміють економічну сутність фактів господарської 

                                                           
1 Landsman W. PhD Course on Capital Markets Research in Accounting / Wayne Landsman // Електронний ресурс. –
Режим доступу: http://www.hha.dk/bs/phd/Syllabus_Landsman_2011.pdf
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діяльності, які знаходять своє відображення в бухгалтерській звітності, що зумовлює 
необхідність проведення глибоких наукових досліджень з її удосконалення.

Наявність проблем розвитку вітчизняної економіки, необхідність удосконалення 
інформаційних моделей бухгалтерського обліку відповідно до змін, що відбуваються 
на світових фінансових ринках, втрата довіри системою корпоративної звітності на 
початку ХХ ст. через здійснення облікових маніпуляцій і фальсифікацій у всесвітньо 
відомих компаніях (“Enron”, “Parmalat”, “Worldcom”, “Lehman Brothers” та ін.)
зумовлюють необхідність реформування національної системи бухгалтерського 
обліку в напрямі проведення досліджень, спрямованих на встановлення стійких 
взаємозв’язків між запитами ринку капіталу на облікову інформацію та здатністю 
національної системи обліку задовольняти зростаючі потреби користувачів щодо
інформації про вартість підприємства.

Основною метою проведення таких досліджень є створення передумов для 
забезпечення відповідності національної системи бухгалтерського обліку вимогам 
процесу формування та управління вартістю підприємства, що дозволяє:

– підвищити релевантність облікової інформації для суб’єктів ринку капіталу, 
що є її користувачами, шляхом підвищення кореляції між обліковою інформацією про 
вартість та цінами на акції підприємства;

– створити умови для збереження та додаткового прирощення вартості 
підприємства шляхом врахування в системі обліку факторів генерування і руйнування 
вартості;

– підвищити прозорість облікової політики в частині вартості підприємства для 
його акціонерів та інвесторів;

– усунути проблему асиметричності облікової інформації про вартість 
підприємства між його керівництвом та власниками, іншими користувачами;

– забезпечити широке використання концепції справедливої вартості для 
забезпечення надання інформації про вартість підприємства;

– розширити коло об’єктів бухгалтерського спостереження (на балансових та 
позабалансових рахунках) з метою надання достовірної інформації про вартість 
підприємства та удосконалити методологію її облікової оцінки;

– гармонізувати на основі оприлюднення облікової інформації про вартість 
підприємства економічні інтереси суб’єктів, пов’язаних з його діяльністю;

– сформувати напрями подальшого удосконалення національної системи 
бухгалтерського обліку, орієнтовані на забезпечення зростаючих потреб її 
користувачів.

Наведеним проблемам та підходам до їх вирішення присвячено представлену 
монографію.

Автор  висловлює  подяку   своїм   вчителям, проф. Озерану В.О. та проф. 
Куцику П.О., завдячуючи порадам та настановам яких була виконана ця наукова 
робота.
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РОЗДІЛ 1 
ОБЛІКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ 

ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Класифікаційно-видові параметри вартості підприємства

Забезпечення ефективного управління сучасним підприємством та прийняття 
виважених управлінських рішень ґрунтується на інформації про різні аспекти його 
функціонування. Базовим джерелом інформації для системи управління є система 
бухгалтерського обліку. Наприкінці 80-х рр. XX ст. дослідники зазначали, що в 
структурі управлінської інформації облікові дані займають близько 70 %. У зв’язку з 
переходом до умов ринку, розширенням та ускладненням зовнішнього середовища 
підприємства ця частка скоротилась до 60 %2. Однак, зважаючи на її надійність та
достовірність, історично сформовану технологію обробки облікових даних, на 
відміну від інших видів інформації, її роль в управлінні залишається визначальною.

Розвиток підприємства як складної динамічної системи потребує використання в 
процесах прийняття рішень узагальнюючих або результуючих показників, важливе
місце серед яких займає вартість підприємства. В сучасних умовах управління
вартість підприємства є основним параметром, що характеризує економічний 
потенціал суб’єкта господарювання, а динаміка зміни вартості є важливим 
показником якості управління. Входження вітчизняних підприємств до світової
економічної системи в якості рівноправних учасників вимагає прийняття рішень з 
використанням новітніх методів управління їх вартістю.

Вартість підприємства є комплексним критерієм оцінки його стану у порівнянні 
з такими обліково-аналітичними показниками як виручка, прибуток, рентабельність
діяльності та ін. Показник вартості підприємства охоплює перераховані показники, а 
також, залежно від методу обчислення, враховує значний перелік інших факторів, 
серед яких рівень розвитку зовнішнього середовища підприємства, асиметрія 
дохідності на ринках капіталу, альтернативні можливості вкладення капіталу.

Показник вартості підприємства на сьогодні відіграє визначальну роль в 
управлінні, оскільки, з одного боку, він є комплексною характеристикою стану 
діяльності, що адекватно відображає його фінансові параметри, економічну 
ефективність та очікувані перспективи розвитку, виступає орієнтиром, з яким 
власники та управлінський персонал узгоджують свої рішення. З іншого боку, це 
основний показник, який дозволяє реалізувати інтереси всіх зацікавлених в 

                                                
2 За дослідженнями американського вченого М.Х. Еванса більше ніж 70% всієї інформації, що 
використовується в системі фінансового менеджменту, надходить в результаті обробки господарських операцій 
системою бухгалтерського обліку [Evans M.H. Creating Value through Financial Management / Matt H. Evans //
Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.oercommons.org/courses/creating-value-through-financial-
management/view].
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результатах діяльності підприємства осіб. Підтримка показника вартості 
підприємства на належному рівні, забезпечення його збереження та зростання 
створюють передумови для сталого розвитку бізнесу. 

Показник вартості підприємства застосовується в практичній діяльності у 
випадках: 

 розрахунку ціни, за якою можна придбати підприємство або за якою 
відбуватиметься злиття з іншим підприємством; 

 розрахунку пропорцій обміну акцій під час об’єднання підприємств; 
 встановлення найбільш ефективного способу збільшення обсягу залученого 

капіталу; 
 розрахунку межі вартості акцій нової емісії; 
 прийняття рішення про ліквідацію підприємства; 
 оцінки інтелектуального капіталу підприємства тощо. 
На сьогодні система бухгалтерського обліку в недостатній мірі забезпечує 

зростаючі потреби користувачів облікової інформації про вартість підприємства, що 
зумовлено дією об’єктивних чинників (особливостями історичного формування 
системи обліку, орієнтованої на забезпечення збереження майна підприємства, а не 
його вартості; орієнтацією оціночного інструментарію, що повинен забезпечувати 
надійність результатів вимірювання, а не прогнозну здатність), так і суб’єктивних 
(неготовністю частини вчених у сфері бухгалтерського обліку переорієнтувати свої 
дослідження на інституційні потреби; нездатністю регуляторів системи обліку 
побудувати адекватну потребам користувачів модель національної системи 
бухгалтерського обліку). Внаслідок дії вказаних чинників частка облікової інформації 
в структурі інформації, що використовується в процесах управління, зокрема, 
управлінні його вартістю, має тенденцію до скорочення. 

Виходячи з економічної динаміки, у сучасних умовах управління суб’єктами 
господарювання перед бухгалтерським обліком, як інформаційною системою, 
постають такі невирішені завдання: 

 визначення категорії вартості підприємства для цілей її бухгалтерського 
обліку; 

 формування системи облікових показників для надання достовірної та повної 
інформації про вартість підприємства; 

 розвиток облікового методологічного інструментарію для забезпечення 
інформаційної підтримки системи управління вартістю; 

 виявлення зв’язків між показниками ринкової вартості підприємства та 
балансовою вартістю його чистих активів в бухгалтерському обліку з метою 
скорочення цієї розбіжності. 

Вирішення наведених завдань сприятиме гармонізації потреб внутрішніх та 
зовнішніх користувачів облікової інформації, які визначаються процесами 
глобалізації та інформатизації світової економіки, ускладненням господарської 
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діяльності підприємств та сучасних систем управління, розвитком можливостей 
бухгалтерського обліку як основного інструмента інформаційної підтримки системи 
управління підприємством. 

Сутність вартості підприємства як економічної категорії: історичний 
аналіз. Розробку підходів до управління вартістю на підприємстві неможливо 
здійснювати без врахування загальноприйнятих підходів до розуміння категорії 
“вартість”, що сформувалась в результаті тривалого еволюційного процесу під 
впливом різних економічних шкіл. 

Кожне підприємство, як цілісний суб’єкт бізнес-відносин в умовах ринкової 
економіки, можна розглядати в якості товару – об’єкта купівлі-продажу, що має свою 
вартість. 

Концепція управління вартістю підприємства, як науково-практичний напрям 
економічної думки, має специфічний категорійно-понятійний апарат, який для цілей 
бухгалтерського обліку потребує відповідного обґрунтування та побудови єдиних 
засад розуміння базових категорій і понять. 

У сучасних умовах розвитку фінансового ринку в Україні категорія “вартість 
підприємства” є предметом гострих дискусій, про що свідчать результати 
проведеного аналізу наукових підходів дослідників до розуміння понять, які 
розкривають зміст цієї категорії (“вартість підприємства”, “ринкова вартість 
підприємства”, “вартість заміщення”, “купівельна вартість підприємства” та ін.) 
(Додаток А). 

Результати проведеного термінологічного аналізу свідчать, що поняття “вартість 
підприємства”, яке використовується вітчизняними дослідниками (Р.В. Андрійчук, 
Л.С. Запасна, Є.О. Зенченко, І.Г. Курочкіна, О.Г. Мендрул, Д.О. Світлий, 
Н.В. Тертична, Г.І. Янчук), має змістовне значення англомовного терміну “value”. За 
аналогією, дослідниками використовується поняття “управління вартістю”, яке є 
перекладом англомовного “value management”. Вказаний підхід ускладнює 
застосування наукових принципів управління вартістю підприємства, оскільки не 
забезпечує належного зв’язку між економіко-теоретичними напрацюваннями в сфері 
вартості підприємства та системою управління вартістю. Як наслідок, концепція 
управління вартістю в більшості випадків розглядається як практико-орієнтована 
модель, а не науково-обґрунтована економіко-теоретична конструкція. 

Значна кількість дослідників-економістів (Р.Р. Ахмедзянов, Н.В. Городнова, 
І.В. Івашківська, Е.Т. Кулієва, Н.В. Пойлова, Н.М. Смірнова, Т. Теплова, С.С. Чернов) 
розглядає вартість підприємства як майбутній очікуваний грошовий потік, 
дисконтований за ставкою, що відображає властивий йому ризик. В сфері облікових 
досліджень поняття “вартість підприємства” напряму чи опосередковано пов’язується 
з понесеними в результаті минулих подій затратами (витратами) підприємства, а не з 
його загальною цінністю (І.І. Бродська, В.В. Єфіменко, О.О. Жигунова, 
Т.О. Лаврухіна, Р.В. Моргунов, А.Н. Сирбу, А.О. Халдін). 
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Наявні підходи дозволяють констатувати, що вартість підприємства, як 
результативний показник його діяльності, ґрунтується на оціночній методології 
(дохідний підхід – в поглядах економістів; затратний підхід – в поглядах обліковців), 
яка не пояснює природи вартості як самостійної економічної категорії. 

З розвитком економічної системи, ускладненням міжнародних економічних 
зв’язків та відносин, з’являються нові сфери діяльності підприємств, а існуючі 
розглядаються під якісно новим кутом зору, наслідком чого є, зокрема, поява 
інституційної теорії. Відповідно, відбувається процес наповнення економічної науки 
новими концепціями, теоріями, підходами до трактування сутності вартості, 
обґрунтування нових видів вартості та встановлення їх взаємозв’язку з іншими 
категоріями та поняттями. 

Еволюція вартості підприємства може розглядатись в двох аспектах: 
1) історичний процес утворення вартості підприємства як наслідку суспільних 
відносин; 2) постійний процес утворення вартості підприємства як кількісно 
визначеної характеристики, що розглядається як окреме цілісне благо. 

Проведений аналіз еволюційного розвитку вартості підприємства як економічної 
категорії на основі дослідження поглядів представників основних економічних шкіл 
щодо розуміння поняття “вартість” та можливостями його використання для 
удосконалення системи бухгалтерського обліку дозволив виділити такі основні 
підходи: 

І. Вартість як інтегральний показник понесених у результаті минулих подій 
витрат. Вартість підприємства розглядається в світлі витратної концепції та 
визначається за адитивним способом. Основоположниками такого підходу є 
представники трудової теорії вартості (К. Маркс, В. Петі, А. Сміт, Д. Рікардо); 
представники витратної теорії (А. Сміт, Дж.Ст. Міль, Дж. Мак-Куллох); представники 
теорії вартості в умовах інформаційної економіки (К.К. Вальтух, П. Друкер, Б. Лев, 
Ф. Махлуп, Л.Г. Мельник, Т. Стоуньєр, П. Страссманн та ін). 

ІІ. Ціновий підхід як альтернатива вартості. До складу окремої групи можуть 
бути віднесені наукові течії, які розглядають безпосередньо ціну підприємства, 
уникаючи при цьому використання терміну “вартість”. Серед них представники теорії 
граничної корисності (Е. Бем-Баверк, Ф. фон Візер, К. Менгер), які намагались 
пояснити зв’язок ціни підприємства з його корисністю; представники теорії попиту і 
пропозиції (А. Маршал, Дж. Кейнс), що розглядали ціну підприємства не з точки зору 
виробництва (тобто понесених затрат), а з точки зору сфери обігу, як результат 
взаємодії контрагентів на ринку; представники теорії факторів виробництва (Ж.-
Б. Сей, Дж. Кларк), які пов’язували вартість підприємства з результатами сукупного 
функціонування таких факторів, як праця, капітал і земля. 

Завдяки дослідженням представників цінового підходу в економічній теорії 
з’явились такі категорії як “економічне благо”, “споживча вартість”, “мінова 
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вартість”, “теорія граничної корисності”, які на сьогодні використовуються в якості 
теоретичної основи для побудови теорії управління вартістю підприємства. 

ІІІ. Розгляд вартості підприємства як цінності базується на розумінні факту, 
що будь-який товар – матеріальний, нематеріальний або фінансовий, має свою 
цінність. Оскільки підприємство розглядається в якості товару, воно теж має свою 
цінність, яка за Р.Н. Холтом [3, с. 53] визначається під впливом таких факторів: 
зростання доходів; зниження виробничого чи фінансового ризику; підвищення 
ефективності функціонування підприємства. 

Першим, хто звернув увагу на фактори, від яких залежить цінність підприємства, 
був А. Маршал, який основним фактором цінності окремої речі (у нашому випадку – 
підприємства) визначав її корисність, тобто вигоду, що є наслідком реалізації права 
володіння благом. 

Критиком підходу щодо розгляду вартості як цінності був М.І. Туган-
Барановський [4], який зауважував, що серед російських економістів (особливо серед 
марксистів) на початку ХХ ст. увійшло до звички застосування термінів “вартість” і 
“цінність” як тотожних понять. Однак, на думку автора, такий підхід був 
помилковим, оскільки англійське слово “value” (цінність) не може бути ототожнене з 
поняттям “cost” (вартість). Також слід відмітити, що поняття “cost” може 
перекладатись не тільки як вартість, але й як “витрати”, внаслідок чого підхід автора 
можна віднести до представників першої групи. 

Основною перевагою розгляду вартості підприємства як цінності є можливість 
представлення підприємства як окремої системи, що впливає на визначення його 
властивостей як особливого товару, що продається на ринку. Той факт, що 
підприємство є особливим товаром, передбачає, що його неможливо порівнювати зі 
звичайними товарами і застосовувати для його оцінки методологію оцінки таких 
товарів. Методи оцінки традиційних товарів та послуг не дозволяють врахувати усі 
властивості підприємства як самостійної цілісної системи, що зумовлює необхідність 
розробки особливої методології оцінки вартості підприємства з урахуванням 
національної специфіки економічного розвитку. 

Таким чином, в результаті проведеного історичного аналізу поглядів дослідників 
в сфері економічної думки щодо розуміння вартості підприємства можна виділити 
три основних підходи (рис. 1.1). 

Відповідно, на сьогодні серед економістів не сформовано єдиного підходу до 
розуміння вартості підприємства, який би міг бути покладений в основу удосконалення 
бухгалтерського обліку як складової концепції управління вартістю підприємства. 
Проблеми вартості підприємства детально розроблені в рамках досліджень окремих 
наукових економіко-теоретичних шкіл, однак вони недостатньо узгоджені між собою, 
чим створюють проблеми різночитання методології оцінки вартості. 

                                                 
3 Холт Р.Н. Основы финансового менеджмента. Пер.с англ. / Р.Н. Холт. – М.: Букинист, 1995. – 128 с. 
4 Туган-Барановский М.И. Основы политической экономии. 1909. 
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Рис. 1.1. Основні підходи щодо розуміння вартості підприємства  

як економічної категорії 
Така ситуація створює труднощі при побудові системи бухгалтерського обліку, 

орієнтованої на забезпечення процесів формування та управління вартістю 
підприємства, що передбачає множинність варіантів такої системи – як понесених 
витрат, як ціни чи як цінності. З іншого боку, наявна множинність дозволяє обрати 
той альтернативний варіант, який найбільш адекватно забезпечує розвиток 
бухгалтерського обліку та його теоретико-методологічного інструментарію на основі 
конгломерату економічних теорій.  

Одним з варіантів розвитку концепції управління вартістю підприємства є синтез 
існуючих підходів до розуміння вартості підприємства. Це дозволяє побудувати нову 
концепцію вартості, яка включатиме весь комплекс факторів впливу на її величину. 

Існування альтернативних підходів до розуміння вартості створює широку 
предметну область досліджень в сфері облікового забезпечення управління вартістю 
підприємства. 

Сутність вартості підприємства в суміжних науках. Кінець XX – початок 
XXI ст. характеризується розвитком бухгалтерського обліку з урахуванням 
міждисциплінарних зв’язків, що передбачають необхідність врахування в обліковій 
сфері основних здобутків, досягнутих в інших наукових сферах. 

Врахування наявних підходів до розуміння вартості підприємства в інших 
сферах наукової діяльності дозволяє виявити нові можливості бухгалтерського обліку 
у відображенні складних інтегрованих об’єктів (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1. Підходи до розуміння вартості підприємства в інших науках 
Наука Підхід до розуміння вартості підприємства 

Етика Вартість підприємства виступає передумовою руху, розвитку і протиріччя 
людського буття як суспільного буття. Вартість підприємства виникає в результаті 
людської діяльності на підприємстві, в той же час, вона стає фактором, що 
спрямовує людей до інвестування в ті підприємства, що мають більшу вартість, 
тим самим скеровуючи таку діяльність 

Психологія Вартість підприємства дозволяє вирішити проблему ідентифікації ролі окремої 
людини як частини колективу підприємства в суспільстві, виступає однією з умов 
її гармонійного розвитку і максимально повної реалізації її інтересів в умовах 
становлення постіндустріальної інформаційної економіки 

Соціологія Вартість підприємства, як окремий результативний показник діяльності 
підприємства, сприяє перерозподілу ресурсів в національній економічній системі 
через концепцію ефективності ринку (розроблена Ю. Фама) 

Вартість підприємства 

як понесені витрати 

передбачає розгляд 
підприємства як 

товару, який має певну 
цінність, й що 

продається на ринку 

передбачає розгляд 
вартості підприємства 
як ціни, що формується 
на основі врахування її 

корисності 

передбачає розгляд 
вартості підприємства 
в світлі витратної 

концепції 

як ціна як цінність 
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Дослідження в сфері вартості підприємства мають міждисциплінарне значення 
та сприяють розвитку таких облікових теорій, як соціологічна, етична, психологічна 
та біхевіористичного підходу, що базується на необхідності врахування можливих 
варіантів поведінки користувачів облікової інформації про ринкову вартість 
підприємства. 

Таким чином, розвиток бухгалтерського обліку в напрямі забезпечення процесів 
формування вартості підприємства, дозволяє вирішити проблеми обліково-
інформаційного забезпечення функціонування системи управління вартістю, а також 
опосередковує формування теоретико-методологічних засад бухгалтерського обліку, 
поглиблює його взаємозв’язки із іншими підсистемами системи управління 
підприємством. 

Поняття “вартість підприємства” в наукових працях. Відсутність єдності 
підходів до розуміння економіко-теоретичної сутності категорії “вартість 
підприємства” породжує різночитання змісту цього поняття. 

Удосконалення облікового інструментарію та побудова системи обліку, яка 
надаватиме достатню інформацію для управління вартістю підприємства, передбачає 
наявність чітко визначеної термінології. Це пов’язано з тим, що ефективність 
впровадження концепції управління вартістю на підприємствах у значній мірі 
залежить від правильного розуміння змістовного наповнення поняття “вартість 
підприємства”. Це, в свою чергу, актуалізує проблему загальної класифікації підходів 
до визначення поняття “вартість підприємства” (Додаток А) (рис. 1.2). 

Дослідження сутності кожного з вищенаведених підходів дозволяє побудувати їх 
авторську класифікацію, що є основою формування власного бачення поняття 
вартості підприємства та розробки пропозицій з удосконалення системи 
бухгалтерського обліку в межах концепції управління вартістю підприємства. 

1) Вартість підприємства як вартість майнового комплексу або сума 
вартостей усіх активів (елементів) підприємства. Цей підхід має майнову основу, 
але виключно майновим підходом його вважати не слід. В межах цього підходу 
позиції авторів поєднуються у дві умовні групи: 1) ті, що розглядають вартість 
підприємства як майнову вартість (вартість майнового комплексу); 2) ті, що окрім 
майнової складової у структурі вартості підприємства виокремлюють вартість 
нематеріальних (невідчутних) активів, дослідження ролі яких у функціонуванні 
економічних систем та як одного з нових об’єктів бухгалтерського спостереження в 
останнє десятиріччя набуло значної актуальності. 

Відповідно, цей підхід можна називати “майновим” або “балансовим”, оскільки 
інформаційну основу для визначення вартості становить баланс підприємства. В той 
же час, проведені за цим напрямом дослідження підтверджують неможливість 
визнання даних балансу підприємства вичерпними та повними щодо інформації про 
вартість усіх активів, зокрема, невідчутних.  
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Систематизація підходів до визначення поняття “вартість підприємства” 

Як вартість майнового комплексу або сума вартостей усіх активів (елементів) 
підприємства: 
- як сума вартостей усіх активів підприємства (В.Н. Шипов (2000), (І.Й. Яремко (2005)); 
- як вартість майнового комплексу (Г.В. Козаченко, Г.І. Янчук (2006)), (В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова (2006)); 
- як вартість усього майнового комплексу підприємства, що функціонує, включаючи нематеріальні активи 
(В.І. Захарченко, Н.Н. Мєркулов, Н.В. Халікян (2009)). 

Як складна система взаємовідносин підприємства із зовнішнім середовищем: 
- як складна система взаємовідносин підприємства із зовнішнім середовищем з приводу залучення капіталу в рамках 
зони граничної ефективності його використання (М.А. Крюков (2004), Ч.З. Нгуєн (2009)).; 
- як грошова оцінка підприємства як системи (пов’язаної з зовнішнім середовищем і направленої зацікавленими у ній 
групами осіб), націлена на своє збереження і розвиток, характеризуючи ефективність діяльності з позиції зростання 
цінності її капіталу (Т.М. Мажиріна (2007)). 

Як рівноважна ціна: 
- як ймовірнісна грошова величина, яку потенційний покупець буде готовий заплатити за підприємство, що оцінюється, 
тобто одночасно за усі представлені його активи, в результаті комерційної угоди між добровільними і компетентними 
продавцем і покупцем (В.Н. Шипов (2000)); 
- як рівноважна ціна, по якій може здійснитися операція по купівлі-продажу компанії (І.В. Тополя (2004)); 
- як об’єктивна в просторі і в часі величина, яка визначає кількість всезагального еквіваленту, за яке підприємство 
може переходити від одного власника до іншого (Н.М. Якупова (2004)); 
- як рівноважна ринкова ціна, за якою здійснюються операції на ринку (І.Є. Єрємєєва (2007)). 

Як показник (критерій, параметр, величина) ефективності діяльності 
підприємства: 
- як інтегральний економічний показник діяльності підприємства, в якому відображається ретроспектива, поточний 
стан і розвиток бізнесу (І.О. Ломакін (2002), М.А. Крюков (2004), І.В. Івашківська (2006), Н.В. Тертична (2006)); 
- як важливий комплексний показник (критерій) фінансової оцінки, що адекватно відображає економічну ефективність 
функціонування підприємства (О.В. Новіков (2004), Н.О. Жеребцова (2006)); 
- як кінцевий системний і комплексний показник результатів діяльності підприємства (С.Р. Гаджибутаєва (2006)); 
- як найважливіший показник ефективності діяльності підприємства, єдиний критерій оцінки фінансового добробуту 
підприємства (Г.В. Козаченко, Г.І. Янчук (2006)); 
- як комплексний показник розвитку компанії, що відображає кінцевий результат і зростання багатства акціонерів 
(І.Є. Єрємєєва (2007)); 
- як синтетичний показник, у якому відображаються численні характеристики малого підприємства (Г.І. Янчук (2007)); 
- це критеріальний показник ефективності корпоративного менеджменту (А.С. Соколіцин, Є.Г. Шевцов (2008)); 
- як інтегрований показник операційної, інвестиційної, фінансової діяльності (Е.Т. Кулієва (2009)); 
- як найважливіша комплексна характеристика компанії, що адекватно відображає її фінансове становище, економічну 
ефективність і очікувані перспективи діяльності (А.О. Халдін (2009)); 
- як прояв ділової активності компанії, сутністю якого є фактичний чи потенційний приріст потоків економічних вигід, 
достатніх для задоволення очікувань власників вкладеного капіталу (включаючи вартість невідчутних активів) з 
врахуванням притаманного вкладенням ризику (О.В. Асканова, А.В. Карпенко (2010)); 
- як універсальний критерій ефективності, що об’єднує сукупність досягнень компанії і забезпечує безперервний 
контроль за виконанням стратегічних і оперативних задач її розвитку (Д.Н. Іванченко (2011)); 
- об’єктивна в часі і просторі величина, що визначає здатність підприємства задовольняти потреби власника в 
довгостроковій перспективі через процес його використання відповідно до стратегії розвитку (А.О. Шишкін (2011)). 

Як вартість (оцінка) очікуваних грошових потоків: 
- як похідна від грошових потоків (Р.Р. Ахмедзянов (2005)); 
- як вартість очікуваних від підприємства грошових потоків (І.Й. Яремко (2005)); 
- як сукупність дисконтованих вигід для власника (І.В. Івашківська (2006), (Е.Т. Кулієва (2009)); 
- як майбутній очікуваний грошовий потік, дисконтований за ставкою, що відображає притаманний йому ризик 
(Н.В. Пойлова (2006)); 
- як інвестиційна чи внутрішня оцінка майбутніх грошових вигід власників основного капіталу компанії (Т. Теплова (2007)); 
- як сума чистих грошових потоків, які будуть створені за увесь час її функціонування в прогнозний і постпрогнозний 
періоди, дисконтованих до поточного (нульового) моменту часу, з врахуванням реально існуючих ризиків відхилення 
фактичних грошових потоків від очікуваної величини (Н.В. Городнова, С.С. Чернов (2009)); 
- як здатність компанії приносити її власникам стабільні позитивні грошові потоки, дисконтовані за ставкою доходності, 
що враховують фінансові ризики, і що визначаються за допомогою сучасного інструментарію оціночних процедур 
(Н.М. Смірнова (2009)). 

Як грошовий вимір (еквівалент) економічної цінності підприємства: 
- як оцінка результатів діяльності підприємства: його економічна цінність і соціальна корисність (Н.О. Жеребцова 
(2006));  
- як виражений у грошових одиницях визнаний еквівалент – імовірнісна величина, що визначається розрахунковим 
шляхом на основі прогнозування подій на конкретний момент часу через оцінювання факторів цінності, значущості 
підприємства для національних та зарубіжних споживачів та суспільства загалом (Г.І. Островська (2007)); 
- як грошовий еквівалент його цінності, рівень якої визначається не лише забезпеченістю ресурсами, але й 
ефективністю їх використання, ступенем інноваційності діяльності та її схильності до різних ризиків (Т.О. Яковлєва 
(2010)); 
- як грошовий вимір його економічної цінності, якості та соціальної корисності (Л.М. Пронько  (2011)). 

Рис. 1.2. Підходи дослідників до визначення поняття “вартість підприємства” 
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З огляду на вищезазначене, розглянутий підхід до визначення вартості 
підприємства пропонуємо називати “адитивним” або “сумарним”, оскільки вартість 
підприємства в межах цього підходу є сумою вартостей активів, що утворюють 
підприємство. При цьому слід враховувати, що в умовах сучасної динамічної 
економіки, яка характеризується наростанням тенденцій глобалізації та 
постіндустріалізації, вартість підприємства буде відрізнятися від суми вартостей його 
матеріальних і нематеріальних активів.  

2) Вартість підприємства як рівноважна ціна. Як вже зазначалося вище, не 
слід ототожнювати такі поняття як “вартість підприємства” і “ціна підприємства”. 
Поняття “ціни підприємства” використовується у випадках купівлі-продажу 
підприємств, при цьому поняття “вартості підприємства” має більш широке змістовне 
наповнення. Також не слід заперечувати вплив вартості підприємства на його ціну. В 
залежності від особливих інтересів покупця і продавця, ціна підприємства може 
відхилятися від вартості підприємства. Співпадати вони можуть за наявності 
ефективного ринку (за підходом Ю. Фами), що в умовах діючої вітчизняної 
економічної системи є неможливим.  

3) Вартість підприємства як показник (критерій, параметр, величина) 
ефективності діяльності підприємства. Підґрунтям оцінки вартості підприємства є 
величина, що відображає ефективність його функціонування в цілому та окремих 
його підсистем (за показниками прибутковості різних видів діяльності підприємства), 
в розрізі очікуваних перспектив (прогнозних параметрів), а також в розрізах 
показників багатства акціонерів та досягнення стратегічних цілей). При цьому, 
обмеження тільки ефективністю діяльності підприємства є недопустимим в межах 
функціонування підприємства як відкритої системи, що обмінюється з іншими 
системами різними ресурсами (матеріальними, нематеріальними, інформаційними, 
людськими). Пропонуємо називати цей підхід до визначення вартості підприємства 
“комплексним підходом за ефективністю”. 

4) Вартість підприємства як складна система взаємовідносин підприємства 
із зовнішнім середовищем. Вартість підприємства в умовах сьогодення – це 
величина, що напряму залежить від зовнішнього середовища та від впливу 
непередбачених змін, що відбуваються в ньому (наприклад, зміна системи 
оподаткування, законодавчі реформи, поява нових інституцій, тощо). Виявлення 
основних причин залучення інвестицій або додаткового капіталу для зростання або 
максимізації вартості підприємства, на нашу думку, не може розкривати зміст 
вартості підприємства. Це тільки одна із характеристик, що іманентно притаманна 
досліджуваному поняттю, однак вона не дозволяє повністю розкрити його сутність, 
оскільки не враховує цілий ряд інших параметрів. 

5) Вартість підприємства як вартість (оцінка) очікуваних грошових потоків. 
Наслідуючи традиції у розмежуванні підходів в оціночній діяльності, цей підхід є 
дохідним, оскільки визначає вартість підприємства через його здатність приносити 
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економічні вигоди (доходи) в майбутньому. Він становить альтернативу адитивному 
підходу та враховує здатність підприємства приносити дохід його власнику чи 
інвестору, що безпосередньо залежить як від внутрішніх чинників (майнового стану), 
так і від зовнішніх (рівень інфляції, ризикованість вкладень, використання сучасних 
методів оцінки). Разом з тим застосування такого підходу не дозволяє повною мірою 
обґрунтувати сутність поняття “вартість підприємства”, оскільки ймовірнісний 
характер очікуваних доходів не може виступати беззаперечним фактом в умовах 
нестабільності та динамічності умов, що особливо проявляються в останні роки через 
поглиблення кризових явищ у національній та світовій економіці. З урахуванням 
орієнтації цього підходу на майбутні грошові потоки пропонуємо називати його 
“стратегічним” або “перспективним”. 

6) Вартість підприємства як грошовий вимір (еквівалент) економічної 
цінності підприємства. Цей підхід подібний до комплексного підходу за 
ефективністю, що передбачає визначення вартості підприємства шляхом 
встановлення ефективності його функціонування, оскільки цінність має здатність 
проявлятися через показники ефектів (економічних, соціальних). Також цей підхід 
може бути порівняний з ціновим, оскільки ціна – це грошове вираження цінності 
підприємства. При цьому цінність можна інтерпретувати з різних точок зору, 
внаслідок чого для власника і потенційного покупця цінність підприємства буде 
різною. 

Враховуючи наведені вище пропозиції щодо систематизації підходів до 
трактування поняття “вартість підприємства” та виходячи з їх змістовного 
наповнення, пропонуємо їх наступний загальний перелік (рис. 1.3). 

Проведений аналіз підходів до визначення категорії вартості підприємства 
дозволив встановити, що: 

 недоцільним є ототожнення поняття вартості підприємства та його ринкової 
ціни, оскільки застосування такого підходу призводить до втрати об’єктивної основи 
цього показника, що не дозволяє визначити критерії для формування професійного 
судження щодо ефективності дій керівництва в сфері ринкового управління 
підприємством; 

 неможливим є ототожнення вартості підприємства та його балансової 
вартості, розрахованої на базі капіталізованих затрат, оскільки застосування такого 
підходу призводить до надмірної консервативності при її визначенні та має суто 
ретроспективну орієнтацію, що не дозволяє врахувати поточні зміни вартості активів 
і зобов’язань, впливу на неї стратегічних управлінських заходів;  

 недоцільною є суто матеріальна орієнтація при визначенні вартості 
підприємства, яка ігнорує існування на підприємстві активів нематеріальної 
(невідчутної) природи, питома вага яких у формуванні вартості підприємства 
постійно збільшується; 
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Підходи до визначення поняття вартості підприємства 

Стратегічний 
(перспективний) 

Комплексний за 
ефективністю 

 

Ціновий 

 

Адитивний (сумарний) 

 

Зовнішній 

 

Ціннісний 

Сума вартостей усіх активів підприємства (матеріальних і 
нематеріальних) 

Ціна, за якою може бути придбано або продане 
підприємство 

Показник ефективності функціонування  
підприємства 

Система взаємовідносин  
із зовнішнім середовищем 

Вартість грошових потоків підприємства 
 у майбутньому 

Проекція цінності підприємства  
у грошовому вимірі 

 
Рис. 1.3. Сутність та види підходів до трактування поняття “вартість підприємства” 

 

 недостатнім є використання в якості інформаційного джерела для оцінки 
вартості підприємства в сучасних умовах розвитку світової економіки традиційного 
пакету фінансової звітності. Необхідним є доповнення класичних форм фінансової 
звітності іншими показниками фінансового та нефінансового характеру про фактори, 
що впливають на створення вартості підприємства, проте наразі залишаються поза 
системою бухгалтерського обліку. Відповідно, розробки потребує уніфікована 
система прийняття управлінських рішень щодо вартості підприємства на основі 
інформації фінансового та нефінансового характеру. 

Виходячи з вищенаведеного, ринкова оцінка без врахування інформації, що 
надається системою бухгалтерського обліку, не може використовуватись в якості 
характеристики вартості підприємства. В той же час, система бухгалтерського обліку 
в існуючому вигляді не може виступати повноцінним інструментом визначення 
вартості підприємства, яка б задовольняла потреби користувачів такої інформації. 
Відповідно, в сучасних умовах розвитку національної економіки для забезпечення 
управління вартістю підприємства система бухгалтерського обліку має бути 
трансформована як на теоретичному, так і на методологічному рівнях в тих 
складових, що стосуються основних факторів формування вартості підприємства. 

Проведений аналіз підходів до визначення поняття “вартість підприємства” 
дозволив встановити, що їх різноплановість не викликана недостовірністю або 
неадекватністю сучасним умовам розвитку економічної системи. Існування значної 
кількості підходів пов’язано з тим, що вартість не є здійсненим фактом, а є 
вираженням цінності, понесених витрат, ціни власності підприємства в конкретний 
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момент часу відповідно до обраного методу оцінки. Значна варіативність підходів 
пояснюється впливом наступних факторів: 

1) визначення вартості підприємства обґрунтовується специфічністю 
підприємства як конкретного товару, пов’язана не лише з минулим, в якому були 
понесені витрати на його створення і функціонування, а також з прогнозами та 
майбутніми очікуваннями (прогнозні обсяги продаж, оборотність активів, 
рентабельність, капітальні інвестиції тощо); 

2) існуванням різноманітних користувачів інформації про вартість підприємства. 
Погляди суб’єктів прийняття рішень, які використовують показник вартості 
підприємства значно відрізняються (рис. 1.4). 

Наведені вище суб’єкти ставлять перед собою різні цілі при визначенні вартості 
підприємства як специфічного товару. Наприклад, для власників важливе значення 
має вибір варіантів розпорядження власністю підприємства, встановлення розміру 
грошових ресурсів, які можуть бути одержані в результаті продажу або ліквідації 
підприємства. Для кредиторів найважливіше значення при оцінці вартості 
підприємства має його фінансова дієздатність, для аналітиків фондових бірж – 
підтвердження обґрунтованості котирувань цінних паперів; 

3) при проведенні оцінки вартості підприємства різними суб’єктами 
застосовується власний оціночний методологічний інструментарій, який 
орієнтований на досягнення цілей оцінки. Тобто, кожен суб’єкт обирає ті методи, які 
найбільш достовірно відображатимуть вартість підприємства в тому розумінні, яке 
відповідає потребам користувачів такої інформації. 

Відповідно, для адекватного визначення поняття “вартість підприємства” слід 
використовувати синтетичний підхід, що враховує вищенаведені характеристики 
підприємства як товару та відповідає теоретико-методологічним засадам 
бухгалтерського обліку. 

Пропонуємо розглядати поняття “вартість підприємства” як об’єктивну 
величину, що відображає цінність підприємства як специфічного товару для 
потенційного покупця та формується на певну дату в економічному середовищі з 
використанням облікової та ринкової інформації для можливості здійснення угоди 
купівлі-продажу на активному ринку. Кількість грошових коштів, яка опосередковує 
процес купівлі-продажу підприємства в цілому або його частини в певній угоді 
називається його ціною. 

Запропонований підхід до визначення поняття “вартість підприємства” створює 
передумови для розвитку системи бухгалтерського обліку як інформаційної основи 
ефективного управління вартістю підприємства. 

Види вартості підприємства. Вартість підприємства є економічним поняттям, 
що відображає сукупність взаємовідносин між підприємством як товаром доступним 
для купівлі-продажу, та суб’єктами цього процесу. 
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Економічне поняття вартості підприємства відображає ринковий зміст вигід, 
якими володіє власник (власники) цього підприємства. Під час продажу вартість 
підприємства може бути визначена через певну суму коштів, на яку воно може бути 
обміняне, або через суму доходів, яку може приносити діяльність цього підприємства 
в майбутньому його власнику. Разом з тим, вищенаведене загальне визначення може 
бути інтерпретоване в залежності від потреб різних суб’єктів, що визначають вартість 
підприємства. 

Функціонування значної кількості видів суб’єктів господарювання призвело до 
появи таких понять як “вартість підприємства”, “вартість фірми”, “вартість 
організації”, “вартість бізнесу”, що зумовлює необхідність встановлення сфер 
перетину між ними. Якщо перші три поняття є синонімами, що визначають вартість 
конкретного суб’єкта господарювання, для якого відсутні галузеві обмеження 
діяльності, то поняття “вартість бізнесу” має інше змістовне наповнення. 

Бізнесом називають певний напрям господарської діяльності, який виступає 
об’єктом оцінки. Підприємство, фірма чи організація можуть забезпечувати ведення 
декількох видів бізнесу та їх функціонування може охоплювати різні напрями 
діяльності. Таким чином, вартість підприємства, фірми чи організації може 
складатись із суми вартостей всіх видів бізнесу, що входять до їх складу.  

Тобто, поняття “вартість бізнесу” є більш вузьким, ніж поняття “вартість 
підприємства” та суміжні з ним. У цьому дослідженні для оцінки вартості суб’єкта 
господарювання будемо використовувати поняття “вартість підприємства” в цілях 
розвитку облікового забезпечення управління цим показником. Також слід 
враховувати, що в сфері господарського та бухгалтерського законодавства в Україні 
використовується поняття “підприємство”, а не “фірма”, на відміну від економічної 
теорії. Поняття “організація” притаманне російським та деяким українським 
законодавчим актам та у більшості випадків виступає аналогом вітчизняного поняття 
“підприємство”. 

В сучасних працях згадується значна кількість видів вартостей підприємства, які 
досить складно порівняти одна з одною та майже неможливо виділити їх чітку та 
логічну структуру з метою побудови системи бухгалтерського обліку показників 
вартості підприємства. Для побудови загальної класифікації існуючих видів вартості 
підприємства слід застосовувати наступні ознаки (табл. 1.2). 

Запропонована класифікація видів вартості підприємства сформована з метою 
виділення тих класифікаційних ознак, що забезпечуються інформацією системи 
бухгалтерського обліку.  

Серед запропонованих класифікаційних ознак вартості підприємства виділено 
такі ознаки: за суб’єктами, для яких здійснюється оцінка вартості підприємства; по 
відношенню до системи бухгалтерського обліку; відповідно до концепції 
справедливості. Інші види ознак одержано в результаті аналізу поглядів дослідників, 
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представлених в Додатку А. Характеристика наведених видів вартості підприємства 
представлена в Додатку Б. 

Таблиця 1.2. Запропонована класифікація видів вартості підприємства 
Критерій класифікації Види вартості підприємства 

1 2 
За економіко-теоретичним 

змістом вартості 
Мінова (в обміні) 
Споживча (в користуванні) 

За суб’єктами, що здійснюють 
оцінку вартості підприємства 

Для власника 
Управлінська 
Заставна 
Інвестиційна 
Страхова 
Ринкова (фондова) 
Інші 

Залежно від перспектив 
діяльності підприємства 

Діючого підприємства 
Ліквідаційна 

За методом оцінки 
Витратна 
Дохідна 
Ринкова (вартість заміщення)  

По відношенню до системи 
бухгалтерського обліку 

Балансова 
Небалансова 

За порядком розрахунку 
Розрахована прямим способом (чиста балансова) 
Розрахована зворотнім способом (ринкової капіталізації) 

Відповідно до концепції 
справедливої оцінки 

Справедлива 
Несправедлива 

 
Серед існуючих видів вартості підприємства, що використовуються різними 

групами користувачів для прийняття рішень, найбільше значення має ринкова 
(фондова) вартість, яка визначається як майбутні очікування грошових потоків, що 
будуть генеруватись протягом подальшої діяльності підприємства.  

Цей вид вартості є найбільш поширеним в умовах функціонування ринкової 
економіки, яка в процесі формування та розвитку підприємств виступає основою для 
оцінки інвестиційної привабливості, фінансової стійкості і конкурентоспроможності 
суб’єкта господарювання на ринку товарів та послуг. 

Як зазначає С.В. Валдайцев, з точки зору акціонерів, управління повинно бути 
орієнтоване на забезпечення ринкової вартості фірми та її акцій, оскільки таке 
зростання дозволяє акціонерам чи інвесторам одержувати найбільший у порівнянні з 
іншими формами дохід від вкладень – курсовий грошовий дохід від перепродажу всіх 
чи частини належних їм акцій або курсовий негрошовий дохід, що виражається у 
збільшенні вартості (цінності) чистих активів, що належать акціонерам, а відповідно і 
суми їх власного капіталу [5, с. 37]. Таким чином, на сьогодні корпоративних 

                                                 
5 Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия. Учебное пособие для вузов / 
С.В. Валдайцев – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 720 с. 
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власників все більше цікавлять не так дивіденди, скільки вартість тієї частки 
власності, якою вони володіють і, головним чином, можливості її стійкого 
довгострокового зростання. Це також підтверджує й провідна світова практика 
функціонування фондових ринків, на яких найбільш конкурентоспроможними 
вважаються ті підприємства, які здатні забезпечити ефективне управління їх 
ринковою вартістю. 

Для біржових потреб ринкова вартість розраховується як добуток випуску 
випущених акцій на вартість акції, що склалась на організованому торговельному 
ринку (біржі). При цьому оборот акцій, що знаходяться на біржі, іноді складає 
невелику частку від загальної кількості випущених підприємством акцій, тому 
операції за участі невеликої кількості акцій можуть піддаватись маніпуляціям з боку 
учасників ринку в короткостроковому періоді. Якщо акції підприємства не 
котируються на біржі, визначення його ринкової вартості є досить ускладненим. 
Проте, це не зменшує важливості визначення показника ринкової вартості для 
зацікавлених осіб. Серед аргументів на користь ринкової вартості є також її 
безпосередній вплив на фінансову позицію акціонерів підприємства. Відповідно, 
ринкова вартість виступає основним об’єктом управління згідно концепції управління 
вартістю підприємства. 

Використання тільки даних бухгалтерського обліку для достовірного визначення 
ринкової вартості є недостатнім, оскільки її величина залежить від тих сигналів та 
очікувань, які були одержані або сформовані учасниками ринку. Тому система 
бухгалтерського обліку повинна бути реформована таким чином, щоб надавати 
достатню і достовірну інформацію про такий вид вартості підприємства (вартість х), 
який є максимально наближеним до ринкової. При цьому фактори, що впливають на 
процес формування і генерування цієї вартості, повинні бути максимально 
наближеними до аналогічних факторів, що впливають на ринкову вартість 
підприємства (рис. 1.5). 
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Наближена рівність в цьому контексті означає, що вартість х, яка розраховується 
на основі даних бухгалтерського обліку, є максимально наближеною (приблизно 
дорівнює) ринковій вартості підприємства. Основною причиною неможливості 
досягнення абсолютної рівності між цими видами вартості є механізм формування 
ринкової вартості, що залежить не тільки від внутрішніх факторів підприємства, але 
також від зовнішніх, що не охоплюються системою бухгалтерського обліку. Зокрема, 
представники Національної комісії цінних паперів та фондового ринку України 
наводять таку інформацію за 2011 р, яка характеризує вплив зовнішніх факторів 
відносно системи підприємства, що може змінювати ситуацію на вітчизняному 
фондовому ринку, тобто впливати на зміну ринкової вартості підприємств: 

 базовий індекс інфляції у жовтні 2011 р. до попереднього місяця знизився до 
рівня 100,6%. Базова інфляція за 10 місяців 2011р. склала 6,4%; 

 у вересні експорт залізняку збільшився на 7,3%, або на 202,73 тис. тонн в 
порівнянні з серпнем до 2 962,12 тис. тонн; 

 у вересні в порівнянні з серпнем імпорт марганцевої руди збільшився в 4,2 
рази, або на 123,14 тис. тонн до 161,97 тис. тонн на 68,41 млн. доларів США; 

 ціни в промисловості України у жовтні 2011 року знизилися на 1,8% після 
зростання на 1,2% у вересні і 0,5% – у серпні [6]. 

Інші причини неможливості забезпечення повної відповідності вартості х, що 
формується на основі облікової інформації, та ринкової вартості підприємства, більш 
детально розкриті в наступних підрозділах цієї монографії. 

Необхідність застосування підходу, за якого система бухгалтерського обліку, 
пройшовши певне удосконалення, може використовуватись в якості інформаційного 
джерела для управління вартістю підприємством, підтверджує В.І. Бусов. Зокрема, 
автор відмічає, що бухгалтерський облік зробив свій внесок у вигляді основної 
структури фінансових звітів компанії, які, модифіковані належним чином, можуть 
слугувати для цілей управління вартістю [7, с. 13]. 

В той же час, слід враховувати, що вартість х може бути застосована в процесах 
прийняття рішень тільки після детального аналізу кожного із можливих підходів та 
методів її оцінки на основі даних бухгалтерського обліку та встановлення їх 
відповідності вимогам системи управління вартістю підприємства. 

Проведений аналіз сутності вартості підприємства, історичних аспектів розвитку 
наукових підходів до трактування категорії “вартість підприємства”, дослідження 
особливостей класифікації видів вартості підприємства, дозволили визначити 
актуальність розробки теоретико-методологічних засад створення адекватного 
сучасним економічним реаліям обліково-інформаційного забезпечення системи 
управління вартістю підприємства. 
                                                 
6 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.nssmc.gov.ua 
7 Бусов В.И. Сущность и место управления стоимостью в управлении компанией / В.И. Бусов // Вопросы 
оценки. – 2007. – № 4. – С. 10-18. 
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З метою побудови системи бухгалтерського обліку, орієнтованої на забезпечення 
процесів формування вартості, що сприятиме підвищенню ефективності управління
нею, удосконалено підхід до розуміння сутності вартості підприємства та побудовано 
класифікацію видів вартості підприємства, розрахунок яких може бути здійснений 
шляхом застосування інформації із системи бухгалтерського обліку. Використання 
вищенаведених розробок дозволяє побудувати методологічне забезпечення оцінки 
вартості підприємства на основі використання облікової інформації як однієї зі 
складових системи формування та управління вартістю підприємства. 

1.2. Концептуальні підходи до системи управління вартістю підприємства

Переважним фактором впливу на ефективність функціонування вітчизняних 
підприємств в сучасних умовах господарювання є їх здатність управляти своєю 
вартістю. Як відмічають Е.С. Єськов, В.С. Рижиков та В.А. Макарова, управління 
вартістю сприяє: 

безперервній максимізації вартості промислових підприємств України і 
демонстрації потенціалу зростання як джерела цінності;

орієнтації на прийняття рішень на всіх рівнях – від стратегічного до 
управлінського;

розвитку у працівників вартісного мислення, що ґрунтується на ключових 
факторах вартості;

обґрунтованому прийняттю інвестиційних рішень, розумінню очікувань 
інвесторів;

покращенню двостороннього обміну інформацією, посиленого шляхом 
обговорення підсумків, системами заохочення на основі вартості, вимірюваними 
факторами вартості [8, с. 45].

Якщо на початку XXI ст. в Україні, як зазначає О.Г. Мендрул, управління 
вартістю національних підприємств перебувало в стадії становлення та ґрунтувалось 
переважно на емпіричних пошуках, а не теоретичних засадах, тому ще не набуло 
властивостей органічного елементу цілісної системи управління [9, с. 1], разом з тим,
на сьогодні в науковій літературі проблемі управління вартістю підприємства 
приділяється все більша увага вітчизняних і зарубіжних вчених.

                                                
8 Еськов А.Л. Максимизация рыночной стоимости украинских предприятий как эффективный инструмент 
управления бизнесом / А.Л. Еськов, Рыжиков В.С., Макарова В.А. // Вісник економічної науки України. – 2011. 
– № 2. – С. 41-45.
9 Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємств: теоретичні та практичні аспекти: автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.06.01 “Економіка, організація і управління підприємствами” / Олександр 
Гаррійович Мендрул. – Київ, 2003. – 36 с.
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Зокрема, таким проблемам присвячені праці вітчизняних дослідників, серед яких 
О.В. Брезіцька [10], В.О. Воронін, С.С. Гринкевич [11], Т.А. Єрофієва [12], Д.Є. Іонін 
[13], І.В. Колос [14], І. Королькова, О. Королькова [15], А.В. Костик, Е.В. Лянце, 
Л.І. Павлиш [16], О.Г. Мендрул [17], І.Й. Плікус [18], В.В. Россоха, О.П. Осетрова [19], 
О. Сарапіна [20], І. Серединська [21] та інші. 

Серед основних напрямів наукового пошуку дослідники обирають проблеми 
визначення сутності управління вартістю, факторів впливу на вартість, розгляду 
методик оцінки вартості підприємства тощо. В той же час залишаються поза увагою 
проблеми інформаційного забезпечення управління вартістю підприємства та 
розвитку системи бухгалтерського обліку. Це, в першу чергу, пов’язано з тим, що в 
сучасних умовах розвитку системи формування та управління вартістю підприємства 
процес управління вартістю є синтезом значної кількості наукових течій, перелік яких 
постійно розширюється (рис. 1.6). 

Розвиток концепції управління вартістю підприємства потребує глибокого 
обґрунтування теоретико-методологічних засад її обліково-інформаційного 
забезпечення, механізму функціонування цієї системи. Недостатній рівень розвитку 
теоретико-методологічних засад бухгалтерського обліку як основи управління 
вартістю підприємства обумовлюється переважанням досліджень за цим напрямом, 
що здійснюють не бухгалтери, а представники сфери фінансів, корпоративного 
управління, економіки підприємств, які розкривають сам процес управління, 
обминаючи його інформаційні передумови. У зв’язку з цим, в багатьох випадках 

                                                 
10 Брезіцька О.В. Управління вартістю: фактори формування вартості підприємства / О.В. Брезіцька // Проблеми 
підвищення ефективності інфраструктури: збірник наукових праць. – Київ: НАУ, 2011. – Випуск 31. – С. 156-
160. 
11 Гринкевич С.С. Управління ринковою вартістю підприємства / С.С. Гриневич, І.І. Ониськів // Науковий 
вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.1. – С. 187-190. 
12 Єрофєєва Т.О. Система управління вартістю компанії в інституційній економіці: методологічні аспекти / Т.О. 
Єрофієва // Наукові Записки. – 2009. – Том 94. Економічні науки. – С. 42-46. 
13 Іонін Д.Є. Механізм управління вартістю страхових компаній: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук: спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Дмитро Євгенович Іонін. – Донецьк, 2008. – 25 с. 
14 Колос І.В. Вартісно-орієнтоване управління підприємством (на прикладі підприємств легкої промисловості): 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління 
підприємствами” / Ірина Василівна Колос. – Київ, 2007. – 25 с. 
15 Королькова І. Щодо управління вартістю підприємства на основі збалансованої системи показників / 
І. Королькова, О. Королькова // Економiст. – 2010. – №9. – С. 49-51. 
16 Воронін В.О. Управління вартістю компанії при реалізації інноваційно-алокаційного логістичного проекту / 
В.О. Воронін, А.В. Костик, Е.В. Лянце, Л.І. Павлиш // Вісник Національного університету “Львівська 
політехніка”. – 2009. – № 649. – С. 161-168. 
17 Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємств: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 272 с. 
18 Плікус І.Й. Концепція вартісно-орієнтованого управління та можливості її використання при обгрунтуванні 
доцільності санації підприємств [Текст] / І.Й. Плікус // Фінанси України . – 2011 . – № 1 . – С.108-121 
19 Россоха В.В. Управління вартістю бізнесу в процесі фінансового оздоровлення підприємств / В.В. Россоха, 
О.П. Осетрова // АгроІнКом. № 1-3. – 2011. – С. 64-67. 
20 Сарапіна О.А. Визначення та управління вартістю харчових підприємств як основа здійснення їх 
реструктуризації / О.А. Сарапіна // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – Випуск 2. – 
Том 2. – С. 239-245. 
21 Серединська І. Система показників управління вартістю підприємства / Ірина Серединська // Економічний 
аналіз. – 2010. – Випуск 5. – С. 167-168. 
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вітчизняними дослідниками пропонуються зарубіжні методи оцінки вартості, підходи 
до управління вартістю, які складно реалізувати у вітчизняних умовах. 
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Рис. 1.6. Вплив наукових напрямів на управління вартістю підприємства 

 

Наукова модифікація системи бухгалтерського обліку з урахуванням запитів 
системи формування вартості дозволить побудувати ефективно-діючу систему 
управління вартістю підприємства. 

Розвиток концепції управління вартістю підприємства та її інформаційного 
забезпечення вимагає уточнення змісту базових понять і категорій. Існуючі підходи 
до розуміння сутності поняття “управління вартістю підприємства” та інших 
суміжних понять (Додаток В), можна об’єднати у наступні групи (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3. Підходи до визначення змісту управління вартістю підприємства 
Підхід Характеристика Представники 

1 2 3 

Баланс 
 інтересів 

Передбачає розгляд процесу управління вартістю 
підприємства через регулювання інтересів акціонерів і 
менеджерів підприємства 

А.С. Тонких, 
А.В. Іонов, 
І.Є. Єремєєва 

Інвестиційний Базується на розгляді вартості підприємства з позиції його 
власників як інвестиції, внаслідок чого процес управління 
підприємством не виключає управління ним як цілісним 
майновим комплексом 

О.Г. Мендрул 

Інноваційний Базується на розгляді управління вартістю підприємством як 
аналітичної інновації, що є певною послідовністю 
впровадження нових критеріїв оцінки результатів 
функціонування будь-якого підприємства, що функціонує в 
конкурентному середовищі 

І.В. Івашковська  

Інституційний Передбачає використання в якості базисної теоретичної 
основи інституційної економічної теорії, що розкриває процес 
управління вартістю через систему показників оцінки 
вартості, які характеризують зовнішнє інституційне 
середовище та координацію у внутрішньому корпоративному 
інституційному середовищі підприємства 

Т.О. Єрофєєва  
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Продовження табл. 1.3 
1 2 3 

Комплексний Передбачає формування бізнес-моделі підприємства, 
виявлення всіх можливих факторів, які здійснюють вплив на 
формування і зміну вартості підприємства, вибір підходу і 
методу оцінки вартості підприємства та проведення її 
розрахунку, розробку системи показників ефективності 
функціонування працівників підприємства, моніторинг 
бізнес-моделі підприємства 

А.В. Фрезе, 
Е.С. Райкін 

Концептуальний Передбачає розгляд процесу управління вартістю як певної 
управлінської концепції, що має чітко визначені параметри та 
механізм її реалізації в практичній діяльності підприємств 

І.Й. Плікус, 
А.Г. Мнацаканян, 
А.Г. Харін 

Модельний Ґрунтується на розробці відповідних моделей управління 
вартістю, які дозволяють здійснювати моніторинг очікувань 
різноманітних економічних агентів, здійснювати управління 
“ринковим шумом”, оцінювати внесок кожного із факторів 
генерування вартості у формування кінцевого показника 
вартості підприємства 

Т. Коупленд, 
А. Долгофф, 
І.В. Нікітушкіна, 
Н.І. Козлова, 
Т.В. Теплова, 
І.В. Івашковська 

Системний Базується на припущенні, що процес управління вартістю 
підприємства є системою, у складі якої виділяються 
різноманітні підсистеми (стратегічна, тактична), для 
управління якими використовується власний методологічний 
інструментарій 

Н.В. Клевцова, 
Н.С. Ключарьова 

Стратегічний В основу підходу покладена концепція стратегічного 
управління підприємством, яка передбачає, що всі рівні та 
елементи управління вартістю орієнтовані на стратегічний 
приріст вартості підприємства. Застосування підходу 
передбачає необхідність кардинального перегляду 
управлінського інструментарію, який використовується для 
реалізації стратегічних цілей підприємства 

А.В. Ковальов, 
А.Я. Аркатов, 
Н.М. Якупова 

Фінансовий Базується на управлінні вартістю підприємства через 
врахування економічних взаємозв’язків із зовнішнім бізнес-
середовищем, власниками підприємств, ринковими 
процесами, контрагентами, потенційними інвесторами тощо. 
Процес управління вартістю ґрунтується на використанні 
сучасних фінансових інструментів та технологій, які 
дозволяють забезпечити зростання вартості в 
довгостроковому і короткостроковому періодах 

А.П. Кульгускін, 
Е.Т. Кулієва 

Циклічний Передбачає розгляд процесу управління вартістю з позиції 
виділення етапів життєвого циклу підприємства 

С.А. Казанцева 

 
Слід відмітити, що наведені в табл. 1.3 підходи, не є взаємовиключними, а їх 

виділення не передбачає об’єднання поглядів дослідників у складі єдиної 
класифікації. Наведений перелік є набором варіантів розгляду процесу управління 
вартістю підприємства, що пропонуються представниками різних сфер економічної 
діяльності. 

Найбільш ефективний розвиток процесу управління вартістю підприємством з 
використанням інформації бухгалтерського обліку може бути забезпечений на основі 
системного підходу. В цьому випадку застосовується методологія системного аналізу, 
яка дозволяє встановити адекватне співвідношення між системою бухгалтерського 
обліку та системою управління вартістю підприємства. Зокрема, використовуючи 
таку характеристику системи, як еквіпотенційність, що передбачає можливість 
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розгляду однієї підсистеми в якості підсистеми системи вищого рівня [22, с. 64], 
встановлюються внутрішні взаємозв’язки системи бухгалтерського обліку як 
інформаційної підсистеми в системі управління вартістю підприємства, що характерні 
для співвідношення між системою вищого порядку та її підсистемою. 

Одним з можливих підходів до розвитку системи управління вартістю 
підприємства також є застосування концептуального підходу, який передбачає 
розробку окремої концепції управління вартістю підприємства на основі облікового 
забезпечення такого процесу. Разом з цим, у порівнянні з концептуальним підходом 
системний має беззаперечні переваги. 

Застосування концептуального підходу в бухгалтерському обліку показників 
вартості підприємства слід здійснювати з урахуванням наукових розробок, таких 
вітчизняних вчених і науковців як В. Моссаковський та Т. Кононенко (2004 р.) [23], 
Н.М. Малюга (2006 р.) [24], Вал.В. Сопко (2008 р.) [25], В.М. Жук (2009 р.) [26], 
В.М. Пархоменко (2011 р.) [27], В.А. Шпак (2011 р.) [28] та ін. Відповідно, актуальну 
проблему становить побудова концепції обліково-аналітичного забезпечення 
управління вартістю підприємства в сучасних умовах господарювання. 

Система управління вартістю підприємства забезпечує використання її 
методологічного інструментарію (методів, прийомів, способів, системи показників) 
для оцінки вартості підприємства та здійснення подальшого впливу на неї. 
Цілеспрямоване управління генеруючими факторами дозволяє змінювати вартість 
суб’єкта господарювання. Цикл управління вартістю підприємства передбачає 
наступну послідовність дій (рис. 1.7). 

Застосування наведеного управлінського циклу в господарській діяльності 
підприємства враховує комплекс явищ, які оцінюються в процесі управління та 
дозволяє забезпечити поступальність дій щодо регулювання факторів, які впливають 
на процес генерування / руйнування вартості підприємства.  

 

                                                 
22 Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації: Навчальний посібник. / 
А.В. Катренко. – Львів: “Новий світ – 2000”. – 424 с. 
23 Моссаковський В. Концепція обліку в Україні / В. Моссаковський, Т. Кононенко // Бухгалтерський облік і 
аудит. - 2004. - №11. - С. 8-14. 
24 Малюга Н.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико-методологічні основи: 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” 
/ Н.М. Малюга. – Київ, 2006. – 36 с. 
25 Сопко В.В. Концепція бухгалтерського обліку пасивів (капіталу, власності) в управлінні підприємницькою 
діяльністю: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”/ В.В. Сопко. – Київ, 2008. – 31 с. 
26 Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки: монографія / Жук В.М. 
– К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 648 с. 
27 Концепція розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу витрат на якість продукції: автореф. дис... 
д-ра екон. наук : 08.00.09 / В. М. Пархоменко; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2011. — 36 с. 
28 Шпак В.А. Організація бухгалтерського обліку: концептуальний підхід: Монографія. – К.: Бізнес Медіа 
Консалтинг, 2011. – 312 с. 
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Рис. 1.7. Цикл управління вартістю підприємства та місце в ньому системи 

бухгалтерського обліку 
 

На кожному етапі управління вартістю виконуються специфічні заходи та 
процедури. 

1. Побудова стратегії управління вартістю підприємства. Відправним етапом в 
процесі управління вартістю підприємства є визначення базової стратегії, вибір якої 
на рівні підприємства зумовлений необхідністю досягнення цілей, поставлених 
власниками підприємства. Формування стратегії управління вартістю підприємства 
дозволяє визначити фундаментальну проблему корпоративного управління – 
одночасне задоволення вимог управлінців підприємства, його інвесторів та їх 
узгодження з інтересами власників. 

Більшістю дослідників (зокрема, І.Є. Єремєєвою [29, с. 12], О.А. Лаговською [30, 
с. 122], А.Г. Мнацаканян, А.Г. Харіним [31, с. 12], І.Й. Плікусом [32, с. 13], 

                                                 
29 Еремеева И.Е. Управление стоимостью компании в процессе формирования и развития бизнеса: автореф. дис. 
на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” / 
Ирина Евгеньевна Еремеева. – Москва, 2007. – 27 с. 
30 Лаговська О.А. Модифікація завдань бухгалтерського обліку в умовах управління, орієнтованого на 
максимізацію вартості підприємства / О.А. Лаговська // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 2 (56). – С. 120-125. 
31 Мнацаканян А.Г. О некоторых особенностях применения концепции управления стоимостью для компаний, 
деятельность которых основана на использовании природных ресурсов / А.Г. Мнацаканян, А.Г. Харин // 
Финансы и кредит. – 2012. – № 1(481). – С. 12-19. 
32 Плікус І.Й. Концепція вартісно-орієнтованого управління та можливості її використання при обґрунтуванні 
доцільності санації підприємств [Текст] / І.Й. Плікус // Фінанси України . – 2011 . – № 1 . – С. 108-121. 
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Н.М. Якуповою [33, с. 4] та ін.) в якості основної стратегії управління вартістю 
підприємства визначається максимізація вартості підприємства. 

Американські дослідники Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррін наголошують на 
тому, що створення вартісного мислення в компанії полягає у максимізації вартості, 
яка приймається за головну фінансову ціль компанії [34, с. 48-49]. Така ціль не 
розглядається в якості альтернативної, а формує основу управління компаніями, які 
працюють на американському ринку капіталу. 

Як показує зарубіжний досвід, успішна реалізація стратегії максимізації вартості 
підприємства приносить вигоди як для власників та інвесторів, шляхом зростання їх 
доходів відносно вкладеного капіталу, так і для управлінців і працівників, через 
збільшення їх заробітної плати в результаті ефективного функціонування 
підприємства. 

2. Виявлення та обґрунтування ключових факторів, що впливають на процес 
генерування і руйнування вартості. З метою побудови системи управління вартістю 
підприємства, адекватної вітчизняним умовам розвитку економіки, слід визначити 
основні фактори, що впливають на генерування й руйнування вартості підприємства. 
Такими факторами вартості є змінні характеристики діяльності підприємства, від 
яких залежить результат його функціонування. 

При виділенні факторів вартості слід дотримуватись наукових принципів, 
розроблених Т. Коуплендом, Т. Коллером та Дж. Мурріном [35, с. 115-117], на основі 
яких нами визначено такі: 

1. Фактори вартості повинні бути безпосередньо пов’язані з процесом створення 
вартості для всіх зацікавлених користувачів, забезпечувати баланс їх інтересів, і з 
необхідною деталізацією доводитись до всіх рівнів управління підприємством. 

2. При встановлені цільових нормативів та оцінці результатів діяльності на 
основі даних системи бухгалтерського обліку фактори вартості слід виражати за 
допомогою фінансових і нефінансових показників. 

3. Фактори вартості повинні бути взаємопов’язані зі стратегією управління 
вартістю підприємства, як першого циклу управління вартістю. 

Складність визначення факторів вартості підприємства пояснюється такими 
об’єктивними причинами: 

 підприємства розробляють різні стратегії управління вартістю; 
 кожне підприємство має різний набір ресурсів, які можуть розглядатися в 

якості факторів вартості; 

                                                 
33 Якупова Н.М. Стратегическое управление стоимостью предприятия: автореф. дис. на соискание уч. степени 
д-ра экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” / Наиля Маликовна Якупова. – 
Казань, 2004. – 419 с. 
34 Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление. – 3-е изд., перераб. и доп. / Пер с англ. Т. Коупленд, 
Т. Коллер та Дж. Муррин. – М.: ЗАО “Олимп-бизнес”, 2005. – 576 с. 
35 Там само. 
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 підприємства працюють в різних галузях та сферах діяльності, що визначають 
специфіку зовнішнього середовища, яке впливає на формування вартості 
підприємства; 

 підприємства використовують різні системи інформаційного забезпечення 
(бухгалтерський, управлінський, стратегічний облік, систему збалансованих 
показників тощо) управління вартістю підприємства, які передбачають застосування 
різних підходів до виявлення факторів вартості підприємства. 

Вітчизняними та зарубіжними дослідниками наводяться різні види та приклади 
факторів вартості, серед яких основними є наступні (Додаток Ґ) (рис. 1.8).  
 Фактори вартості підприємства 

внутрішні зовнішні 

фінансові 

інвестиційні 

матеріальні 

маркетингові 

операційні ризику 

нематеріальні 

науково-технічні 

економічні 

екологічні 

політичні 

фондові 

соціальні 

по відношенню до підприємства 

за характером впливу на вартість підприємства 

генеруючі  руйнуючі  

Рис 1.8. Класифікація факторів вартості підприємства 
 

Фактори генерування / руйнування вартості відображають вплив на вартість 
підприємства специфіки галузі, видів наявного на підприємстві капіталу 
(матеріального, фінансового, інтелектуального, людського, клієнтського тощо), рівня 
розвитку інформаційного забезпечення діяльності. 

Оскільки набір факторів вартості може бути унікальним для кожного 
підприємства, для обґрунтування загального підходу щодо їх вибору слід 
використовувати узагальнюючі моделі. На основі моделі факторів ринкової вартості 
підприємства, розробленої А.В. Фрезе [36, с. 15-17], ринкова вартість підприємства 
може бути представлена наступним чином: 

C = f (A, З, І) → max                                                             (1.1) 
 

де: А – активи підприємства, що відображають його грошові потоки; 
                                                 
36 Фрезе А.В. Управление стоимостью промышленного предприятия: автореф. дис. на соискание уч. степени 
канд. экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” / Артем Викторович Фрезе. – 
Самара, 2008. – 24 с. 
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 З – зобов’язання підприємства, що визначають ціну залученого капіталу; 
 І – інформація про підприємство, доступна інвесторам. 

 

Застосування наведеної моделі (1.1) є, на нашу думку, найбільш адекватним 
відображенням процесу формування вартості за умови використання системи 
бухгалтерського обліку в якості основного джерела інформаційного забезпечення 
управління вартістю, оскільки така модель охоплює основні елементи бухгалтерської 
звітності та ґрунтується на інформаційному підході до визначення складових 
вартості. 

Процес управління вартістю підприємства на основі застосування різних 
моделей повинен враховувати не тільки фактори генерування, але й фактори 
руйнування вартості. Прояв впливу таких факторів характеризується процесами 
зниження вартості підприємства, зменшення значень показників, що її 
характеризують. Відповідно, для ефективного управління вартістю підприємства 
повинна бути розроблена підсистема моніторингу, спрямована на виявлення факторів 
руйнування вартості. 

На думку І.Є. Єремєєвої [37, с. 12] найбільш оптимальним варіантом побудови 
такої підсистеми є створення системи захисту від ризиків, яка передбачає: 
формування групи ризик-менеджменту; управління ризиками шляхом їх мінімізації; 
виявлення факторів, що призводять до виникнення ризиків; розробку превентивних 
заходів зі зниження ризику (диверсифікація, хеджування, страхування, створення 
страхових резервів, операції СВОП, формування венчурного капіталу тощо). 
Проблемам побудови системи управління ризиками підприємства на основі обліково-
аналітичного забезпечення присвячені дослідження М.Д. Корінька [38] та 
І.М. Вигівської [39]. 

По відношенню до системи підприємства та його зовнішнього середовища всі 
фактори, що впливають на процес формування вартості підприємства можна поділити 
на внутрішні, що визначаються внутрішнім середовищем підприємства, та зовнішні, 
що залежать від мезо- та макросередовища. 

З урахуванням критеріїв класифікації факторів вартості підприємства (поділ на 
фактори генерування та руйнування; внутрішні та зовнішні фактори) з метою аналізу 
їх впливу слід використовувати наступну матрицю (табл. 1.4). 

                                                 
37 Еремеева И.Е. Управление стоимостью компании в процессе формирования и развития бизнеса: автореф. дис. 
на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” / 
Ирина Евгеньевна Еремеева. – Москва, 2007. – 27 с. 
38 Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб'єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, 
методологія, організація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00.09 
“Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Микола Данилович Корінько. – Київ, 2008. – 36 с. 
39 Вигівська І.М. Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику: організація та методика: 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” 
/ Ірина Миколаївна  Вигівська. – Житомир, 2010. – 21 с. 
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Таблиця 1.4. Матриця факторів генерування та руйнування вартості підприємства 

 
Фактори вартості 

Генерування вартості Руйнування вартості 
Внутрішні фактори 1 2 
Зовнішні фактори 3 4 

 
 
 

Відповідно до наведеної матриці, на вартість підприємства впливає чотири групи 
факторів: (1) – внутрішні фактори генерування вартості; (2) – внутрішні фактори 
руйнування вартості; (3) – зовнішні фактори генерування вартості; (4) – зовнішні 
фактори руйнування вартості. Фактори, які відносяться до квадрантів 1 та 2, залежать 
від специфіки діяльності конкретного підприємства, фактори, що відносяться до 
квадрантів 3 та 4 характеризують зовнішні впливи та розглянуті у працях з 
бухгалтерського обліку, зокрема О.В. Караніною [40, с. 16]. Основні види та 
характеристика внутрішніх та зовнішніх факторів руйнування вартості наведені в 
Додатку Д. 

Використання запропонованої матриці дозволяє виявити фактори, які знайшли 
відображення в бухгалтерському обліку та визначити додаткові фактори, які мають 
бути включені до системи обліку з метою досягнення її відповідності вимогам 
системи формування та управління вартістю підприємства. 

3. Побудова системи оціночних показників, що є індикаторами зміни факторів 
вартості. Для того, щоб управляти вартістю підприємства, зокрема, на основі 
факторів генерування та руйнування вартості, необхідно формалізувати цей процес 
шляхом побудови системи відповідних показників (індикаторів). Такі показники є 
параметрами діяльності підприємства, за допомогою яких можна прослідкувати 
характер впливу різних факторів на вартість підприємства. 

Створення такої системи показників дозволяє оцінювати ступінь впливу 
конкретних управлінських рішень на процес генерування вартості та процес протидії 
факторам руйнування вартості. 

Для кожного підприємства набір оціночних показників, як і набір факторів 
вартості, є унікальним. З розвитком підприємства такий набір показників, що входить 
до складу системи управління вартістю, уточнюється та доповнюється, що 
обумовлено наступними причинами: 

1) можливістю удосконалення системи інформаційного забезпечення процесу 
управління отримання нових оціночних показників через удосконалення системи 
бухгалтерського обліку діяльності підприємства; 

                                                 
40 Каранина Е.В. Теоретико-методологические основы формирования и анализа риск-системы стратегического 
управления промышленным предприятием: автореф. дис. на соискание уч. степени докт. экон. наук: спец. 
08.00.12– Бухгалтерский учет, статистика / Елена Валерьевна Каранина. – Екатеринбург, 2012. – 46 с. 
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2) потребами зацікавлених користувачів та появою нових факторів генерування й 
руйнування вартості. 

На основі розробленої системи оціночних показників, які враховують специфічні 
фактори вартості конкретного підприємства, відбувається розрахунок його вартості. 

Дослідники наводять різні підходи стосовно набору показників, що забезпечують 
системи формування та управління вартістю підприємства (Додаток Е) [41]. 

Наведені в Додатку Е оціночні показники вартості підприємства є прикладами 
розробки параметрів діяльності підприємства, які використовуються в якості основи 
для побудови системи управління його вартістю. Набір таких показників є 
індивідуальним для кожного підприємства і залежить від: 

 галузевої специфіки діяльності. Наприклад, набір показників для 
промислового підприємства, значно відрізнятиметься від показників підприємств 
електронної комерції, основним фактором вартості для яких є їх структурний 
(програмне забезпечення) та клієнтський (взаємозв’язки із покупцями) капітал; 

 можливостей розрахунку таких показників на основі наявної необхідної 
інформації. Наприклад, за обліковими даними неможливо розраховувати показник 
економічної доданої вартості (EVA), який пропонується використовувати в якості 
одного з базових індикаторів ринкової вартості І.В. Івашковською, 
А.Г. Мнацаканяном та А.Г. Харіним, Е.С. Райкіним, О. Терещенком та ін.; 

 методів, концепцій або моделей управління вартістю, які використовуються 
управлінським персоналом. Наприклад, Т. Коуплендом, Т. Коллером та 
Дж. Мурріном [42, с. 190] розроблена концепція управління вартістю на основі 
очікувань для публічних корпорацій, основним показником якої є економічний 
прибуток. 

В той же час, базисною основою для всіх оціночних показників вартості 
підприємства є їх часова орієнтація на майбутнє та сутнісна орієнтація на грошові 
потоки підприємства. На думку Е.С. Єськова, В.С. Рижикова та В.А. Макарової [43, 
с. 45], це пояснюється тим, що концептуальною базою будь-якого управління 
вартістю завжди залишиться принцип корпоративних фінансів: вартість компанії 
визначається грошовими потоками, які вона може згенерувати в майбутньому. 
Вищенаведені особливості побудови системи управління вартістю підприємства, 
підтверджують висунуту нами гіпотезу щодо необхідності застосування 
                                                 
41 Більш детально аналіз оціночних показників вартості підприємства, що формуються на основі облікової 
інформації, проведено в п. 1.4. 
42 Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление. – 3-е изд., перераб. и доп. / Пер с англ. Т. Коупленд, 
Т. Коллер та Дж. Муррин. – М.: ЗАО “Олимп-бизнес”, 2005. – 576 с. 
43 Еськов А.Л. Максимизация рыночной стоимости украинских предприятий как эффективный инструмент 
управления бизнесом / А.Л. Еськов, Рыжиков В.С., Макарова В.А. // Вісник економічної науки України. – 2011. 
– № 2. – С. 41-45. 
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інтегрованого підходу для оцінки вартості підприємства, який базується на елементах 
затратного, дохідного і ринкового, використовує дані бухгалтерського обліку, 
передбачає коригування звітних статей з урахуванням майбутніх грошових потоків.  

4. Формування системи інформаційного бухгалтерського забезпечення процесу 
управління вартістю. Для забезпечення ефективного функціонування системи 
формування вартості підприємства необхідно розробити обліковий методологічний 
інструментарій, який би відповідав потребам суб’єктів, які здійснюють управління 
вартістю підприємства. Для розробки такого інструментарію особливої уваги 
потребує вирішення таких завдань: 

– уточнення об’єктів бухгалтерського спостереження, на основі дослідження 
яких буде визначатись вартість підприємства; 

– удосконалення методології облікової оцінки факторів генерування та 
руйнування вартості підприємства; 

– модифікація принципів бухгалтерського обліку відповідно до вимог, що 
висуваються до бухгалтерського обліку системою формування та управління вартістю 
підприємства; 

– удосконалення порядку реалізації облікової політики підприємства стосовно 
облікового відображення факторів генерування та руйнування вартості. 

5. Реалізація стратегії управління вартістю підприємства передбачає 
здійснення необхідних управлінських впливів на діяльність суб’єкта господарювання 
та його підрозділів, беручи за основу оціночні показники вартості відповідно до 
обраної стратегії управління нею. Метою цього етапу управління є досягнення 
ключових показників вартості підприємства. 

Результатом здійснення управлінських впливів є відповідні зміни в 
функціонуванні підприємства, орієнтованому на створення його вартості: 

 удосконалення та підвищення якості корпоративної культури; 
 зростання мотивації персоналу щодо створення вартості, зміна системи 

винагороди персоналу на основі аналізу його внеску у створення вартості 
підприємства; 

 удосконалення організаційної структури підприємства; 
 реінжиніринг діяльності підприємства; 
 оптимізація бізнес-процесів підприємства; 
 впровадження системи бюджетування; 
 впровадження інновацій з метою збільшення вартості; 
 моніторинг вартості активів і капіталу підприємства. 
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Реалізація стратегії управління вартістю підприємства повинна ґрунтуватись на 
методологічних принципах управління ринковою вартістю, виділених 
Е.А. Яковлєвою: максимізації вартості, оптимізації, конвертації, координації і 
мотивації, мінімізації трансакційних витрат, гнучкості й адаптивності, залежності від 
зовнішнього середовища [44, с. 8]. Застосування наведених принципів в системі 
управління вартістю підприємства дозволяє повною мірою реалізувати стратегію 
максимізації вартості. 

6. Аналіз ефективності управління вартістю підприємства та формування 
звітності про вартість. 

Аналіз ефективності управління вартістю підприємства передбачає: 
 співставлення фактичних показників про вартість підприємства із плановими 

значеннями; 
 співставлення прогнозних показників про вартість підприємства із 

фактичними значеннями; 
 виявлення причин відхилень фактичних показників від планових та 

прогнозних. 
Після проведення аналізу ефективності управління вартістю підприємства 

необхідною є інтеграція одержаних показників вартості з показниками фінансової 
звітності та побудова окремої звітності про вартість підприємства. У такій звітності 
повинні бути відображені результати проведеного аналізу ефективності управління 
вартістю, розкритий вплив факторів, які визначили генерування / руйнування 
вартості. 

Керівництво підприємства використовує інформацію, представлену в Звіті про 
вартість, для виконання наступних управлінських дій: 

 актуалізація стратегії управління вартістю; 
 зміна набору факторів генерування / руйнування вартості; 
 уточнення системи оціночних показників; 
 удосконалення структури звітності про вартість підприємства; 
 зміна підходів до реалізації стратегії управління вартістю підприємства. 

За результатами визначення основних етапів циклу управління вартістю, а також 
з урахуванням ролі бухгалтерської компоненти в процесах прийняття рішень, 
пропонуємо наступну структуру системи управління вартістю підприємства (рис. 1.9). 

                                                 
44 Яковлева Е.А. Управление стоимостью промышленного предприятия в условиях инновационного развития: 
автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным 
хозяйством” / Елена Анатольевна Яковлева. – Санкт-Петербург, 2009. – 40 с. 
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Розроблена структура системи управління вартістю підприємства передбачає 
функціонування підсистем, що відповідають етапам управління вартістю. 
Взаємозв’язок системи управління вартістю з підсистемами бухгалтерського обліку, 
економічного аналізу та звітності про вартість підприємства визначає напрями їх 
подальшого удосконалення з метою підвищення ефективності управління вартістю 
підприємства. 

Впровадження системи управління вартістю підприємства в господарську 
діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання виступає ефективним інструментом 
підвищення рівня їх інвестиційної привабливості, покращення показників 
ефективності діяльності та збільшення загального показника ринкової вартості 
підприємства, дозволяє планувати та фактично реалізовувати заходи зі зміни вартості 
підприємства. Використання такої системи дозволяє підвищити конкурентоздатність 
підприємства, забезпечити ефективне використання факторів виробництва, вийти на 
фондовий ринок в якості учасника, досягнути лідируючих позицій на галузевому 
ринку. 

 
 
 
1.3. Методи оцінки вартості підприємства та їх розвиток 
 
Зростання в українській економічній практиці ролі теорії оцінки вартості 

підприємства (компанії, бізнесу, організації) актуалізує дослідження вітчизняного та 
зарубіжного досвіду у цій сфері. Якщо в переважній більшості випадків вітчизняний 
досвід оцінки базується на використанні затратного (облікового) підходу із 
паралельним внесенням коригувань, зарубіжний досвід характеризується більшою 
різноманітністю та передбачає впровадження ряду специфічних методів оцінки 
вартості. 

Питанням аналізу підходів та методів до оцінки вартості підприємства приділена 
увага значної кількості вітчизняних вчених, серед яких Т.В. Безбородова [45], 
Т.А. Єрофєєва [46], Г.В. Козаченко [47], Р.О. Костирко, В.О. Шевчук [48], 
Г.Й. Островська [49], В.А. Панков [50], Л.М. Пронько [51], О.А. Сараніна [52], 
                                                 
45 Безбородова Т.В. Сучасні підходи до оцінювання ринкової вартості промислового підприємства / 
Т.В. Безбородова // Економіка. Управління. Інновації. – 2011. – № 1(5). Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2011_1/zmist.htm 
46 Єрофєєва Т.А. Підходи до оцінки вартості бізнесу: проблеми їх використання / Т.А. Єрофєєва // Наукові 
записки НАУКМА. – 2007. – Том 68: Економічні науки. – С. 25-30. 
47 Козаченко Г.В. Предмет оцінки при використанні вартісного підходу до управління підприємством / 
Г.В. Козаченко, Г.І. Янчук // Экономика и управление. – 2006. – № 2-3. – С. 60-65. 
48 Костирко Р.О. Комплексна оцінка вартості підприємства: монографія / Р.О. Костирко, Н.В. Тертична, 
В.О. Шевчук; за заг. ред. д-ра екон. наук, академіка НАН України М.Г. Чумаченка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – 
Харків: Фактор, 2008. – 278 с. 
49 Островська Г.Й. Управління вартістю вертикально-інтегрованих підприємств нафтогазової промисловості: 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління 
підприємствами” / Галина Йосипівна Островська. – Тернопіль, 2007. – 23 с. 
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Н.В. Тертична [53], О. Терещенко, С. Приймак [54], І.Й. Яремко [55], Г.І. Янчук [56], а 
також зарубіжних дослідників. 

У працях вітчизняних науковців значна увага приділяється безпосередньо 
підходам до оцінки, розгляду їх сутності, перевагам і недолікам їх застосування. При 
цьому недостатньо розкривається інформація, яка надається системою 
бухгалтерського обліку в процесах реалізації таких методів. Відповідно, необхідним є 
проведення аналізу наявного методологічного оціночного інструментарію з метою 
обрання найбільш ефективних методів і підходів до розвитку методологічних 
складових системи бухгалтерського обліку у забезпеченні управління вартістю 
підприємства. 

Здійснення оцінки вартості підприємства передбачає послідовне виконання 
наступних етапів (рис. 1.10). 

1. Встановлення цілей оцінки вартості підприємства 

2. Обрання виду вартості, що визначатиметься 

4. Обрання підходу до оцінки вартості підприємства 

3. Обрання методу оцінки вартості підприємства 

Етапи оцінки вартості підприємства 

 
Рис. 1.10. Процес оцінки вартості підприємства 

 
Основною метою проведення оцінки вартості підприємства є створення 

передумов для побудови ефективно діючої системи управління вартістю 
підприємства. Основним видом вартості, який підлягає управлінню, є ринкова 
вартість. Однак в системі облікового забезпечення управління вартістю формується 
вартість, яка є максимально наближеною до ринкової.  

                                                                                                                                                                  
50 Панков В.А Управління вартістю наукоємкого машинобудівного підприємства: автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.06.01 “Економіка, організація і управління підприємствами” / Віктор 
Андрійович Панков. – Донецьк, 2004. – 34 с. 
51 Пронько Л.М. Вартість і капіталізація підприємств та методи їх оцінки / Л.М. Пронько // Агро ІнКом. – 2011. 
– № 10-12. – С. 113-117. 
52 Сараніна О.А. Методологічні підходи до оцінки підприємств з позиції управління їх вартістю / О.А. Сараніна 
// Науковий вісник Ужгородського університету. – 2011. – Серія Економіка: Спецвипуск 33. – Частина 3. – 
С. 179-183. 
53 Тертична Н.В. Комплексна оцінка вартості підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук: спец. 08.06.01 “Економіка, організація і управління підприємствами” / Наталія Володимирівна Тертична. 
– Луганськ, 2006. – 19 с. 
54 Терещенко О. Управління вартістю підприємства в системі контролінгу / О. Терещенко, С. Приймак // Ринок 
цінних паперів України. – 2007. – № 1-2. – С. 53-60. 
55 Яремко І.Й. Оцінка ринкової вартості підприємств: порівняльний підхід / І.Й. Яремко // Науковий вісник 
НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. – Львів, 2005. – С. 311-315. 
56 Янчук Г.І. Застосування вартісного підходу в управлінні виробничими малими підприємствами: автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами” / Галина 
Іванівна Янчук. – Луганськ, 2007. – 22 с. 
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Серед науковців відсутня єдність позицій щодо вибору підходів, методів, 
методик оцінки вартості підприємства. Це підтверджує проведений аналіз поглядів 
дослідників різних наукових сфер – бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів, 
управління, фондового ринку і ринку капіталу, страхової діяльності тощо, а також 
позиції професійних оцінювачів, що здійснюють оцінку вартості підприємств. 

Існуючі методи оцінки вартості підприємства можна об’єднати в три основні 
підходи: затратний; дохідний; порівняльний. Однак, крім трьох зазначених підходів, 
окремими дослідниками, зокрема, В.С. Сіваченко [57] А.С. Соколіциним та 
Є.Г. Шевцовим [58], також розглядається опціонний підхід. 

Під підходом до оцінки вартості підприємства слід розуміти розроблену на базі 
певної економічної теорії, моделі або концепції сукупність способів і процедур оцінки 
вартості. 

Для обґрунтування доцільності вибору конкретного підходу до оцінки вартості 
підприємства слід провести їх порівняльний аналіз на основі врахування таких 
критеріїв: використання базисної концепції; джерела інформації; мета проведення 
оцінки; методи оцінки; обов’язкові умови використання методу; переваги та недоліки 
застосування у порівнянні з іншими підходами (табл. 1.5). 
Таблиця 1.5. Порівняльний аналіз затратного, дохідного та ринкового підходів до 

оцінки вартості підприємства 
Затратний  

(витратний, майновий, підхід 
на основі активів) 

Дохідний Ринковий 
(порівняльний, аналоговий) 

1 2 3 
Базисна концепція 

Концепція факторів 
виробництва 

Концепція зміни вартості 
грошей в часі, теорія 
корисності 

Теорія попиту і пропозиції 

Джерела інформації 
1. По відношенню до об’єкта оцінки 

Внутрішня інформація 
(звітність підприємства) 

Внутрішня інформація 
(звітність підприємства), 
зовнішня інформація (ставка 
дисконтування, капіталізації) 

Внутрішня інформація 
(фінансова інформація 
підприємства), зовнішня 
інформація (інформація 
фондового ринку) 

2. За часовим характером 
Поточне (існуючий стан) Майбутнє (перспектива)  Минуле (ретроспектива) 

Мета оцінки (за видами вартості підприємства) 
Вартість діючого 
підприємства; ліквідаційна 
вартість; страхова вартість; 
заставна вартість 

Інвестиційна вартість Ринкова (фондова) вартість; 
Розрахована зворотнім способом 
(ринкова капіталізація) 

                                                 
57 Сиваченко В.С. Оценка эффективности управления предприятием на основе анализа стоимости его бизнеса: 
дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” 
/ Владимир Сергеевич Сиваченко. – Москва, 2005. – 150 с. 
58 Соколицын А.С. Разработка и применение опционного подхода для оценки стоимости фирмы и 
экономической выгоды от слияния фирм / А.С. Соколицын, Е.Г. Шевцов // Металлург. – 2008. – № 4. – С. 21-26 
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Продовження табл. 1.5 
1 2 3 

Методи 
Концепція діючого 
підприємства (метод чистих 
активів, метод надлишкового 
прибутку, метод Едварса-
Белла-Ольсона); 
концепція ліквідації 
підприємства (метод 
ліквідаційної вартості, метод 
опціонного ціноутворення 
Блека-Скоулза) 

Дисконтування грошових 
потоків (discounted cash flow); 
капіталізація результатів 
діяльності (прибутку, доходів 
підприємства) (capitalised 
returns method); 
метод економічної доданої 
вартості (economic value 
added); 
метод ринкової доданої 
вартості (market value added); 
метод акціонерної доданої 
вартості (shareholder value 
added); 
метод загальної віддачі для 
акціонерів (shareholder value 
return) 

Метод галузевих коефіцієнтів; 
метод ринку капіталу (компанії-
аналоги);  
метод угод; 
метод попередніх угод з 
досліджуваним підприємством 

Обов’язкові умови (критерії) використання 
Дані звітності підприємства є 
достовірними;  
врахування вартості первісно 
авансованого капіталу 

Враховує майбутні потоки 
доходів від функціонування 
підприємства; 
враховує фактори зовнішнього 
середовища  (макроекономічні, 
політичні, екологічні тощо); 
стабільність зовнішнього 
середовища (відсутність 
фінансових криз тощо) 
 

Наявність ефективного ринку; 
наявність певної кількості 
підприємств-аналогів; 
відсутність суб’єктивної 
складової: прогнозних величин, 
експертних оцінок; 
публічність результатів 

Переваги застосування у порівнянні з іншими підходами 
Достовірна інформаційна база 
для розрахунків; 
об’єктивність результатів, 
оскільки розрахунки базуються 
на облікових даних; 
фактична інформація про 
майновий комплекс 
підприємства; 
враховує вплив виробничих 
факторів на зміну вартості 
активів;  
надає оцінку рівня розвитку 
виробничого процесу з 
урахуванням вартості активів 

Враховує зміни доходів, 
витрат; 
розрахунок майбутніх доходів 
на основі результатів 
діяльності підприємства; 
враховує ризики (через ставку 
дисконту і ставку 
капіталізації); 
виступає основою 
інформаційного забезпечення 
довгострокових стратегічних 
рішень; 
забезпечує інтереси інвестора; 
враховує фактор часу 

Базується на фактичних 
ринкових даних; 
відображає реальну практику 
купівлі підприємств; 
частково враховує звітні дані 
підприємства через тенденції 
зміни фінансових показників; 
враховує  вплив факторів 
(галузевих, регіональних) на 
ціну акцій підприємства; 
забезпечує реальне відображення 
попиту і пропозиції на об’єкт 
інвестування, оскільки ціна 
фактично здійсненої угоди 
найбільш повно враховує 
ситуацію на ринку 

Недоліки застосування у порівнянні з іншими підходами 
1. Імовірнісний характер результатів 

Облікова вартість активів 
може відрізнятися від їх 
фактичної вартості; 
відносна об’єктивність 

Відсутність достовірної 
інформаційної бази для 
розрахунків 

Відсутність достовірної 
інформаційної бази для 
розрахунків; 
потреба в якісній інформації; 
переважно описовий характер 
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Продовження табл. 1.5 
1 2 3 

2. Складність 
Висока трудомісткість 
розрахунків (високі вимоги до 
суб’єкта оцінки); 
складність підходу 

Складність прогнозування 
майбутніх результатів і затрат; 
багатоваріантність розрахунків 

Нерозвиненість вітчизняного 
фондового ринку; 
складність пошуку та отримання 
необхідної інформації 

3. Врахування фактору часу 
Не враховує майбутні 
можливості підприємства в 
отриманні доходу; 
відображає вартість за 
минулий період;  
статичність даних 

Базується на перерахунку 
майбутніх грошових потоків за 
теперішньою вартістю 

Не враховує майбутні 
можливості підприємства в 
отриманні доходу; 
розрахунок проводиться 
виходячи з ретроспективної 
інформації 

4. Необхідність коригувань, обмеження у використанні 
Проблема недооцінки або 
ігнорування інтелектуального 
капіталу в звітності 
підприємства 

Не може застосовуватися для 
новостворених або збиткових 
підприємств 

Потребує здійснення значної 
кількості коригувань, методика 
практичного застосування яких є 
недосконалою; 
може застосовуватись тільки для 
підприємств, цінні папери яких 
котируються на фондовому 
ринку 

5. Врахування фактору зовнішнього середовища 
Не враховує ситуацію на ринку 
на дату оцінки; 
не враховує можливі ризики 
(інфляція, зміни в кон’юнктурі 
ринку) 

Частково враховує ситуацію на 
ринку 

Відсутній ефективний 
вітчизняний ринок купівлі-
продажу підприємств;  
відсутні галузеві (регіональні) 
показники 

 
Порівняльний аналіз характерних особливостей застосування різних підходів до 

оцінки вартості підприємства дозволяє зробити такі висновки: 
1. Затратний підхід слід застосовувати для підприємств, які мають нестабільні 

фінансові результати, а також для новостворених і технологічно унікальних 
підприємств. При цьому слід враховувати, що результати оцінки вартості 
підприємства з використанням методів затратного підходу в умовах недооцінки 
нематеріальних переваг підприємства викликають заниження його вартості. 

2. Дохідний підхід до оцінки вартості підприємства дозволяє одержати найбільш 
точні результати за умови, що досліджуване підприємство не є новоствореним, 
інформація щодо його діяльності є достовірною, прозорою і доступною, а 
прибутковість підприємства носить відносно стабільний характер протягом останніх 
декількох років функціонування. 

3. Ринковий підхід до оцінки вартості підприємства може застосовуватись як для 
прибуткових, так і для неприбуткових підприємств. При цьому визначальним 
фактором для оцінки за цим підходом є наявність підприємств, аналогічних до 
досліджуваного. Також більш ефективним цей підхід буде для новостворених 
підприємств, що займаються наданням послуг чи виконанням робіт, що не є 
унікальними в певному ринковому сегменті. 
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Для розрахунку вартості підприємства може бути використаний будь-який із 
вищерозглянутих підходів з урахуванням переваг та недоліків їх застосування 
(рис. 1.11). 
 

початок 

1. Аналіз стану діяльності 
підприємства 

Використання 
затратного підходу 

підприємство 
діюче 

підприємство 
новостворене 

так 

так 
ні 

ні 

інформація 
недоступна 

інформація 
доступна 

так 

так 
ні 

ні 

5 

Використання 
затратного підходу 

5. Оцінка фінансових 
результатів діяльності 

підприємства  
(за останні 5 років) 

бізнес 
типовий 

бізнес 
унікальний 

так 

так 
ні 

ні 

4 

діяльність 
збиткова 

діяльність 
прибуткова 

так 

так 
ні 

ні 

кінець 

2 

сфера 
виробництва 

сфера робіт та 
послуг 

так 

так 
ні 

ні 

Вибір підходу до оцінки 
вартості необмежений 

3 

Обмеження вибору 
ринковим та дохідним 

підходами 

2. Оцінка економічних видів 
діяльності підприємства 

Використання дохідного 
підходу 

Обмеження вибору 
ринковим та затратним 

підходами 

Використання 
затратного підходу 

3. Оцінка унікальності 
бізнесу в ринковому сегменті 

4. Аналіз рівня доступу до 
інформації про стан галузі 

Рис. 1.11. Запропонований алгоритм вибору підходу до оцінки вартості підприємства 
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Для практичного застосування запропонованого алгоритму слід враховувати, що 
його використання передбачає вибір тільки одного підходу до оцінки вартості 
підприємства серед існуючих. 

Для порівняння точності визначення вартості підприємства за кожним підходом 
може бути проведений паралельний розрахунок, однак це унеможливлюється 
внаслідок таких причин: 

 висока трудомісткість та необхідність понесення додаткових трудових і 
фінансових витрат при паралельному розрахунку; 

 наявність суб’єктивних обставин звужує можливості використання окремих 
підходів та не дозволяє одержати достовірну й об’єктивну оцінку вартості 
підприємства; 

 діапазон результатів щодо вартості одного підприємства, визначеної за 
різними підходами, може бути досить широким, крім цього з огляду на користувача 
цієї інформації можуть допускатись маніпуляції з показником вартості для 
досягнення необхідного ефекту (продажу підприємства за більш високою ціною, 
зниження страхової вартості, збільшення заставної вартості, доведення підприємства 
до ліквідації). 

Враховуючи наведені причини, необхідним є обрання одного з підходів до 
оцінки вартості за запропонованим вище алгоритмом, що передбачає необхідність 
проходження таких основних етапів: 

1. Встановлення тривалості функціонування підприємства. Підприємства 
повинні групуватись з урахуванням наявності історії. Виходячи з того, що 
новостворене підприємство не може мати інформації щодо своєї минулої діяльності, 
дохідний підхід не може застосовуватись для розрахунку вартості такого 
підприємства, оскільки потребує визначення динаміки фінансових показників. 

2. Визначення основної діяльності підприємства (виготовлення продукції, 
надання послуг чи виконання робіт). Ключовим аспектом виду діяльності є 
проблема недооцінки нематеріальних чи невідчутних активів, людського та 
соціального капіталу – об’єктів, які важко оцінити внаслідок відсутності їх 
матеріального втілення, але які забезпечують одержання економічних вигод від їх 
використання. Особливого значення ця проблема набуває в оцінці вартості 
підприємств, діяльність яких не пов’язана із залученням майнових комплексів, 
експлуатацією основних засобів й технічного обладнання виробничого призначення. 
Підприємства такого типу функціонують, як правило, у сфері надання послуг чи 
виконання робіт (консалтингові або аудиторські компанії). Оцінка вартості таких 
підприємств не може здійснюватись з використанням затратного підходу, розрахунки 
за яким базуються на матеріальних складових вартості підприємства. 

3. Визначення ступеня унікальності підприємства в своєму ринковому 
сегменті (галузі, регіоні). Це питання є визначальним для вибору чи відмови у 
використанні ринкового підходу для оцінки вартості підприємства. Унікальність 
підприємства характеризується відсутністю підприємств-аналогів до досліджуваного, 
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а ринковий підхід буде тим ефективніший, чим більша кількість угод щодо купівлі-
продажу підприємств-аналогів буде укладатися на ринку. 

4. Оцінка рівня доступу до інформації про стан діяльності підприємства. 
Важливою умовою достовірної оцінки є доступність та якість фінансової інформації. 
Якщо фінансова інформація є неповною або її точність викликає сумніви, оцінена 
вартість буде викривленою. За умови неповної інформації слід використовувати 
затратний підхід, що компенсує недостатність зовнішньої інформації точними даними 
щодо фінансово-майнового стану підприємства. 

5. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства упродовж 
останніх 5 років. Для оцінки вартості збиткового підприємства слід застосовувати 
затратний підхід (в умовах унікальності підприємства в його ринковому сегменті). 
Обмеженням ринкового підходу є пошук підприємств-аналогів з подібним рівнем 
збитковості до досліджуваного підприємства. Використання дохідного підходу буде 
некоректним, оскільки спрацьовує фактор невизначеності щодо прогнозу майбутніх 
результатів діяльності підприємства та його функціонування. 

Для оцінки вартості прибуткових підприємств слід користуватись дохідним 
підходом, який виступає ефективним інструментом оцінки вартості для інвесторів та 
позичальників. Наприклад, метод дисконтування грошових потоків передбачає 
побудову прогнозу фінансових результатів підприємства на певну кількість майбутніх 
періодів з урахуванням темпів зростання доходів до сьогодні і вибором ставки 
дисконтування. Достовірність такого прогнозу забезпечується стабільністю 
фінансових результатів діяльності підприємства. Використання даних за останні п’ять 
років вирішує компроміс між повною (довгостроковою) картиною результатів 
діяльності та короткостроковими змінами, що надає надійні підстави для прийняття 
рішень стосовно зміни вартості підприємства його керівництву та учасникам 
фінансового ринку. 

В сучасних умовах організації господарських процесів важливого значення 
набуває впровадження системи формування та управління вартістю підприємства. 
Для забезпечення ефективної реалізації такого управління необхідною є розробка 
концептуальних та методологічних засад його обліково-аналітичного забезпечення, 
яке б враховувало потреби різних груп користувачів інформації про вартість 
підприємства. 

Формування в системі бухгалтерського обліку вартості підприємства, що є 
наближеною до його ринкової вартості, можливе з використанням ринкового підходу. 
Це забезпечується особливостями проведення процедури оцінки за таким підходом та 
методологічною основою його здійснення. Однак, для застосування цього підходу 
повинен виконуватись ряд специфічних умов, зокрема, розвинена ринкова 
інфраструктура, що є нехарактерним для України. Також слід враховувати, що 
використання цього підходу не передбачає широке використання інформації із 
системи бухгалтерського обліку. 
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Затратний підхід, в свою чергу, не дозволяє повною мірою наблизити оціночну 
вартість підприємства до його ринкової вартості, що унеможливлює створення на цій 
основі передумов ефективного управління вартістю. Більшість вітчизняних 
підприємств мають балансову вартість їх чистих активів, що значно відрізняється від 
ринкової вартості внаслідок впливу наступних факторів: 

 більшість наявних на підприємстві активів (окрім фінансових) оцінюються 
виходячи із понесених на їх створення затрат (історична оцінка), без урахування їх 
здатності приносити дохід підприємству; 

 значна кількість активів, які морально застаріли (наприклад, комп’ютерна 
техніка), обліковуються за їх залишковою вартістю, за якою вони не можуть бути 
продані; 

 значна кількість активів, вартість яких повністю амортизована, продовжують 
використовуватись в господарській діяльності підприємств без відповідної дооцінки; 

 до складу активів підприємств в силу обмежень, закладених до вітчизняної 
облікової методології, не включаються такі ресурси як інтелектуальний та людський 
капітал, корпоративна культура, що виступають основними генераторами ринкової 
вартості підприємства; 

 діюча система бухгалтерського обліку не враховує синергію функціонування 
підприємства, яка є сукупним ефектом від використання наявних на підприємстві 
матеріальних, фінансових та нематеріальних активів, що формують ринкову вартість 
підприємства. 

Наведені чинники підтверджують недостатність застосування затратного 
підходу для управління ринковою вартістю підприємства з використанням облікової 
інформації. 

Враховуючи зовнішні і внутрішні чинники функціонування вітчизняних 
підприємств для побудови системи бухгалтерського обліку, орієнтованої на 
формування вартості, на нашу думку, повинен застосовуватись інтегрований підхід, 
що включає елементи затратного, дохідного і ринкового підходів, що в більшій мірі 
відповідає вимогам системи управління вартістю підприємства. Інтегрований підхід 
дозволяє визначити фактори впливу на ринкову вартість підприємства та ефективно 
управляти нею. Це обумовлюється такими його характеристиками: 

 методологією практичного застосування, яка ґрунтується на використанні 
даних бухгалтерського обліку (балансу та звіту про фінансові результати за минулі 
періоди). Ретроспективна бухгалтерська звітність використовується з метою 
визначення основних фінансових показників та виявлення тенденцій в діяльності 
підприємства, які дозволяють встановити наявні тренди в доходах та ступінь 
фінансових ризиків, які впливають на формування вартості підприємства; 

 здатністю базисної основи враховувати очікування ринку та формувати 
оцінку, максимально наближену до ринкової; 
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 можливістю уточнення результату оцінки вартості підприємства додатковим 
обґрунтуванням ставки дисконтування та підвищення ступеня об’єктивності при 
прогнозуванні майбутніх доходів підприємства; 

 можливістю використання для підприємств, цінні папери яких не котируються 
на фондовому ринку (зокрема, з використанням методу економічної доданої 
вартості – EVA), що є характерним для значної кількості вітчизняних підприємств. 

Залежно від особливостей функціонування підприємства та цілей оцінки його 
вартості повинен бути обраний конкретний метод оцінки. 

З метою вибору конкретного методу оцінки вартості підприємства слід 
враховувати наступні характеристики (рис. 1.12). 
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Рис. 1.12. Запропонований підхід до вибору методу оцінки вартості підприємства 

 
 

Застосування наведеного підходу дозволяє на основі обґрунтування переваг та 
недоліків конкретного методу оцінки вартості підприємства визначати доцільність 
його застосування, виходячи з наявних переваг або недоліків. 

Таким чином, розроблені методичні інструменти, що забезпечують вибір підходу 
до оцінки вартості підприємства та ефективних методів оцінювання, створюють 
передумови для ефективного функціонування системи управління вартістю 
підприємства в цілому. 
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1.4. Бухгалтерський облік у процесах формування та управління вартістю
підприємства

Місце бухгалтерського обліку в процесі визначення вартості підприємства.
Наявність великої кількості досліджень, присвячених проблемам управління вартістю 
підприємств, опосередковується запозиченням поняття управління вартістю з інших 
суміжних економічних дисциплін. Ця причина зумовлює виникнення значної
кількість протиріч у підходах щодо розуміння сутності, видів, методів оцінки вартості 
підприємства, зокрема, і в бухгалтерському обліку.

В переважній більшості випадків підходи авторів не орієнтуються на 
застосування концепції управління вартістю підприємства, внаслідок чого знижується 
ефективність впровадження таких пропозицій в облікову практику, оскільки не 
забезпечується єдність виконання функцій системи обліку як підсистеми управління 
вартістю підприємства.

Аналіз особливостей розвитку поняття “вартість підприємства” в різних сферах 
економічного знання дозволив визначити послідовність еволюції цієї концепції (табл. 1.6).

Таблиця 1.6. Еволюційний розвиток поняття “вартість підприємства”
в різних сферах економічного знання59

Сфери економічного знання

Економічна 
теорія Фінансовий облік Управлінський 

облік
Оціночна 
діяльність

Професійна 
оцінка Аудит

Due diligence
Концепція вартості підприємства

Міра обміну
Балансова 
(історична) 
вартість

Справедлива 
вартість

Ринкова 
вартість Ринкова вартість

Таким чином, з’явившись у сфері економічної теорії, де виокремлення категорії 
вартості підприємства пов’язане з пошуком міри, яка забезпечує еквівалентний обмін, 
поступово ця категорія перейшла до сфери бухгалтерського та управлінського обліку. 
Якщо в економічній теорії поняття “вартість підприємства” має фундаментальний 
зміст, в бухгалтерському та управлінському обліку прослідковується його практична 
орієнтація.  

В бухгалтерському (фінансовому) обліку вартість підприємства визначається на 
основі понесених витрат і є вартістю чистих активів підприємства (всіх активів за 
вирахуванням зобов’язань). Використання методики оцінки вартості підприємства на 
основі розрахунку чистих активів розкривав ще у 1910 р. П. Цьомпа, вказуючи, що 
практика віднімає пасиви від активів і різницю називає чистим майном [60, c. 66]. 

На відмінності підходу до визначення вартості в економічній теорії 
(політекономії) та в бухгалтерському обліку підктверджував А. Літтлтон. На його 
                                                
59 В таблиці сфери економічного знання розташовані за еволюційною хронологією їх виникнення
60 Цьомпа П. Нариси економетрії і побудована на національній політекономії теорія бухгалтерського обліку / 
Пер. з нім. Я. Гончарук, І. Копич, Г. Башнянин, І. Яремко. – Львів: Каменяр, 2001. – 233 с.
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думку, ціна в політичній економії визначається попитом і пропозицією, а в 
бухгалтерському обліку затратами (витратами) [61, с. 366]. 

З розвитком бухгалтерської методології та появою механізму облікової політики 
в 70-х рр. ХХ ст. в США, який був поступово впроваджений в національну систему 
бухгалтерського обліку із введенням П(С)БО, відбувається все більша суб’єктивізація 
поняття вартості. Під суб’єктивізацією в даному випадку розуміється зростання ролі 
суб’єкта ведення обліку (бухгалтера), у процесах визначення вартості підприємства. 

До 70-х рр. ХХ ст. історична облікова вартість мала значний авторитет і не 
піддавалась сумнівам з боку користувачів облікової інформації, але на сьогодні, в 
світлі механізму професійного судження, історична облікова вартість не є “істинною 
вартістю підприємства в останній інстанції”. Цей приклад є доказом того, що 
впровадження окремих елементів облікової методології, які вирішують прикладні 
задачі в конкретний момент часу, можуть створювати проблеми концептуального 
характеру, які знижують довіру до бухгалтерського обліку як окремого інституту в 
сучасній економічній системі. 

Критикуючи наявні можливості бухгалтерів викривляти показники балансу, 
П. Цьомпа зауважує, що опираючись на погляди юристів, бухгалтер почуває себе 
достатньо авторитетним, щоб “одним розчерком пера чаклувати” майнові цінності 
(активи) та вартості капіталу (сукупний капітал) [62, с. VI]. 

Ускладнення економічних відносин, неможливість їх повного й точного 
врахування в системі фінансового обліку, зумовили запровадження поняття “вартість 
підприємства” в середовищі управлінського обліку. Це, в свою чергу, сприяло 
розробці нового інструментарію – системи стратегічного вартісно-орієнтованого 
обліку та системи збалансованих показників. 

Концептуальні проблеми розвитку системи бухгалтерського обліку створили 
передумови для формування такої сфери економічного знання, як професійна оцінка. 
Нездатність історичного принципу, реалізованого в бухгалтерському обліку, 
забезпечити потреби користувачів інформації про вартість підприємства, зокрема, про 
її ринкову вартість, зумовила виділення окремого напряму оцінки – оцінки вартості 
підприємства. В результаті поступового розвитку цієї сфери професійних знань були 
сформовані базові підходи до оцінки вартості підприємства (затратний, дохідний, 
ринковий), які покладаються в основу процедур оцінки вартості. 

На перетині сфер професійної оцінки та аудиту з’явився окремий напрям – due 
diligence, який передбачає всебічне дослідження діяльності підприємства, його 
фінансового стану і місця на ринку, дозволяє мінімізувати ризики і підвищити якість 
прийняття рішень при здійсненні угод купівлі-продажу підприємства. Обов’язковість 
проведення оцінки вартості підприємства під час здійснення угод злиття або поглинання 

                                                 
61 Соколов Я.В Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебн. пособие для ВУЗОВ. – М.: Аудит, 
ЮНИТИ, 1996. – 638 с. 
62 Цьомпа П. Нариси економетрії і побудована на національній політекономії теорія бухгалтерського обліку / 
Пер. з нім. Я. Гончарук, І. Копич, Г. Башнянин, І. Яремко. – Львів: Каменяр, 2001. – 233 с. 
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із застосуванням due diligence підтверджують фахівці в сфері оцінки вартості 
підприємств, зокрема, К. Ферріс та Б. Пешеро [63, с. 242]. В результаті проведеного 
аналізу переліку послуг аудиторських компаній, що проводять due diligence 
(Аудиторська компанія “SP Audit” [64], Група компаній “Аудит А” [65], Аудиторская 
фірма “Главбух-аудит” [66], ЗАО “РУФАУДИТ” [67], “Объединенная консалтинговая 
группа” [68]), було встановлено, що однією з таких послуг є оцінка вартості 
підприємства, за результатами якої складається Звіт про оцінку вартості бізнесу.  

Таким чином, на сьогодні бухгалтерський фінансовий та управлінський облік є 
окремими сферами економічного знання, що дозволяють розраховувати вартість 
підприємства. Значний вплив на їх розвиток здійснила економічна теорія й теорія 
професійної оцінки, які повинні покладатись в основу розробки методології 
бухгалтерського обліку, орієнтованої на вимоги системи формування та управління 
вартістю підприємства. Застосування такого підходу дозволить використати існуючі 
напрацювання в суміжних сферах дослідження та обрати адекватний вимогам ринку 
капіталу варіант облікового забезпечення системи управління вартістю підприємства. 

Передумови розвитку облікового забезпечення системи управління 
вартістю підприємства. Враховуючи сучасний рівень розвитку світової економіки, 
окремі дослідники в сфері бухгалтерського обліку наводять аргументи необхідності 
удосконалення облікової системи відповідно до потреб користувачів фінансової 
інформації про вартість підприємства. 

Разом з тим, удосконалення системи бухгалтерського обліку, що базується на 
національних П(С)БО, не підтримується всіма представниками вітчизняної 
бухгалтерської спільноти. Внаслідок цього розвиток бухгалтерського обліку в 
напрямі удосконалення його вартісної орієнтації не набув значного поширення в 
Україні. 

Першим із вчених, хто звернув увагу на особливості побудови облікової системи 
в напрямі забезпечення вимог системи управління вартістю підприємства і наголосив 
на необхідності її удосконалення, був американський науковець Х. Кепнік. У 1975 р. 
в праці “Вартісно-орієнтований бухгалтерський облік: еволюція чи революція” [69] він 
визначив, що функція фінансового обліку не полягає у вимірюванні вартості бізнесу 

                                                 
63 Феррис К., Оценка стоимости компании: как избежать ошибок при приобретении.: Пер. с англ. / Феррис К., 
Пешеро Б.П. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 256 с. 
64 Аудиторська компанія “SP Audit” // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.pspaudit.com.ua/ru/ 
audit/financial-due-diligence.html 
65 Група компаній “Аудит А” // Електронний ресурс. – Режим доступу:http://audita.ru/ 
finansovyj_menedzhment/analiz_fhd/ 
66 Аудиторская фірма “Главбух-аудит” // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://glavbuh-audit.com/msfo-
konsalting/proverka-pokupaemogo-biznesa.html 
67 ЗАО “РУФАУДИТ” // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.rufaudit.ru/services/ 
68 “Объединенная консалтинговая группа”// Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.okgru.com/ 
services/id5/ 
69 Kapnick H. Value-based accounting: evolution or revolution / Harvey Kapnick // Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://newman.baruch.cuny.edu/digital/saxe/saxe_1975/kapnick_76.htm 
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як цілого, а полягає у тому, щоб супроводжувати інформацію про економічні ресурси 
підприємства. Ця відмінність обумовлює необхідність відокремлення бухгалтерської 
функції від інвестиційної. Таким чином, автором безпосередньо визначалось, що 
інформація, яка надається бухгалтерським обліком, не відповідає вимогам, що 
висуваються інвесторами до інформації про вартість підприємства. 

Еванс М.Х. звертав увагу на те, що найбільш важливим кроком до забезпечення 
виконання фінансової функції відносно управління вартістю підприємства є відмова 
від використання традиційної бухгалтерської моделі [70]. Виходячи з підходу автора, 
необхідним є пошук нового шляху до вимірювання стану і результатів діяльності 
підприємства, орієнтованого на вимоги фінансового менеджменту, в якому основний 
акцент робиться на аналізі зростання вартості, а не на аналізі надходжень. 

Для переорієнтації бухгалтерського обліку на вартісно-орієнтовану систему, що 
виконує інформаційне забезпечення процесу генерування вартості, слід виявити 
причини, що перешкоджають реалізації цієї функції. 

Проаналізувавши теоретико-методологічні засади фінансового обліку, в основу 
яких покладена ретроспективна орієнтація, Н. Хамфрі [71] дійшов висновку, що 
традиційна система обліку не забезпечує і не може забезпечувати потреби 
користувачів в інформації про вартість підприємства. На його думку, вирішити цю 
проблему може використання розробленої ним концепції AFTF – “Бухгалтерський 
облік для майбутнього”. 

Концепція AFTF ґрунтується на реалізації перспективної облікової моделі у 
складі універсальних показників ринкової вартості та грошових потоків, яка 
забезпечує надання інформації про вартість підприємства, корисної для прийняття 
управлінських рішень. Застосування цієї моделі забезпечує релевантність облікової 
інформації. 

У 2002 р. вийшла в світ праця С. Діпіази (молодшого) та Р. Екклза “Майбутнє 
корпоративної звітності …” [72], яка фактично здійснила революцію в сфері 
бухгалтерського обліку. Зокрема, автори – практикуючі аудитори і працівники 
компанії “PricewaterhouseCoopers” – довели світовій бухгалтерській громадськості, 
що бухгалтерська звітність не відповідає сучасним запитам користувачів. Для 
забезпечення відповідності зростаючим запитам учасників фондового ринку, на їх 
думку, в бухгалтерській фінансовій звітності повинна розкриватись інформація про 
фактори, що впливають на вартість підприємства, тобто на її інвестиційну цінність. 

Для вирішення цієї проблеми С. Діпіазою (молодшим) та Р. Екклзом була 
розроблена концепція звітності, спрямована на створення вартості – “ValueReporting”. 
                                                 
70 Evans M.H. Creating Value through Financial Management / Matt H. Evans // Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://www.oercommons.org/courses/creating-value-through-financial-management/view 
71 Humphrey N. The AIMR and AFTF / Nash Humphrey // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://home.sprintmail.com/~humphreynash/The_AIMR_and_AFTF.htm 
72 Дипиаза С. Будущее корпоративной отчетности. Как вернуть доверие общества / Дипиаза С. (младший), 
Экклз Р.– М.: Альпина Паблишер, 2003. – 212 с. 
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Її основною відмінністю від традиційної облікової моделі, задекларованої US GAAP, 
була необхідність доповнення традиційної фінансової звітності показниками про 
нефінансові результати діяльності, які слугують індикаторами зміни вартості 
підприємства, причому, з випередженням в часі, на відміну від фінансових 
результатів, що визначаються в кінці конкретного звітного періоду. 

Концепція ValueReporting” передбачає значну кореляцію між вартістю, 
розрахованою за її принципами, та ринковою вартістю підприємства. В той же час, 
застосування концепції “ValueReporting” не дозволяє формувати ринкову вартість 
підприємства у фінансовій звітності. На виділені авторами індикатори вартості 
впливає значна кількість зовнішніх факторів, внаслідок чого рівень кореляції між 
вартістю за принципами “ValueReporting” та ринковою вартістю підприємства 
постійно змінюється, що не дозволяє ефективно управляти останньою. На нашу 
думку, більш перспективним напрямом досліджень є розробка моделі звітності, що 
відображає реальну ринкову вартість підприємства. 

Як зазначають Т.О. Єрофєєва [73, с. 42], Е.С. Райкін [74, с. 19], бухгалтерська 
звітність не відображає повної вартості сучасної компанії. Активи, що 
відображаються в обліку, не враховують цілого ряду ресурсів, які використовуються 
підприємством і приносять дохід (вкладення в НДДКР, навчання персоналу тощо). 
Всі ці ресурси відносяться до елементів капіталу, але не визнаються активами 
відповідно до стандартів обліку і не беруть участі в розрахунку бухгалтерського 
прибутку. Тому, на думку авторів, з точки зору стратегічного аналізу та стратегічного 
управління такі ресурси слід враховувати при визначенні розміру використовуваного 
капіталу. Відповідно авторами пропонується використання в системі обліку концепції 
EVA, що враховує такі ресурси, та дозволяє відобразити повну вартість корпорації. 

Як підкреслював П. Цьомпа, облікова методологія в частині достовірного 
визначення показників вартості є недостатньо розвинутою. В теорії бухгалтерського 
обліку необхідно спочатку визначити джерела і порядок виникнення вартості, 
оскільки бухгалтерія займається виключно відображенням вартості та її перетворень 
[75, с. XVI]. 

Слід також відмітити, що проблема необхідності удосконалення діючої системи 
бухгалтерського обліку набула комплексного характеру і стосується не лише 
господарських суб’єктів, які залучають капітал, а й фінансово-кредитних установ, що 
є учасниками ринку капіталу. Зокрема, як зазначає Т.Н. Мозгальова [76, с. 8], якщо в 

                                                 
73 Єрофєєва Т.О. Система управління вартістю компанії в інституційній економіці: методологічні аспекти / Т.О. 
Єрофієва // Наукові Записки. – 2009. – Том 94. Економічні науки. – С. 42-46. 
74 Райкин Э.С. Теоретико-методологические основы управления предприятием на основе стоимостного 
подхода: автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление 
народным хозяйством” / Эдуард Семенович Райкин. – Санкт-Петербург, 2006. – 34 с. 
75 Цьомпа П. Нариси економетрії і побудована на національній політекономії теорія бухгалтерського обліку / 
Пер. з нім. Я. Гончарук, І. Копич, Г. Башнянин, І. Яремко. – Львів: Каменяр, 2001. – 233 с. 
76 Мозгалева Т.Н. Адаптация оценки рыночной стоимости коммерческого банка к условиям современной 
российской экономики: дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.10 “Финансы, денежное 
обращение и кредит” / Татьяна Николаевна Мозгалева. – Москва, 2008. – 184 с. 
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минулому столітті базою для оцінки та прийняття рішень виступали бухгалтерські 
показники, то сучасні умови діяльності банків не дозволяють їх ізольовано ефективно 
використовувати. На заміну бухгалтерській концепції прийшла економічна, основою 
якої є ринкова вартість. 

Виходячи з сучасного стану економічних відносин, основною проблемою, що на 
сьогодні постала перед бухгалтерським обліком, є його переорієнтація на нові 
потреби користувачів інформації про вартість підприємства. 

Традиційна облікова система орієнтується на визначення фінансових результатів 
діяльності підприємства, що декларується як одне з основних завдань ведення обліку. 
Сучасна система бухгалтерського обліку повинна надавати інформацію про фактори 
генерування / руйнування вартості підприємства, зокрема, про грошові потоки, які 
забезпечують релевантне представлення діяльності підприємства. Реалізація такого 
завдання передбачає концептуальну перебудову системи вартісного вимірювання, що 
використовується в бухгалтерському обліку, з її переходом від історичної оцінки до 
ринкової. 

Іншим підтвердженням необхідності удосконалення діючої системи 
бухгалтерського обліку з метою забезпечення системи управління вартістю 
підприємства є аналіз історичного розвитку системи управлінського обліку. Так, 
починаючи з середини ХХ ст. управлінський облік характеризувався впровадженням 
широкого кола нових підходів, розроблених з метою врахування змін, що 
відбуваються в економіці та вирішення проблеми неефективності управлінських 
структур підприємств. 

У 50-60 рр. ХХ ст. значна увага дослідників приділялась характеру інформації, 
що надається системою управлінського обліку, для процесу прийняття управлінських 
рішень. Наприкінці 60-х рр. – початку 70-х рр. ХХ ст. окремі дослідники 
(Д. Соломонс, Р. Ентоні та ін.) підтримали ідею застосування концепції залишкового 
доходу та оптимального контролю автономних підрозділів підприємства. 

В останні роки в сфері управлінського обліку значного поширення набули нові 
концепції: стратегічний управлінський облік; реінжиніринг бізнес-процесів; 
збалансована система показників. Об’єднуючим елементом для наведених концепцій 
була їх залежність від порад консультантів підприємства. Представники 
консалтингових компаній з огляду на специфіку своєї діяльності можуть одержувати 
інформацію як про внутрішнє, так і про зовнішнє середовище функціонування 
підприємства, що створює основу для реалізації цих концепцій. 

Однією з концепцій, що починаючи з кінця 80-х рр. ХХ ст. набула поширення в 
сфері управління великих компаній, стала концепція вартісно-орієнтованого 
менеджменту (value-based management). Як пише Х. Ронте, вартісно-орієнтований 
менеджмент – це концепція вимірювання та управління бізнесом, що створює 
довгострокову вартість для акціонерів, яка задовольнятиме потреби користувачів з 
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ринку капіталів та товарного ринку [77, с. 38]. Підтримали поширення цієї концепції 
працівники компанії “McKinsey” Т. Коупленд, Т. Коллер та Дж. Муррін, праця яких 
“Вартість компаній: оцінка і управління” [78] вчинила значний світовий вплив на 
розвиток цієї сфери наукових досліджень. 

Характер співвідношень між концепцією вартісно-орієнтованого менеджменту 
та системою бухгалтерського обліку Т.Г. Теплова характеризує наступним чином [79, 
с. 84] (рис. 1.13). 

Облікова чи бухгалтерська модель 
управління компанією 

(превалювала до 50-х рр.) 

Фінансовий підхід до управління 
компанією і Вартісна модель 

управління (VBM) 

 
Внутрішні потреби 

компанії:  
1) “гонитва за часом” з 
високою потребою в 

інвестиціях; 
2) необхідність пошуку 
балансу інтересів між 
власником та найманим 

менеджером 

 
Зовнішні 
фактори: 
можливості 
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Рис. 1.13. Зміна внутрішніх і зовнішніх умов функціонування компанії  
та перехід від облікової моделі управління компанією до фінансової 

Подібний підхід до встановлення місця та ролі бухгалтерського обліку в системі 
управління вартістю підприємства підтримують С.В. Расказов та А.Н. Расказова [80, 
с. 72] (рис. 1.14). 
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Рис. 1.14. Еволюція фінансових показників в оцінці ефективності управління  
 

Концепція вартісно-орієнтованого менеджменту перебуває в стадії розвитку, що 
засвідчує існування декількох підходів до її реалізації, що пропонуються окремими 
дослідницькими групами та консалтинговими компаніями (“Stern Stewart & Co”; 
“Marakon Associates”; “McKinsey & Co”; “Price Waterhouse Coopers”; “L.E.K. 
Consulting”; “HOLT Value Association”). Хоча наведені підходи до реалізації концепції 
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вартісно-орієнтованого менеджменту базуються на різних фундаментальних засадах 
створення вартості (стратегія, організаційна структура, вимірники), використовують 
різні інструменти оцінки (економічна додана вартість, ринкова додана вартість, 
додана вартість акціонерів тощо), всі вони спрямовані на досягнення єдиної мети – 
максимізації вартості підприємства. 

Однією з умов участі бухгалтерів у процесі формування вартості підприємства є 
наявність у них специфічних професійних вмінь та навичок. Американський 
дослідник Е. Хеслоп [81, с. 72] піднімає питання можливості використання 
консультації бухгалтера з питань продажу бізнесу. На думку автора, відповідь на це 
питання залежить від конкретної ситуації, досвіду бухгалтера та його здатності 
мінімізувати майбутні податкові платежі шляхом застосування формальних і 
неформальних інституційних факторів. Таким чином, в зарубіжних країнах бухгалтер, 
як виконавець облікових процедур, вважається не повною мірою причетним до 
процесу формування вартості підприємства за умови відсутності у нього спеціальних 
знань. 

Таким чином, удосконалення системи бухгалтерського обліку повинно 
здійснюватись в широкому його розумінні як управлінського та фінансового в частині 
створення інформаційного забезпечення управління вартістю підприємства. 

Існування та необхідність вирішення цієї проблеми підтверджується: 
 її оприлюдненням та розглядом в працях зарубіжних дослідників (С. Діпіаза 

та Р. Екклз, М.Х. Еванс, Т.О. Єрофєєва, Х. Кепнік, Е.С. Райкін, Н. Хамфрі); 
 розвитком концепції вартісно-орієнтованого менеджменту, спрямованої на 

максимізацію вартості підприємства; 
 недостатньою роллю бухгалтера в процесах генерування та визначення 

вартості підприємства. 
Особливості бухгалтерського обліку вартості підприємства як специфічного 

товару. У сучасних умовах господарювання підприємство, як об’єкт власності, може 
бути джерелом прибутку та об’єктом ринкової угоди. Таким чином, воно є 
специфічним товаром, який може бути проданий, переданий у заставу, застрахований, 
внесений до заповіту тощо. Підприємство перетворюється на об’єкт угоди, товар зі 
всіма належними йому властивостями. 

Операції з таким специфічним товаром, як підприємство, повинні відображатись 
в системі бухгалтерського обліку. В той же час, підприємство як товар має власні 
специфічні характеристики корисності і вартості. Перш за все, як будь-який товар, 
підприємство повинне володіти корисністю для покупця та відповідною споживчою 
вартістю. Як і в будь-якого іншого товару, корисність підприємства реалізується 
через його використання (споживання). Основа корисності підприємства полягає в 
його здатності приносити прибуток власнику та задовольняти вимоги осіб, 

                                                 
81 Хеслоп Э. Как оценить и продать свой бизнес / Эндрю Хеслоп; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 
– 182 с. 



56 

зацікавлених в його функціонуванні. Корисність виявляється через процес 
функціонування підприємства. Тому операції з ним, як зі специфічним товаром, 
повинні підлягати обліковій оцінці та відображатись в системі бухгалтерського обліку 
в цілях забезпечення такою інформацією суб’єктів прийняття рішень. 

На нашу думку, основними специфічними властивостями підприємства як 
товару, що впливають на відображення його вартості в системі бухгалтерського 
обліку, є такі: 

 ініціативні управлінські заходи; 
 зовнішнє середовище підприємства, вартість якого визначається; 
 результати функціонування підприємства, що утворюються під впливом 

внутрішніх та зовнішніх чинників.  
В такій дихотомії зовнішні (ринкові) чинники мають превалюючу роль, що має 

обов’язково враховуватись у процесі розробки облікового забезпечення системи 
управління вартістю підприємства, зокрема, при виборі методів оцінки вартості. 

Як наслідок, в бухгалтерському обліку вартість підприємства виступає 
зовнішньою відносно системи обліку категорією, що порівнюється з балансовою 
вартістю, яка формується на основі бухгалтерських даних. Для відображення цієї 
різниці в діючій системі обліку призначений рахунок 19 “Гудвіл”, де відображається 
як позитивна різниця, що утворюється при придбанні – “Гудвіл при придбанні”, так і 
негативна – “Негативний гудвіл”.  

Враховуючи існування відмінностей між зазначеними видами вартостей 
(вартістю підприємства та балансовою вартістю), можна визначити ступінь 
відхилення між ними, який відображатиме рівень відповідності системи 
бухгалтерського обліку потребам користувачів інформації про вартість підприємства: 

РВ = БВ * РНсбо                                                       (1.2) 
РНСБО = РВ / БВ * 100%                                         (1.3) 

Де: РВ – вартість підприємства; 
БВ – балансова вартість підприємства; 
РНсбо – рівень неадекватності системи бухгалтерського обліку 

 

РНсбо – це перевідний коефіцієнт, який дозволяє зіставити ринкову та балансову 
вартість підприємства та визначає, наскільки система бухгалтерського обліку 
підприємства та обраний ним в результаті використання механізму облікової 
політики набір варіантів ведення обліку відповідають поглядам аналітиків ринку 
капіталу. Цей показник відображає існуючі диспропорції між оцінкою результатів 
діяльності підприємства на основі прийнятої облікової методології та на основі 
аналізу очікувань ринку. 

Показник РНсбо може бути визначений на основі інформації про ринкову вартість 
акцій, що оприлюднена Українською фондовою біржею(табл. 1.7). 
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Таблиця 1.7. Перелік реалізованих на Українській фондовій біржі та її філіях 
державних пакетів акцій протягом 2011 року [82] 

 

Показники ринкової вартості державних пакетів акцій підприємств, що 
продавались на торговельних майданчиках Української фондової біржі та відсоток 
пакету акцій у статутному капіталі дозволяють розрахувати загальну ринкову вартість 
таких підприємств. Для встановлення балансової вартості підприємств використано 
офіційну інформацію Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України 
[83]. 

Дані про балансову та ринкову вартість підприємств, є основою для проведення 
розрахунку показника РНсбо (табл. 1.8). 
Таблиця 1.8. Розрахунок показника РНсбо для підприємств, інформація про ринкову 
вартість акцій яких оприлюднювалась на Українській фондовій біржі у 2011 р. 

№ 
з/п Назва ВАТ 

Ринкова  
вартість 

підприємства, грн. 

Балансова 
вартість 

підприємства, грн. 

Показник 
РНсбо  

1 Сільськогосподарське ВАТ 
“Племзавод Тімірязєво” 1798133,721 1275100 1,41 

2 ВАТ “Хоростківський комбінат 
хлібопродуктів” 1497951,255 781000 1,91 

3 ВАТ “Оранський крохмальний завод” 1389993,333 1396000 0,99 
4 ПАТ “ЕКВАТОР” 1622989,138 5732000 0,28 

 
Результати розрахунку показника РНсбо свідчать, що лише на ВАТ “Оранський 

крохмальний завод” система обліку забезпечує надання інформації, яка відповідає 
ринковій вартості підприємства. На ВАТ “Племзавод Тімірязєво” та 
ВАТ “Хоростківський комбінат хлібопродуктів” одержано значення показника РНсбо 
більше одиниці – 1,41 та 1,91 відповідно, що показує рівень відставання інформації 
системи обліку щодо надання інформації про ринкову вартість підприємства. 

                                                 
82 Аналітичний огляд діяльності Української фондової біржі за 2011 рік // Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://www.ukrse.kiev.ua/analytics/ 
83 Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України” // Електронний ресурс. 
– Режим доступу: http://smida.gov.ua 

№ 
п/п 

Дата 
торгів Назва ВАТ 

% від 
стату
тного 
капі-
талу 

Кількість 
акцій, 
шт. 

Сума 
продажу, 

грн. 

Торговельний 
майданчик 

1 22.02.2011 Сільськогосподарське ВАТ 
“Племзавод Тімірязєво” 3,44 412372 61855,80 Кримська філія 

УФБ 

2 17.05.2011 ВАТ “Хоростківський 
комбінат хлібопродуктів” 55,00 11769617 823873,19 

Івано-
Франківська 
філія УФБ 

3 17.05.2011 ВАТ “Оранський 
крохмальний завод” 1,05 40928 14594,93 УФБ (м. Київ) 

4 15.11.2011 ПАТ “ЕКВАТОР” 99,8 23139188 1619743,16 
Івано-

Франківська 
філія УФБ 
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Результати розрахунків показника РНсбо для ПАТ “ЕКВАТОР” показують, що 
інформація, яка надається системою обліку про вартість ПАТ “ЕКВАТОР”, є 
завищеною, та перевищує його ринкову вартість більше ніж втричі. 

Показники РНсбо для підприємств, які входять до складу індексного кошику 
індексу фондової біржі ПФТС, наведено нижче (табл. 1.9). 

Таблиця 1.9. Розрахунок показника РНсбо для підприємств, що входять до складу 
індексного кошику індексу фондової біржі ПФТС 

№ 
з/п Назва емітента 

Кількість 
цінних паперів 
в обігу, шт. 

Серед-
ньозва-
жена 

вартість 
на 

05.01.11 р. 

Розрахована 
ринкова 
вартість 

05.01.11 р., 
грн. 

Балансова 
вартість на 

кінець 
2010 р., грн. 

Показник 
РНсбо 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Алчевський 
металургійний комбінат 
(ALMK) 25775254803 0,23 6000479318 921206000 6,51 

2 

Авдіївський 
коксохімічний завод 
(AVDK) 195062500 15,01 2927771088 6269662000 0,47 

3 Азовсталь (AZST) 4204000000 2,99 12578788400 16766326000 0,75 

4 
Райффайзен Банк Аваль 
(BAVL) 30027749080 0,40 12032119056 6441276000 1,87 

5 Центренерго (CEEN) 369407108 15,01 5548125355 1826546000 3,04 
6 Дніпроенерго (DNEN) 5967432 1320 7877010240 2220910000 3,55 
7 Донбасенерго  23644301 67,41 1593921441 712504000 2,24 

8 

Єнакієвський 
металургійний завод 
(ENMZ) 10550688 188,29 1986587988 397987000 4,99 

9 

Крюківський 
вагонобудів-ний завод 
(KVBZ) 114679552 36,49 4185207314 1570626000 2,66 

10 Мотор Січ (MSICH) 2077990 2972,48 6176780183 3806802000 1,62 

11 

Маріупольський завод 
важкого 
машинобудування 
(MZVM) 335387464 10,82 3630334527 -92972000 -39,05 

12 

ІНТЕРПАЙП 
Нижньодніпровський 
трубопрокатний завод 
(NITR) 400000000 8,17 3266640000 3132946000 1,04 

13 Полтавський ГЗК (PGOK) 191000000 43,17 8246425000 4250035000 1,94 
14 Концерн Стирол (STIR) 27125280 78,67 2134024441 1633351000 1,31 

15 
Стахановський 
вагонобудівний завод 226389510 9,38 2124891941 649354000 3,27 

16 Укрнафта (UNAF) 54228550 594,18 32221519839 8224689000 3,92 
17 Укрсоцбанк (USCB) 12694986050 0,56 7134582160 6570187000 1,09 
18 Укртелеком (UTEL) 18726248000 0,55 10291945901 6668403000 1,54 

19 
Ясинівський коксо-
хімічний завод (YASK) 273598680 4,52 1236638674 953536000 1,30 

20 Західенерго (ZAEN) 12790541 453,88 5805370749 515658000 11,26 
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Проведений розрахунок показника РНсбо для вищенаведених підприємств 
здійснений на основі розрахунку ринкової вартості підприємств (з використанням 
даних про індексний кошик індексу ПФТС станом на 17:00 05.01.11 р. [84]), а також на 
основі використання їх балансової вартості (за даними річної фінансової звітності за 
2010 р., розміщеної в базі даних Агентства з розвитку інфраструктури фондового 
ринку України [85]). 

Одержані значення показника РНсбо відображають відхилення між ринковою та 
балансовою вартістю підприємства, що коливаються від -39,05 до 11,26, середнє 
значення показника РНсбо для вищенаведених підприємств становить 2,86. У 
підприємств “ІНТЕРПАЙП” та “Укрсоцбанк” значення показника становить майже 1 
– 1, 04 та 1,09 відповідно, що свідчить про високий рівень адекватності їх систем 
бухгалтерського обліку поглядам аналітиків ринку капіталу. 

За результатами проведеного аналізу також було одержано нетипові результати, 
зокрема, для “Маріупольського заводу важкого машинобудування” значення 
показника РНсбо становить -39,05, що обґрунтовується від’ємним значенням його 
власного капіталу, що викликано понесеними збитками за 2010 р. в сумі 274,759 млн. 
грн. Для “Західенерго” значення показника РНсбо становить 11,26, що в 4 рази більше 
середнього значення, та обґрунтовується тим, що у 2010 р. цим підприємством були 
понесені збитки на суму 1089,858 тис. грн. 

Значне відхилення показника РНсбо має місце для “Алчевського металургійного 
комбінату” і становить 6,51. Однак, ринкова вартість цього підприємства станом на 
16.03.2012 р. дає значення показника РНсбо 2,62, що є наближеним до середнього 
значення по сукупності. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що ринкова 
вартість цього підприємства на початок 2011 р. піддавалась впливу певних 
кон’юнктурних факторів, дія яких на сьогодні не є відчутною. Динаміку зміни 
вартості акцій “Алчевського металургійного комбінату” під впливом цих факторів 
представлено в Додатку Ж. 

Використання показника РНсбо в практичній діяльності вітчизняних підприємств 
забезпечує одержання таких переваг: 

 дозволяє створити передумови для визначення шляхів та необхідності 
удосконалення системи управління вартістю підприємства (зміна облікової, 
балансової, оціночної, амортизаційної політики, політики капіталізації активів тощо); 

 може використовуватись для проведення компаративного аналізу рівня вартісної 
орієнтації систем обліку різних підприємств при прийнятті інвестиційних рішень. 

Якщо розглядати потенційні можливості системи бухгалтерського обліку щодо 
повного визначення вартості підприємства, слід враховувати, що показник РНсбо не 
може дорівнювати одиниці. Це пояснюється цільовою орієнтацією системи 
бухгалтерського обліку на історичну оцінку та її відмінністю від економічної сутності 
                                                 
84 Рішення Індексного комітету ПФТС // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.pfts.com/uk/indexes. 
85Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України” // Електронний ресурс. 
– Режим доступу: http://www.smida.gov.ua/db/emitent. 
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ринкової вартості. Відповідно, бухгалтерський облік не може повною мірою 
достовірно визначати ринкову вартість підприємства як окремого специфічного 
товару з таких причин: 

 неможливість врахування всіх ринкових очікувань (прогнозних оцінок) 
сторін-учасників, які зацікавлені у визначенні такої вартості. В основу системи 
бухгалтерського обліку покладено поняття факту господарського життя – дій або подій, 
що відбулись в господарській діяльності підприємства. Як наслідок, до складу 
конвенційного предмету бухгалтерського обліку планові або прогнозні факти не 
включаються; 

 підприємство як складна динамічна система з визначеною метою має 
емерджентні властивості, що не притаманні жодній з підсистем. Такі властивості 
визначаються існуванням синергетичного ефекту від об’єднання ресурсів, які 
підприємство має в своєму розпорядженні. Виходячи з цього, сумарна справедлива 
ринкова оцінка всіх активів підприємства буде нижчою за ринкову вартість 
підприємства як цілісного об’єкта.  

Слід відмітити, що окремими українськими дослідниками робляться спроби 
розрахунку синергетичної вартості капіталу підприємства [86, с. 20-37; 87, с. 98-100], 
однак наявні дослідження базуються на застосуванні непрямого методу оцінки, що 
передбачає використання ринкової вартості в якості основи, від якої визначається 
різниця між балансовою вартістю. Тому на сьогодні виявити синергетичний ефект 
формування вартості через застосування бухгалтерського оціночного інструментарію 
неможливо. 

Історичні аспекти розвитку бухгалтерських концепцій інформаційного 
забезпечення управління вартістю підприємства. Дослідження причин 
неможливості достовірної оцінки вартості підприємства на основі інформації, що 
генерується в системі бухгалтерського обліку, підтверджує необхідність якісної 
перебудови бухгалтерської методології в цілях досягнення адекватності облікового 
забезпечення потребам управління вартістю підприємства. Починаючи з 70-х рр. ХХ 
ст., необхідність зміни облікової методології активно підтримується зарубіжними 
дослідниками. Для заповнення існуючого “інформаційного вакууму” між попитом на 
інформацію про вартість підприємства з боку учасників ринку капіталу та 
можливостями облікового середовища науковцями створено декілька десятків 
обліково-орієнтованих моделей визначення вартості підприємства. В історичній 
ретроспективі ці моделі здійснили значний вплив на формування і розвиток концепції 
вартісно-орієнтованого бухгалтерського обліку. 

                                                 
86 Малюга Н.М. Розвиток бухгалтерського обліку в новій економіці: облікова інтерпретація синергетичних 
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87 Зоріна О.А. Синергетичний підхід до організації обліку та аналізу в інтегрованій системі управління / 
О.А. Зоріна // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 2 (56). – С. 98-100. 
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Якщо концепція вартісно-орієнтованого менеджменту з’явилась у 80-х рр. 
ХХ ст. в США, то перша концепція вартісно-орієнтованого бухгалтерського обліку 
з’явилась дещо раніше – у 70-х рр. і фактично стала передумовою появи першої.  

Спроби розробки концепції звітності про вартість підприємства стали логічним 
продовженням гострих дискусій в міжнародних бухгалтерських виданнях. 
Популярність такого підходу почала зростати в більшості європейських країн 
починаючи з 70-х рр. ХХ ст. Зокрема, у Великобританії необхідність вирішення 
проблеми оцінки вартості піднімались не лише вченими зі сфери бухгалтерського 
обліку, а й професійними бухгалтерськими організаціями. Великобританія стала 
країною, в якій вперше широкого розвитку набула концепція справедливої вартості, 
яка задовольняла інтереси всіх учасників ринку, зацікавлених у формуванні вартості 
об’єктів (активів, капіталу, зобов’язань) на основі облікових даних. 

У 1975 р. було опубліковано “Корпоративний звіт” – дискусійний документ, 
виданий Комітетом з розробки стандартів Великобританії. Одним з розділів цього 
документу були рекомендації з впровадження звітності про додану вартість, яка 
відображала наявні у підприємства переваги, що виникають в результаті дій 
управлінців і працівників підприємства, вкладників капіталу, держави та ін. [88, с. 2]. 

Пропозиції розробників звіту були позитивно сприйняті професійною 
спільнотою та у 1977 р. британським урядом було опубліковано урядовий документ 
“Майбутнє звітності компаній”, що розкривав особливості складання звітів про 
додану вартість підприємства. Цей документ привернув значну увагу британських 
профспілок, які побачили в ньому можливість і підставу для перегляду рівня 
заробітної плати працівників підприємств. Внаслідок цього застосування концепції 
доданої вартості в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності одержало значну 
підтримку з боку уряду і серед науковців в сфері бухгалтерського обліку. В результаті 
таких подій концепція доданої вартості була викладена у вигляді спеціальних звітів 
Інститутом дипломованих бухгалтерів Англії та Уельсу, Інститутом дипломованих 
бухгалтерів Шотландії та іншими професійними організаціями. 

Розвиток теоретичних напрацювань в частині концепції доданої вартості в 
бухгалтерському обліку призвів до її широкого впровадження в практичну діяльність 
великих компаній. Як зазначали С.Дж. Грей та К.Т. Маундерс, в окремі періоди 80-
х рр. ХХ ст. звіти про додану вартість публікувались більше ніж 30% великих 
британських компаній [89, с. 12]. Однак така тенденція мала локальний характер, та не 
набула поширення в інших країнах, зокрема, в США.  

Складання звітності про додану вартість почало здійснюватись європейськими 
компаніями у 90-х рр. ХХ ст. За результатами проведеного у 1993 р. А. Халлером та 
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Г. Столови дослідження [90, с. 9] було встановлено, що із 100 найбільших німецьких 
та французьких компаній-груп звітність про додану вартість складають 19 % 
французьких і 26 % німецьких компаній. 

Звіти про додану вартість, зазвичай, включають статті доходів та витрат у 
необхідних для користувачів розрізах. Зокрема, вони містять дві частини: перша 
частина показує зменшення доданої вартості підприємства (вихідна додана вартість), 
друга – прирощення доданої вартості (вхідна додана вартість).  

Більшістю компаній в звітах про додану вартість розкривається розподіл доданої 
вартості за такими напрямами: працівники (заробітна плата, бонуси, комісійні та 
премії; джерела залучення капіталу (дивіденди акціонерів, банківські кредити); уряд 
(за видами податків); реінвестиції підприємства (амортизація, нерозподілений 
прибуток). Відповідно, наведені показники формуються на основі бухгалтерських 
даних, що не дозволяє створити ефективних передумов функціонування системи 
управління вартістю підприємства внаслідок неврахування позабалансових факторів 
генерування та руйнування вартості підприємства. 

Основними перевагами використання звітів про додану вартість є: 
– чітка орієнтація облікової політики на цілі компанії; 
– можливість більш глибокого аналізу продуктивності діяльності підприємства; 
– можливість обґрунтування оптимального розміру підприємства; 
– встановлення взаємозв’язку між обліковою системою підприємства та 

системою національних рахунків. 
Одними з найбільших недоліків звітів про додану вартість є використання для 

оцінки факторів, що впливають на вартість, історичної оцінки та врахування лише тих 
факторів, які охоплені діючою системою бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності. 

Проведений аналіз публічних даних вітчизняних підприємств підтвердив, що 
українськими підприємствами звіти про додану вартість не складаються та не 
оприлюднюються. Однак, для забезпечення ефективного функціонування системи 
управління вартістю підприємства необхідне належне обліково-інформаційне 
забезпечення, яке не може забезпечити діюча система бухгалтерського обліку. 
Вирішення цієї проблеми можливе тільки за умови розробки системи бухгалтерської 
звітності, яка б враховувала вплив генеруючих й руйнуючих факторів на вартість 
активів та зобов’язань підприємства і дозволяла визначити ринкову вартість 
підприємства. 

Разом з тим, спостерігається тенденція щодо зростання уваги вітчизняних 
підприємств до залучення фінансових ресурсів через інструменти фондового ринку. 
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Зокрема, за результатами 1-го кварталу 2011 р. за даними ДКЦПФРУ [91] капіталізація 
лістингових компаній фондового ринку України становила 250,29 млрд. грн. та 
порівняно з відповідним періодом 2010 р. збільшилась на 73,39 %. Також у першому 
півріччі 2011 р. порівняно з даними аналогічного періоду 2010 р. у 2,5 рази (або на 
66,70 млрд. грн.) збільшився обсяг біржових контрактів з цінними паперами на 
організаторах торгівлі (Додаток З). Існування такої тенденції характеризує зміну 
інституційних запитів щодо системи бухгалтерського обліку, що зумовлює 
необхідність її методологічної перебудови для формування обліково-аналітичного 
забезпечення управління вартістю підприємства. 

Для вирішення проблеми надання бухгалтерської інформації для цілей системи 
формування та управління вартістю підприємства, науковцями розроблено значну 
кількість облікових моделей, що базуються на застосуванні концепції економічної 
доданої вартості, які розглядаються як спеціальні надбудови до діючої системи 
обліку. Загальною метою цих моделей є вимірювання доданої вартості для акціонерів 
компанії шляхом віднімання витрат на капітал від чистих грошових надходжень 
підприємства. Такий підхід передбачає, що плата за використання власного і 
позикового капіталу повинна розглядатись як звичайні витрати. Основним 
показником, що повинен враховуватись, є чистий прибуток або додана вартість. 

Історичною передумовою виникнення концепції доданої вартості є розробки 
англійських економістів Р. Гамільтона (1777 р.) та А. Маршала (1890 р.), які 
відмічали, що для того, щоб фірма створювала багатство, вона повинна заробляти 
більше, ніж вона витрачає на використання залученого та власного капіталу [92, 
с. 303], а також “теорія економічного кола” французького економіста Ф. Кене, яка 
використовувалась при розробці “Tableau Économique” у 1760 р. [93, с. 9]. Пропозиції 
Ф. Кене були покладені в основу системи національної економічної статистики у 
Німеччині та Франції, де економічна додана вартість стала індикатором економічного 
розвитку країни. 

Однією з найбільш популярних бухгалтерських моделей для управління 
вартістю підприємства, що базуються на розрахунку доданої вартості, є облікова 
модель “Економічна додана вартість” – “Economic Value Added” (EVA™), 
розроблена представниками компанії “Stern Stewart & Company”. В її основу 
покладено використання залишкового доходу замість доходів чи грошових потоків, 
що виникають в результаті здійснення господарських операцій, для вимірювання 
фінансового становища підприємства. 
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Причиною побудови EVA™, на думку розробників, є те, що стандартні 
показники вимірювання ефективності функціонування підприємства (виручка, 
прибуток у розрахунку на одну акцію, рентабельність капіталу, темпи зростання 
доходів підприємства), що базуються на обліковій інформації, не забезпечують 
вимірювання результатів функціонування корпоративних підприємств. Зокрема, у 
1995 р. представник компанії “Stern Stewart & Company”, рекламуючи запатентовану 
ним торгову марку EVA™, зазначав, що саме EVA™ визначає вартість цінних 
паперів на фондовому ринку [94, с. 20]. 

З огляду на зміст облікової моделі ЕVA™ її використання в практичній 
діяльності підприємств не дозволяє визначити їх ринкову вартість або наблизити 
облікову вартість до ринкової. Модель ЕVA™ забезпечує встановлення взаємозв’язку 
між економічною доданою вартістю, що розраховується як різниця між традиційними 
доходами та витратами на залучення капіталу, з ринковою вартістю підприємства. 
Внаслідок цього економічна додана вартість, що розраховується на основі даних 
бухгалтерського обліку, виступає індикатором ринкової вартості підприємства. 

Таким чином, система бухгалтерського обліку, надаючи інформацію про 
економічну додану вартість, дозволяє створити передумови для реалізації концепції 
управління вартістю підприємства. Для цього необхідно визначити набір факторів, від 
яких залежить економічна додана вартість, та забезпечити надання інформації про 
них через продукт бухгалтерського обліку суб’єктам, що здійснюють управління 
вартістю підприємства. 

Серед вітчизняних вчених проблемам впровадження концепції економічної 
доданої вартості для оцінки діяльності групи підприємств присвячували увагу 
В.М. Костюченко [95, с. 425-444] (виділено структуру EVA балансу) та С.Ф. Голов [96, 
с. 365] (визначено відмінність бухгалтерського та економічного підходу до прибутку 
на основі застосування концепції EVA). 

Ще одним варіантом реалізації концепції економічної доданої вартості є 
облікова модель “Бухгалтерський облік для майбутнього” (“Accounting for the future” 
(AFTF)), розроблена Н. Хамфрі [97]. Ця модель розроблена з метою удосконалення 
системи бухгалтерського обліку, що базується на US GAAP. Основною метою її 
створення було надання зацікавленим користувачам інформації про вартість 
підприємства, що базується не тільки на використанні даних ретроспективного 
характеру, але й прогнозних показників, що враховують майбутні грошові 
надходження підприємства. 
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Основним об’єктом оцінювання AFTF є майбутні грошові потоки, які 
визначаються на основі ретроспективних даних підприємства за останні 5 років. 
Оскільки ця облікова модель базується на концепції економічної доданої вартості в 
якості ставки дисконтування для розрахунку перспективних грошових потоків 
використовуються витрати на залучення власного та позикового капіталу 
підприємства. 

Основною перевагою облікової моделі AFTF є її досить проста побудова та 
зручність застосування в практичній діяльності підприємств. Модель AFTF, на 
відміну від EVA™, є розширенням системи обліку, яка базується на прийнятій в 
моделі обліку (за US GAAP) концепції грошових потоків. 

Модель AFTF розроблена як спеціальний інструмент для формування 
бухгалтерської фінансової звітності про вартість підприємства на основі 
використання техніки бюджетування капіталу підприємства. Вона формує 
інформацію про вартість, однак повністю не дублює її, а надає максимально 
наближену до ринкової вартість підприємства. 

Облікова модель “Інтелектуальний коефіцієнт доданої вартості” – “Value 
added intellectual coefficient ” (VAIC), розроблена А. Пулічем у 2000 р. [98], є системою 
індикаторів для вимірювання доданої вартості, що генерується інтелектуальним 
капіталом підприємства. В основу розробки цієї моделі покладено гіпотезу, що 
додана вартість є основним індикатором трансформації нематеріальних активів в 
ринкові активи підприємства.  

Модель VAIC дозволяє визначити ефективність використання матеріальних та 
нематеріальних активів через процес створення вартості підприємства. Ця модель 
використовує ретроспективні дані бухгалтерського обліку за МСФЗ в частині 
об’єктів, які є основними при створенні вартості підприємства – фінансовий, 
людський та структурний капітал.  

Інтелектуальний коефіцієнт доданої вартості розраховується на основі наступної 
формули: 

ІКДВ = КЕЛК + КЕСК + КЕЗК                                   (1.4) 
де: ІКДВ – інтелектуальний коефіцієнт доданої вартості; 

 КЕЛК – коефіцієнт ефективності людського капіталу; 
 КЕСК – коефіцієнт ефективності структурного капіталу; 
 КЕЗК – коефіцієнт ефективності залученого капіталу. 
 

Якщо в результаті розрахунку коефіцієнту ІКДВ його значення є меншим за 1, то 
компанія не створює доданої вартості, а лише руйнує раніше створену додану 
вартість. Якщо значення коефіцієнту є більшим за 1, це означає, що підприємство 
працює ефективно, збільшуючи свою вартість. 

                                                 
98 Pulic A. VAIC – An accounting tool for IC management / A. Pulic // International Journal of Technology 
management. – 2000. – № 5/6/7/8. – Р. 702-714. 
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Як модель, в основу якої покладено концепцію економічної доданої вартості, 
VAIC враховує витрати, понесені підприємством на залучення капіталу, що 
безпосередньо проявляється через включення до розрахунку показника ІКДВ такої 
складової як КЕЗК. 

Застосування моделі VAIC в бухгалтерського обліку не забезпечує повноцінного 
надання інформації про вартість підприємства, однак дозволяє виокремити основні 
фактори, що впливають на її створення – людський та структурний капітал. За умови 
створення облікового забезпечення, що дозволить управляти вказаними факторами на 
підприємстві, матиме місце підвищення ефективності управління вартістю 
підприємства. 

Окрім розглянутих вище облікових моделей, що базуються на концепції 
економічної доданої вартості, в наукових працях з бухгалтерського обліку 
пропонуються й інші моделі, які розкривають взаємозв’язок доданої вартості з 
інтелектуальним капіталом підприємства – “Розрахункова нематеріальна вартість” 
(“Calculated intangible value”) Т. Стюарта (1997 р.) та “Доходи капіталу знань” 
(“Knowledge capital earnings”) Б. Лева (2001 р.). Основним їх недоліком у визначенні 
вартості підприємства, на нашу думку, є їх орієнтація тільки на інтелектуальний 
капітал, без урахування інших факторів. У вказаних моделях використовуються 
облікові дані, однак вітчизняна система бухгалтерського обліку не дозволяє надавати 
повноцінну інформацію про інтелектуальний капітал підприємства, що є основною 
причиною неможливості застосування цих моделей в економічній практиці з метою 
підвищення ефективності управління вартістю підприємства. 

Окрім розглянутих підходів зарубіжних дослідників до розробки облікових 
моделей як засобу управління вартістю підприємства, в останні роки з’являються 
пропозиції українських та російських науковців.  

Зокрема, А.І. Шигаєвим [99, с. 28] розроблено систему обліково-аналітичного 
забезпечення системи управління вартістю (Додаток И). У рамках цієї системи 
автором запропоновано актуарний облік, що базується на виділенні бухгалтерських 
рахунків для відображення економічних ресурсів та вимог до них, рахунків сукупного 
фінансового результату, вільних грошових потоків, економічної вартості, 
забалансових рахунків для обліку еколого-соціальних аспектів діяльності 
підприємства. Виділені автором показники і фактори результативності [100, с. 35], 
окрім екологічних і соціальних об’єктів діяльності, переважно базуються на 
переоцінених об’єктах обліку, що відображаються у фінансовій звітності, також не 
враховується вплив факторів руйнування вартості, як наслідок, розроблена система не 
дозволяє наблизити одержану на основі облікової інформації вартість підприємства 
до ринкової. 

                                                 
99 Шигаев А.И. Учетно-аналитическое обеспечение стоимостно-ориентированного управления коммерческими 
организациями: автореф. дисс. на стиск. уч. ст. д.э.н.: специальность 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика 
/ Шигаев Антон Иванович. – Казань, 2011. – 46 с. 
100 Там само. 
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Бродською І.І. [101, с. 11] розроблено обліково-аналітичну модель формування 
інформаційного забезпечення процесу оцінки вартості підприємства (Додаток К). В 
основу моделі покладено два основних джерела одержання доходу, що зумовлені 
стадіями життєвого циклу підприємства: дохід від діяльності підприємства, що 
функціонує (на стадії зародження, зростання, зрілості); дохід від продажу активів 
підприємства, яке перебуває на стадії занепаду, ліквідації, або в разі придбання для 
перепродажу. Виходячи із виділених джерел, автором запропоновано комбіновану 
методику оцінки вартості підприємства, що передбачає застосування дохідного та 
майнового підходів. Обмеження розробленої моделі перешкоджають включенню до 
складу бухгалтерського обліку нових об’єктів (інтелектуального, соціального, 
екологічного капіталу тощо), які в умовах розвитку економіки знань виступають 
основними факторами генерування вартості, що не дозволяє на її основі побудувати 
ефективно діючу систему управління вартістю підприємства. 

Проблемам удосконалення бухгалтерського обліку в напрямі забезпечення 
управління вартістю присвячено дослідження С.Ф. Легенчука [102, с. 207-208], яким 
розроблено просторову модель інформації, що надається системою бухгалтерського 
обліку про вартість підприємства, в основу якої покладено концепцію 
інтелектуального капіталу. На думку автора, для забезпечення відповідності 
балансової вартості ринковій, до складу об’єктів бухгалтерського обліку слід 
включати інтелектуальний капітал та синергетичні ефекти, що виникають в результаті 
взаємодії складових інтелектуального капіталу. Разом з тим, основним недоліком 
запропонованої моделі є врахування лише одного генеруючого фактору – 
інтелектуального капіталу, – що не дозволяє розрахувати реальну вартість 
підприємства та обмежує її практичне застосування. 

Проведений аналіз існуючих підходів до удосконалення системи інформаційного 
забезпечення управління вартістю підприємства (“Економічна додана вартість” 
(компанія “Stern Stewart”), “Бухгалтерський облік для майбутнього” (Н. Хамфрі), 
“Інтелектуальний коефіцієнт доданої вартості” (А. Пуліч), “Розрахункова 
нематеріальна вартість” (Т. Стюарт), “Доходи капіталу знань” (Б. Лев), “Вартісно-
орієнтована система обліку” (А.І. Шигаєв), “Обліково-аналітична модель” 
(І.І. Бродська), “Просторова модель облікової інформації” (С.Ф. Легенчук)) дозволив 
дійти таких висновків: 

 наведені вище підходи, на основі яких розроблено обліково-орієнтовані 
моделі визначення вартості підприємства, повністю або більшою мірою базуються на 
використанні інформації, що генерується системою бухгалтерського обліку. Це 

                                                 
101 Бродська І.І. Обліково-аналітичне забезпечення оцінки вартості підприємства: автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ірина Іванівна Бродська. 
– Київ, 2008. – 21 с. 
102 Екологічний, інтелектуальний та людський капітал в теорії бухгалтерського обліку [Текст]: Монографія / 
Т.В. Давидюк, І.В. Замула, С.Ф. Легенчук; під заг. ред. [і з передм.] Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 
480 с. 
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свідчить про необхідність створення системи інформаційного забезпечення 
управління вартістю підприємства на основі облікової підсистеми із залученням 
інформації з інших джерел. Інші інформаційні підсистеми (фінансового менеджменту, 
стратегічного обліку, маркетингова інформаційна система тощо) не можуть виступати 
повноцінним альтернативним базисом для розробки інформаційного забезпечення 
управління вартістю підприємства; 

 оцінка вартості підприємства здійснюється на підставі поелементної оцінки 
активів і зобов’язань з наступним коригуванням їх вартості з урахуванням грошових 
потоків, порівнянням темпів приросту доходів, витрат, балансових статей та 
співвідношення їх значень. Це зумовлює необхідність побудови якісно нового 
інтегрованого підходу до оцінки вартості підприємства на основі облікової інформації 
з урахуванням майбутніх очікувань ринку. Внаслідок цього визначальної ролі, поряд з 
визначенням вартості чистих активів на основі їх справедливої (ринкової) вартості, 
набувають прогнозні показники, що відображають зміни вартості підприємства 
(виручка, прибуток та похідні від них) під впливом синергетичної дії генеруючих 
факторів, які не піддаються прямій грошовій оцінці і не відображаються в балансі 
підприємства;  

 одним з найважливіших інструментів приведення системи бухгалтерського 
обліку до вимог системи формування та управління вартістю підприємства є 
удосконалення механізму облікової політики. Це пов’язано з тим, що вартість 
підприємства може бути визначена за умови наявності прозорої, з позиції ринку, 
облікової політики. Більш точне визначення вартості активів і зобов’язань 
підприємства забезпечується вибором тих методів оцінки, які більшою мірою 
відповідають ринковій ситуації. З іншого боку, наявність достовірної інформації про 
облікову політику підприємства, як складової системи корпоративного управління, 
виступає для учасників ринку умовою стабільності діяльності підприємства та 
загалом може сприяти підвищенню ринкової вартості підприємства [103]; 

 розробка та удосконалення системи бухгалтерського обліку з метою надання 
необхідної інформації про вартість підприємства зумовлює необхідність уточнення 
принципів бухгалтерського обліку. Зокрема, визначальним принципом у системі 
обліку, орієнтованій на формування вартості, повинен бути принцип доречності 
(релевантності), який забезпечує вибір інформації в процесі оцінки вартості 
підприємства; 

 використання кожного з розглянутих підходів змінює набір завдань, що 
висуваються перед бухгалтерським обліком, як системою, що генерує інформацію для 
прийняття управлінських рішень. При цьому виникає необхідність уточнення мети 

                                                 
103 Як показало опитування у 2002 р. представниками компанії “McKinsey” більше 200 компаній із понад 30-ти 
країн світу, інвестори готові платити більше за акції тих компаній, які забезпечують прозоре ведення 
бухгалтерського обліку [“Global investor opinion survey” (“McKinsey”, 2002). // Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://www.mckinsey.com/practices/corporategovernance]. 
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бухгалтерського обліку в частині надання необхідної інформації про вартість 
підприємства. Бухгалтерська звітність повинна забезпечувати надання точної 
інформації про результати діяльності підприємства, які визначають його вартість. Як 
наслідок, науковий пошук в сфері бухгалтерської звітності повинен враховувати такі 
умови: 1) основна увага повинна бути переміщена з бухгалтерського балансу на звіт 
про фінансові результати (прибутки та збитки); 2) повинні бути розроблені 
перспективні, прогнозні і стратегічні бухгалтерські звіти, що надають інформацію 
фінансового і нефінансового характеру про вплив факторів на процеси генерування і 
руйнування вартості підприємства для внутрішніх та зовнішніх користувачів. 

Зміна завдань при впровадженні облікових вартісно-орієнтованих моделей має 
вагоме значення для подальшого процесу трансформації системи бухгалтерського 
обліку з метою її приведення у відповідність до потреб інформаційного забезпечення 
управління вартістю підприємства. 

Завдання бухгалтерського обліку в умовах розробки концепції управління 
вартістю підприємства. Класичний набір завдань, які має виконувати облікова 
система підприємства включає такі [104, с. 8; 105, с. 20; 106]: 

1) надання достовірної інформації про діяльність підприємства для прийняття 
управлінських рішень; 

2) збереження майна власника; 
3) визначення фінансових результатів діяльності підприємства. 
Поява двох останніх завдань обліку є наслідком дуалізму бухгалтерського 

балансу, що було доведено Т.О. Терентьєвою [107, с. 7]. Діюча система 
бухгалтерського обліку базується на застосуванні класичного балансового рівняння, 
характеризується іманентною властивістю зберігати майно власника підприємства та 
визначати фінансовий результат функціонування підприємства. Баланс підприємства, 
як форма фінансової звітності, надає інформацію для прийняття управлінських 
рішень та виконує перше завдання з вищенаведених. 

Завдяки дослідженням Е.С. Хендріксена та М.Ф. Ван Бреда [108, с. 563] широкого 
поширення набуло завдання перерозподілу ресурсів в галузях національної 
економіки. За цим завданням система бухгалтерського обліку повинна надавати таку 
інформацію, яка б дозволяла приймати рішення щодо оптимального розподілу 

                                                 
104 Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних 
закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 6-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 726 с. 
105 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет для руководителя / Соколов Я.В., Пятов М.Л. – М.: Проспект, 2000. – 288 с. 
106 Федеральный закон “О бухгалтерском учете” от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ 
107 Терентьева Т.О. Современные принципы бухгалтерского учета в свете эволюции учетных парадигм: 
диссертация на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика / 
Терентьева Татьяна Олеговна. – Санкт-Петербург, 2002. – 199 с. 
108 Хендриксен Э.С. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ. / Под ред. проф. Я.В. Соколова. / Хендриксен 
Э.С., Ван Бреда М.Ф. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 576 с.: ил. 
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ресурсів між всіма зацікавленими сторонами. Вказане завдання також розглядається в 
окремих працях вітчизняних дослідників [109, с. 8]. 

За умов побудови системи бухгалтерського обліку, орієнтованої на управління 
вартістю підприємства, класичний набір завдань виявляється недостатнім. Це 
зумовлюється орієнтацією завдань обліку на об’єкти власності, а не на об’єкти 
генерування та руйнування вартості підприємства, а також часовою орієнтацією на 
минулі події, а не на здатність створювати майбутні економічні вигоди. Внаслідок 
появи нового завдання, виникає необхідність внесення змін до методології 
бухгалтерського обліку шляхом удосконалення підходів до оцінки об’єктів та 
удосконалення системи бухгалтерської звітності шляхом її вертикального (через 
включення нових об’єктів, що впливають на генерування вартості) та 
горизонтального (через додавання нефінансових показників про генеруючи фактори 
вартості) розгортання. 

На необхідність зміни завдань бухгалтерського обліку в умовах розробки 
системи обліку, орієнтованої на управління вартістю, також наголошують 
А.І. Шигаєв [110, с. 23] та О.А. Лаговська [111, с. 124]. Зокрема, науковці відмічають, 
що бухгалтерський облік повинен бути орієнтований на виконання такого завдання, 
як забезпечення максимізації вартості підприємства [112, с. 124]. Доцільність 
постановки наведеного завдання викликає сумнів, оскільки бухгалтер набуває 
можливості своїми діями за допомогою наявного в нього інструментарію штучно 
впливати на підвищення вартості підприємства. 

Система бухгалтерського обліку повинна надавати інформацію про результат 
впливу факторів на вартість підприємства (генерують її або руйнують), на основі якої 
управлінець може приймати рішення щодо здійснення керівного впливу на ці 
фактори. Бухгалтер не повинен втручатися до процесів зміни вартості підприємства. 
Необхідність максимізації вартості підприємства є стратегією управління 
підприємством, для забезпечення якої може використовуватись допомога бухгалтера. 
Однак максимізація вартості не повинна бути безпосереднім завданням 
бухгалтерського обліку. 

Виходячи із вищенаведеного, одним із завдань, які на сьогодні повинна 
забезпечувати система бухгалтерського обліку, є надання інформації для управління 
вартістю підприємства (внутрішнім користувачам) та про величину вартості 
підприємства (зовнішнім користувачам), яке може бути розмежовано на такі складові: 

 формування і групування облікової інформації про вплив факторів генерування / 
руйнування вартості підприємства як основи ефективного управління нею; 
                                                 
109 Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних 
закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 6-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 726 с. 
110 Шигаев А.И. Учетно-аналитическое обеспечение стоимостно-ориентированного управления коммерческими 
организациями: автореф. дисс. на стиск. уч. ст. д.э.н.: специальность 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика 
/  Шигаев Антон Иванович. – Казань, 2011. – 46 с. 
111 Лаговська О.А. Модифікація завдань бухгалтерського обліку в умовах управління орієнтованого на 
максимізацію вартості підприємства / О.А. Лаговська // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 2 (56). – С. 120-125. 
112 Там само. 
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 формування облікової інформації про вартість підприємства для прийняття 
рішень інвесторами, позичальниками та іншими суб’єктами ринку капіталу. 

Напрями розвитку бухгалтерського обліку як засобу підвищення 
ефективності управління вартістю підприємства. Враховуючи наслідки, які 
виникають в результаті удосконалення системи інформаційного забезпечення 
управління вартістю, основні напрями змін в бухгалтерському обліку на 
теоретичному та методологічному рівнях повинні включати наступні (рис. 1.15). 

 

 

Напрями змін в бухгалтерському обліку 

на теоретичному рівні 

впровадження принципу доречності (релевантності) та зміна принципів 
безперервності та історичної собівартості 

на методологічному рівні 

розширення об’єктів бухгалтерського обліку 

доповнення завдань бухгалтерського обліку – завданням надання 
інформації для управління вартістю підприємства (для внутрішніх 
користувачів) та про величину вартості підприємства (для зовнішніх 
користувачів) 

удосконалення концепції оцінки об’єктів обліку, що генерують вартість 
підприємства 

вертикальне (через включення нових об’єктів) та горизонтальне (через 
додавання нефінансових показників) розгортання фінансової звітності 
підприємства 

переорієнтація облікової політики на надання інформації, що є 
релевантною вимогам системи управління вартістю підприємства  

Рис. 1.15. Напрями змін в бухгалтерському обліку внаслідок його переорієнтації на 
систему управління вартістю підприємства 

 

Впровадження системи бухгалтерського обліку, орієнтованої на вимоги системи 
формування та управління вартістю підприємства, що враховуватиме вищенаведені 
зміни теоретичного та методологічного характеру, дозволяє: 

 підвищити реальність показників фінансової звітності для прийняття рішень 
учасниками фондового ринку; 

 пояснити природу причинно-наслідкових зв’язків між управлінськими 
рішеннями щодо вартості підприємства та одержаними фінансовими результатами 
діяльності; 

 спростити облікові процедури шляхом встановлення правил його ведення у 
випадках, де застосовувалось професійне судження бухгалтера, на основі 
впровадження вартісно-орієнтованих моделей обліку; 
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 підвищити релевантність облікової інформації для користувачів 
бухгалтерської звітності в частині інформації про вартість підприємства; 

 підвищити повноту бухгалтерського спостереження відносно впливу факторів 
на процес генерування / руйнування вартості підприємства; 

 підвищити ефективність функціонування фондових ринків шляхом надання 
якісної інформації про вартість підприємства професійним учасникам ринків; 

 підвищити ефективність управління вартістю підприємства на різних рівнях 
шляхом використання облікової інформації та нового методологічного 
інструментарію; 

 змінити орієнтацію бухгалтерської інформації з ретроспективної на 
перспективну, орієнтовану на майбутні зміни; 

 забезпечити приведення до єдиного теоретичного базису концепції 
фінансового, управлінського та стратегічного обліку, що в цілому сприятиме 
подальшому прогресивному розвитку бухгалтерського обліку як окремої 
функціональної науки. 

На сучасному етапі свого розвитку бухгалтерський облік не відповідає вимогам 
користувачів, які зацікавлені в одержанні інформації про вартість підприємства, 
внаслідок чого для її визначення на практиці досить часто застосовуються послуги 
професійних оцінювачів, аудиторів, представників консалтингових фірм. Існування 
цієї проблеми зумовлює необхідність реформування і перебудови чинної системи 
обліку в частині інформаційного забезпечення управління вартістю підприємства, що 
підтверджується наступним: оприлюдненням цієї проблеми та її розглядом в працях 
зарубіжних дослідників; розвитком концепції вартісно-орієнтованого менеджменту, 
що зумовлений необхідністю вирішення цієї проблеми; незадовільною роллю 
бухгалтера в процесах генерування та визначення вартості підприємства. 

Для вирішення проблеми відповідності системи бухгалтерського обліку вимогам 
системи формування та управління вартістю підприємства в дослідженні 
запропоновано: 

 розглядати вартість підприємства в системі обліку як специфічного товару; 
 використати існуючий досвід зарубіжних та вітчизняних дослідників при 

побудові бухгалтерських концепцій інформаційного забезпечення управління 
вартістю підприємства; 

 провести зміни теоретико-методологічного характеру в системі 
бухгалтерського обліку, які створюватимуть ефективні передумови успішної 
реалізації циклу управління вартістю підприємства. 
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Висновки до розділу 1 
 
Проведене дослідження концептуальних складових системи управління вартістю 

підприємства дозволило виділити класифікаційно-видові параметри вартості 
підприємства, розкрити напрями розвитку методів оцінки вартості підприємства, 
показати місце бухгалтерського обліку в процесах визначення вартості підприємства. 

1. Відсутність єдиного підходу до розуміння вартості підприємства перешкоджає 
удосконаленню бухгалтерського обліку як складової системи управління вартістю. 
Проблеми вартості підприємства розроблені в рамках досліджень окремих наукових 
економіко-теоретичних шкіл, однак вони недостатньо узгоджені з позиції 
інформаційного забезпечення управління. Така ситуація ускладнює побудову системи 
бухгалтерського обліку, орієнтованої на вимоги системи формування та управління 
вартістю підприємства, що передбачає множинність її варіантів – через оцінку 
понесених витрат, ціни чи цінності. Множинність варіантів побудови такої системи 
дозволяє обрати альтернативний варіант, який забезпечує ефективний розвиток 
бухгалтерського обліку та його теоретико-методологічного інструментарію. 

2. Поняття “вартість підприємства” слід розглядати як об’єктивну величину, що 
відображає цінність підприємства як специфічного товару для потенційного покупця 
та формується на певну дату в економічному середовищі з використанням облікової 
та ринкової інформації для можливості здійснення угоди купівлі-продажу на 
активному ринку. Запропонований підхід до визначення категорії “вартості 
підприємства” забезпечує передумови розвитку системи бухгалтерського обліку для 
ефективного управління вартістю підприємства. 

3. Основним об’єктом керівного впливу в системі управління вартістю 
підприємства є ринкова вартість. При цьому, ринкова вартість не може бути 
визначена на основі даних бухгалтерського обліку, оскільки розраховується виходячи 
з очікувань учасників ринку. Відповідно, система бухгалтерського обліку повинна 
бути реформована таким чином, щоб надавати інформацію про вартість підприємства, 
яка є максимально наближеною до його ринкової вартості. 

4. Для побудови системи бухгалтерського обліку, орієнтованої на процеси 
формування та управління вартістю підприємства, повинен застосовуватись 
інтегрований підхід, що включає елементи затратного, дохідного і ринкового, 
використання якого відповідає вимогам та цілям управління вартістю підприємства. 
Це забезпечується його наступними характеристиками: 1) особливістю базисної 
основи; 2) існуванням можливості уточнення кінцевого результату оцінки вартості 
підприємства; 3) методологією практичного застосування; 4) існуванням можливості 
його використання для підприємств, цінні папери яких не котируються на фондовому 
ринку. 
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5. Для забезпечення ефективних результатів управління вартістю підприємства 
процес формування вартості повинен враховувати основні етапи циклу управління 
вартістю (побудова стратегії управління вартістю підприємства; виявлення та 
обґрунтування ключових факторів, що впливають на процес генерування й 
руйнування вартості; побудова системи оціночних показників, що є індикаторами 
зміни факторів вартості; формування системи інформаційного бухгалтерського 
забезпечення процесу управління вартістю; реалізація стратегії управління вартістю 
підприємства; аналіз ефективності управління вартістю підприємства та формування 
звітності про вартість). Впровадження системи управління вартістю підприємства в 
господарську діяльність вітчизняних підприємств забезпечує планування зміни їх 
вартості, дозволяє покращити показники ефективності діяльності, збільшити 
загальний показник ринкової вартості підприємства, підвищити рівень його 
інвестиційної привабливості. 

6. Для забезпечення адекватності національної системи бухгалтерського обліку 
вимогам концепції управління вартістю підприємства слід здійснити наступні заходи: 

1) На теоретичному рівні: 
 впровадити принцип доречності (релевантності) та уточнити принципи 

безперервності та історичної собівартості; 
 доповнити завдання бухгалтерського обліку – завданням надання інформації 

для управління вартістю підприємства (для внутрішніх користувачів) та про величину 
вартості підприємства (для зовнішніх користувачів); 

2) На методологічному рівні: 
 розширити об’єкти бухгалтерського обліку на основі визначення факторів 

генерування / руйнування вартості підприємства; 
 переорієнтувати облікову політику підприємства на надання інформації, що 

відповідатиме запитам системи формування та управління вартістю підприємства; 
 удосконалити концепцію до оцінки об’єктів обліку, що пов’язані з факторами 

вартості, на основі застосування інтегрованого підходу з метою побудови системи 
оціночних показників; 

 провести вертикальне (через включення нових об’єктів) та горизонтальне 
(через додавання нефінансових показників) розгортання фінансової звітності з метою 
включення до її складу інформації про фактори вартості та загальну вартість 
підприємства. 
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РОЗДІЛ 2 
БУХГАЛТЕРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  

ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

2.1. Сучасний стан і напрями розвитку оцінки в бухгалтерському обліку 

Роль і значення оцінки113 в системі бухгалтерського обліку. Проблема 
розробки методології системи вартісного вимірювання в бухгалтерському обліку, 
адекватної вимогам користувачів облікової інформації, є найбільш актуальною 
проблемою, яку намагаються вирішити вчені-бухгалтери протягом останнього 
століття.

Протягом багатьох років оцінка є визначальною складовою системи 
бухгалтерського обліку. При цьому ще більшої актуальності вона набуває в умовах 
появи нових вимог користувачів інформації та необхідності здійснення облікової 
оцінки вартості в цілях інформаційного забезпечення системи формування та 
управління вартістю підприємства. 

Відносно проблеми оцінювання В.А. Патон відмічав, що оцінка є 
найскладнішою проблемою, підкреслюючи важливість її вирішення [114, с. 364].

Визначальна роль, яку на сьогодні відіграє оцінка в системі бухгалтерського 
обліку, може бути розкрита з різних точок зору. 

1. На початку ХХ ст. І.Ф. Шерр відмічав, що проблема оцінки є однією з 
найважливіших і найскладніших проблем всієї балансової справи [115, с. 474]. 
Наведене твердження він обґрунтовував тим, що сам по собі баланс не є самостійним 
і незалежним обчисленням результатів, а його висновки істотно залежать від 
правильної оцінки майнових об’єктів в заключному балансі. Цим самим автор 
підтверджував можливість вуалювання та маніпулювання фінансовим результатом з 
метою представлення необхідної конкретному користувачу фінансової інформації на 
основі використання різних підходів до оцінки об’єктів обліку. В умовах розвитку 

                                                
113 Проф. М.І. Бондарем [Бондар М.І. Оцінка та оцінювання в бухгалтерському обліку / М.І. Бондар // Фінанси, 
облік і аудит: збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 13. – С. 170] було запропоновано в тих випадках, коли під 
оцінкою розуміється процес вартісної оцінки об’єкта, використовувати поняття “оцінювання”. Однак, на нашу 
думку, застосування даного підходу буде більше сприяти заплутуванню науковців в сфері обліку, аніж 
вирішенню проблем. Для внесення змін в існуючу облікову термінологію слід провести глибоке дослідження, 
яке дозволить розглянути всі аспекти оцінки в системі обліку і виділити цілу групу термінів, які 
характеризуватимуть окремі сторони процесу здійснення облікової оцінки. Прикладом чого є рівень розвитку 
термінологічного апарату стосовно цієї сфери в США, де одночасно використовуються такі поняття як 
“assessment”, “valuation”, “estimation”, “evaluation”, “appraisement”.
114 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебн. пособие для вузов. / Я.В. Соколов. – М.: 
Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.
115 Шерр И.Ф. Бухгалтерия и баланс. 3-е издание. Перевод с 5-го немецкого издания С.И. Цедербаума. 
Редакция, дополнения и примечания проф. Н.С. Лунского / И.Ф. Шерр. – М.: Издательство “Экономическая 
жизнь”, 1925. – 579 с.
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національної системи бухгалтерського обліку ця проблема набуває підвищеної 
актуальності, оскільки національними П(С)БО передбачена можливість вибору 
альтеративних варіантів оцінки через механізм облікової політики. Як наслідок, 
обрання конкретного методу оцінки впливає не тільки на вартість окремого об’єкта 
обліку, а й суттєво відображається на фінансових результатах діяльності 
підприємства. 

2. Австралійські дослідники М. Метьюс та М. Перера пояснюють важливість 
оцінки як іманентної характеристики облікової системи. Зокрема, вони зауважують, 
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 [116, 
с. 270]. Відповідно, система бухгалтерського обліку в сучасних умовах 
функціонувати без оцінки не може, оскільки цей елемент займає в ній провідну роль. 

3. На думку М.С. Пушкаря [117, с. 281-282], оцінка в обліку необхідна для 
трансформації фактів, виражених в 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 та бізнесом, дозволяючи знаходити величину фінансового результату, 
який обкладається податком і формує дохідну частину бюджету. Необхідність 
проведення досліджень в сфері оцінки автор [118, с. 279] доводить від зворотного, 
відмічаючи, що в існуючій теорії обліку найменш науково обґрунтованим елементом 
є оцінка, що негативно позначається на розвитку всієї теорії обліку. 

4. На думку М.І. Бондаря, важливість оцінки в системі бухгалтерського обліку 
пояснюється зростаючими потребами практики в частині необхідності розрахунку 
справедливої вартості окремих об’єктів. Як відмічає автор [119, с. 169-170], розвиток 
видів підприємницької діяльності, нових методів управління вартістю підприємства 
потребує постійного удосконалення методів і способів оцінювання бізнесу загалом та 
його частин зокрема. Вирішення теоретичних проблем оцінки активів і капіталу 
підприємства є актуальним не тільки для суто наукових цілей, але й для практики 
економічних суб’єктів, оскільки від рівня обґрунтованості оцінювання вартості 
підприємства багато в чому залежить повнота й об’єктивність реалізації фінансових 
інтересів власників бізнесу. 

5. До другої половини ХХ ст. з точки зору англо-американських науковців, як 
зауважує С.Ф. Легенчук [120, 40-41], бухгалтерський облік був вимірювальним 
                                                 
116 Мэтьюс М.Р. Теория бухгалтерского учета: [учебник] / М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера; [пер. с англ. под ред. 
Я.В. Соколова, И.А. Смирновой]. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с. 
117 Пушкар М.С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія: Монографія / М.С. Пушкар. – Тернопіль: 
Карт–бланш, 2007. – 359 с. 
118 Там само. 
119 Бондар М.І. Оцінка та оцінювання в бухгалтерському обліку / М.І. Бондар // Фінанси, облік і аудит: збірник 
наукових праць. – 2009. – Вип. 13. – С. 169-177. 
120 Легенчук С.Ф. В пошуках мети науки про бухгалтерський облік / С.Ф. Легенчук // Бухгалтерський облік і 
аудит. – 2011. – № 12. – С. 39-44. 
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(оціночним) інструментом. Тобто, основною метою розвитку обліку був пошук і 
розробка нових, адекватних зростаючим вимогам підприємств методів і моделей 
оцінки як складових системи бухгалтерського обліку. Внаслідок цього весь 
бухгалтерський облік зводився до оціночних процедур, тому актуальність здійснення 
досліджень в сфері облікової оцінки на той час не викликала жодних сумнівів. 

В сучасних умовах в англомовних країнах пріоритетною є мета обліку як науки 
[121, с. 42], що передбачає необхідність надання інформації для забезпечення потреб 
користувачів. Однак дослідження в сфері оцінки не втрачають своєї значимості, 
оскільки облікова інформація, яка надається користувачам, має вартісне вираження. 
Дослідження в цій сфері не втратили своєї актуальності, хоча на сьогодні вони 
займають другорядну роль у порівнянні з поведінковими та управлінськими 
аспектами обліку. 

6. Важливість значення оцінки, на думку З.С. Туякової [122, с. 156], в 
бухгалтерському обліку пов’язана з такими факторами: 

– користувач фінансової звітності за інформацією про вартість різних активів 
господарюючого суб’єкта може провести аналіз, наприклад, забезпеченості 
основними засобами, виявити їх недостачу або надлишок, ступінь їх зношеності. 
Якщо розглядати ці показники в динаміці за ряд звітних періодів, можна виявити 
зміни в забезпеченості основними та оборотними засобами, структурі майна, його 
кількісному складі та інших характеристиках активів підприємства. 

– під час оцінки розраховується грошова вартість активів за статтями 
бухгалтерського балансу. За результатами такої оцінки робиться висновок про стан 
окремих статей балансу. 

Таким чином, важливість оцінки, як одного з елементів методу бухгалтерського 
обліку, визначається створенням передумов для виникнення і можливості 
використання такого наукового напряму, як економічний аналіз. Завдяки вартісному 
вимірюванню в системі обліку з’являється можливість переведення результатів 
діяльності підприємства із фактів господарського життя у розрахункові фінансові 
показники, розробки їх планових і нормативних значень та можливість аналізу 
діяльності підприємства в цілому. 

У сучасних умовах розвитку системи бухгалтерського обліку пріоритетність 
наукових досліджень, що стосуються облікової оцінки, обґрунтовується її 
визначальною роллю у функціонуванні системи обліку. У результаті проведеного 
аналізу поглядів вчених і науковців виявлено наступні точки зору, що підтверджують 
цю тезу: 

– проведення оцінки є достатньо складним процесом внаслідок можливості 
вуалювання та маніпулювання її результатами; 
                                                 
121 Легенчук С.Ф. В пошуках мети науки про бухгалтерський облік / С.Ф. Легенчук // Бухгалтерський облік і 
аудит. – 2011. – № 12. – С. 39-44. 
122 Туякова З.С. Исторические предпосылки развития концепций стоимостной оценки в различных моделях 
бухгалтерского учета / З.С. Туякова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2005. – № 8. – 
С. 155-166. 
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– 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. 
Існування різних точок зору стосовно ролі оцінки в системі бухгалтерського 

обліку сприяє появі різних підходів до трактування поняття “облікової оцінки” 
(Додаток Л). 

Здійснення оцінки об’єктів бухгалтерського обліку є однією із найважливіших 
передумов формування достовірної та релевантної інформації системою 
бухгалтерського обліку, а знання її концептуальних основ дозволяє користувачам 
розуміти сутність даних, що підлягають розкриттю у фінансовій звітності, сприяють 
прийняттю ефективних управлінських рішень. 

Функціональна роль бухгалтерського обліку передбачає можливість висунення 
користувачами різних запитів щодо застосування оціночної методології. Як наслідок, 
в системі обліку оцінка одного й того ж об’єкта може бути здійснена на основі 
використання різних методів, залежно від запитів користувачів та їх цілей. 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. Цю тезу підтверджує З.С. Туякова [123, 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 з найскладніших його проблем. 

Таким чином, в умовах зростання ролі конкретних груп користувачів облікової 
інформації на фінансовому ринку змінюються запити стосовно оціночної методології, 
яка використовується в системі бухгалтерського обліку. За таких умов особливої 
уваги потребує здійснення наукових досліджень, пов’язаних з аналізом зацікавленості 
різних груп користувачів щодо застосування різних методів оцінки для різних 
об’єктів бухгалтерського обліку, зокрема, в частині інформації про вартість 
підприємства. 

Причини необхідності розвитку оцінки в системі бухгалтерського обліку. 
Проблемам оцінки в бухгалтерському обліку приділяється значна увага вітчизняних 
вчених, погляди яких можна умовно поділити на дві групи: 

Представники першої групи розглядають проблеми оцінки в частині обраного 
об’єкту дослідження у взаємозв’язку з іншими елементами облікової методології. 
Переважна більшість наукових досліджень з проблем відображення в обліку певного 
об’єкта (основних засобів, запасів, зобов’язань тощо) як правило, розкриває питання 

                                                 
123 Туякова З.С. Системный подход к классификации стоимостных оценок в бухгалтерском учете / З.С. Туякова // 
Вестник Оренбургского государственного университета. – 2006. – № 10 (часть 2). – С. 312-321. 
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їх оцінки. Без належної оцінки об’єктів обліку неможливо забезпечити ефективне 
управління ними, оскільки вартісна оцінка є основним орієнтиром для прийняття 
рішень, спрямованих на одержання прибутку. 

Представники другої групи виконують спеціальні дослідження, орієнтовані на 
вирішення комплексних проблем оцінювання в системі бухгалтерського обліку 
відносно всіх його об’єктів. Метою здійснення таких досліджень є виявлення 
загальних тенденцій застосування оцінки як особливого елемента облікової 
методології. 

Проблемам бухгалтерської оцінки присвячені монографічні та дисертаційні 
дослідження таких вчених та науковців як М.І. Бондар [124], С.Ф. Голов [125], 
М.Д. Корінько, Г.Б. Титаренко [126], Л.Г. Ловінська [127], Н.М. Малюга [128], 
М.С. Пушкар [129], І.В. Супрунова [130], Н.М. Урбан [131], І.Й. Яремко [132]. 

Зазначеними вченими було здійснено значний внесок у розвиток теорії, 
методології та організації оцінки як елементу методу бухгалтерського обліку, а також 
оцінки окремих об’єктів бухгалтерського обліку. В той же час, проблеми 
бухгалтерської оцінки вартості підприємства залишились до кінця не вирішеними з 
огляду на складні економічні умови та банкрутства зарубіжних корпорацій (“Enron”, 
“Worldcom”, “Parmalat”, “Lehman Brothers”), причиною чого була недостовірна 
(завищена) оцінка активів на основі використання справедливої вартості. 

Окремі вчені [133; 134; 135] відмічають, що застосування справедливої оцінки 
активів підприємствами стало першопричиною початку світової фінансової кризи 
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внаслідок неможливості відшкодування непогашених кредитів фінансовими 
інструментами, що були оцінені за справедливою вартістю. В результаті цього значні 
суми грошових коштів були списані за рахунок прибутку компаній, що негативно 
вплинуло на їх ринкову вартість. В той же час, окремі дослідники відмічають, що 
саме використання історичної оцінки призводить до появи економічних криз. 
Наприклад, Н.А. Бреславцева та В.І. Ткач [136, с. 82] відмічають, що переважання 
принципу оцінки за собівартістю стало головною причиною неплатежів і тяжкої 
економічної кризи, що тривала до початку 2000 рр. в Росії.  

Існування різних точок зору стосовно впливу використання оцінки за 
справедливою або історичною вартістю в бухгалтерському обліку на економічну 
ситуацію в країні зумовлює необхідність проведення більш глибоких досліджень за 
цим напрямом. Зокрема, одним з найбільш актуальних питань облікового 
забезпечення системи формування та управління вартістю підприємства є здатність 
використання справедливої вартості при проведенні оцінки факторів, що впливають 
на генерування та руйнування вартості підприємства. 

На нашу думку, проблеми оцінки в сфері бухгалтерського обліку не можуть бути 
остаточно вирішені. Вони виникають історично, зникають і з’являються з новою 
специфікою. Основною причиною такої ситуації є те, що облікова оцінка є 
динамічною системою, яка постійно розвивається та удосконалюється відповідно до 
умов її застосування і потреб, що висуваються до неї користувачами. Процес 
розвитку облікової оцінки можна представити наступним чином (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Особливості розвитку облікової оцінки в часі під впливом факторів 

внутрішнього і зовнішнього середовища 
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Постійний розвиток системи бухгалтерської оцінки обумовлюється впливом 
трьох змінних: 

1) господарської діяльності підприємства, що утворює набір об’єктів обліку; 
2) національного облікового інституційного середовища; 
3) користувачів облікової інформації, інтереси яких мають тенденцію до змін. 
Трансформації, що відбуваються із однією зі змінних, вимагають перегляду 

системи бухгалтерської оцінки для досягнення її відповідності змінюваним вимогам 
користувачів. При цьому до уваги повинна прийматись специфіка таких трансформацій. 

1. Господарська діяльність підприємства утворює унікальну систему об’єктів. 
Еволюція господарської практики сприяє виникненню значної кількості видів вартостей 
та бухгалтерських оцінок, що підвищує варіативність бухгалтерського обліку.  

Якщо на початку 90-х рр. ХХ ст. вчені намагались привести систему 
бухгалтерського обліку у відповідність до потреб ринкової економіки, то з початку 
ХХІ ст. процеси економічної глобалізації обумовили необхідність гармонізації 
національних систем бухгалтерського обліку з міжнародними обліковими системами 
(IAS/IFRS, US GAAP тощо). 

В останні роки процеси господарської діяльності підприємств трансформуються 
під впливом інформатизації, побудови мережевих зв’язків між суб’єктами 
господарювання. Це обумовлює появу складних інтегрованих організаційних 
структур (корпорацій, холдингів), які функціонують як мережеві системи і 
забезпечують ведення нових видів діяльності, пов’язаних зі здійсненням електронної 
комерції тощо. 

Наведені зміни в економічній системі вимагають відповідного розвитку 
теоретико-методологічних засад бухгалтерського обліку. Результатом наукових 
досліджень у цій галузі стали захищені докторські дисертації, присвячені обліку та 
аналізу в корпораціях (О.М. Брадул [137]), особливостям моделювання організації 
обліку в умовах мережевих структур (М.М. Шигун [138]), проблемам обліку і 
контролю в умовах електронної комерції (А.С. Крутова [139]) та ін. 

В умовах глобальної економіки в структурі активів підприємств підвищується 
частка нематеріальних активів, гудвілу, людського, соціального та інтелектуального 
капіталу. Як наслідок, вітчизняні дослідники надають пропозиції щодо їх облікового 
відображення, зокрема, Т.В. Давидюк, І.В.Замулою та С.Ф. Легенчуком [140] 
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розроблено методологічні засади відображення в системі обліку людського та 
інтелектуального капіталу підприємства. 

Для ефективного управління підприємствами в умовах глобалізації недостатньо 
тільки оперативних і тактичних інструментів. Широкого розвитку набуває концепція 
стратегічного управління, що обумовила появу нових напрямів в бухгалтерському 
обліку (стратегічний, прогнозний), розвиток яких підтримується такими вітчизняними 
вченими як М.С. Пушкар [141], С.Ф. Голов [142], А.В. Шайкан [143]. 

Поява нових технологій (інформаційних, електронних, мережевих), об’єктів 
обліку (гудвіл, людський, соціальний та інтелектуальний капітал), концепцій 
управління (стратегічний менеджмент, управління вартістю підприємства (value based 
management)) зумовлює необхідність удосконалення методологічних засад 
бухгалтерської оцінки. 

Також слід зауважити, що інфляційні процеси, які опосередковують розвиток 
економічних систем, викликають коливання курсів національних валют та вимагають 
перегляду бухгалтерських оцінок з урахуванням фактору інфляції для підвищення 
об’єктивності інформації про вартість підприємства. Особливо, це стосується об’єктів 
необоротних активів та їх амортизації, оскільки інфляція практично позбавляє 
інформацію щодо нарахованої амортизації та залишкової вартості об’єктів обліку 
необхідної релевантності. Таким чином, система бухгалтерської оцінки потребує 
удосконалення в результаті трансформації економічної системи під впливом 
інфляційних коливань. 

2. Розвиток інституційного середовища викликає появу нових інституційних 
запитів по відношенню до системи бухгалтерського обліку та вимагає пошуку нових 
адекватних підходів до оцінки об’єктів обліку, які б відповідали новим запитам 
користувачів облікової інформації. Зокрема, як зазначає О.М. Петрук [144, с. 117], 
значення бухгалтерського обліку зростає в міру ускладнення зв’язків у зовнішньому 
економічному середовищі. 

Прикладом розгляду інституційних запитів, що висуваються до національної 
системи обліку, є дослідження В.М. Жука [145], яким удосконалено теоретико-
методологічні засади побудови та розвитку бухгалтерського обліку в аграрній галузі 
на основі аналізу його інституційного забезпечення (формальні і неформальні 
інститути, освітні, професійні, регуляторні, контролюючі). 
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В останні роки проблемам розвитку бухгалтерського обліку в світлі 
інституційної теорії приділяється все більша увага, що обґрунтовується широким 
застосуванням інституційного інструментарію в економічних науках. Зазначені 
проблеми розглядаються у працях вчених і науковців, серед яких В.М. Жук, 
Г.Г. Кірейцев, Н.М. Малюга, Б.В. Мельничук, О.В. Олійник, О.М. Петрук, 
В.В. Травін, М.М. Шигун та ін., однак на сьогодні, як зазначає В.М. Жук, вплив 
інституційної теорії на розвиток і реформування бухгалтерського обліку залишається 
маловивченим [146, с. 101]. На нашу думку, це пов’язано з тим, що застосування 
інституційного підходу в бухгалтерському обліку стосується значної кількості 
аспектів його прояву, зокрема, як окремої науки, практичної діяльності, системи 
інформаційного забезпечення, системи облікового регулювання, навчальної 
дисципліни тощо.  

Багатоваріантність підходів до використання інституціоналізму в 
бухгалтерському обліку зумовлює необхідність проведення подальших досліджень в 
цьому напрямі. Зокрема, Г.Г. Кірейцев [147, с. 63] у 2007 р. зауважував на необхідності 
застосування інструментів інституційної теорії для бухгалтерського обліку, зокрема, в 
частині поділу витрат на трансакційні і трансформаційні. Вирішення цієї проблеми 
було здійснене в дисертації М.М. Шигун [148], якою на основі використання положень 
інституційної теорії було розроблено теоретичні засади і методологію обліку 
трансакційних і трансформаційних витрат. 

Таким чином, сучасні умови формування та особливості функціонування 
інституційного забезпечення мають бути покладені в основу удосконалення системи 
оцінки, що в цілому сприятиме підвищенню відповідності бухгалтерського обліку 
вітчизняному інституційному середовищу, що є перспективним напрямом 
подальшого розвитку національної облікової системи в умовах глобалізації 
економіки. 

В світлі інституційної теорії однією з актуальних проблем для дослідників в 
сфері обліку також є необхідність зниження асиметричності облікової інформації, що 
виникає між управлінцями підприємства та іншими користувачами інформації в 
частині його вартості. 

3. Користувач облікової інформації виступає замовником даних, що визначають 
методологію бухгалтерської оцінки. За умови існування однієї групи користувачів 
проблеми в сфері облікової оцінки були б вирішені ще на початку ХХ ст., коли, на 
думку більшості вчених, бухгалтерський облік виділився в окрему галузь наукового 
знання. Однак, система обліку забезпечує потреби різних користувачів, інтереси яких 

                                                 
146 Жук В.М. Інституційний підхід до розв’язання проблем бухгалтерського обліку в Україні / Валерій Жук // 
Фінанси України. – 2009. – № 7. – С. 101. 
147 Кірейцев Г.Г.Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, між предметні зв’язки: Монографія. / 
Григорій Герасимович Кірейцев. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 236 с. 
148 Шигун М.М. Розвиток теорії та методології моделювання системи бухгалтерського обліку: автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
економічної діяльності)” / М.М. Шигун. – Київ, 2010. – 36 с. 
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в багатьох випадках є частково або повністю протилежними, що унеможливлює 
застосування єдиної методології оцінки (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1. Користувачі облікової інформації та їх інтереси в частині показників 
вартості підприємства 

Вид 
користувача Користувач Інтереси і потреби користувачів,  

цілі використання облікової інформації 

В
ну
тр
іш
ні

 

з п
ря
ми
м 

ф
ін
ан
со
ви
м 

ін
т
ер
ес
ом

 

Власники 
підприємства з 
повним або 
частковим контролем 

Дохідність капіталу, фінансова стійкість підприємства, 
ринкова вартість підприємства 

Управлінський 
персонал 

Оцінка ефективності діяльності, оцінка ефективності 
управління вартістю підприємства, прийняття дієвих та 
ефективних управлінських рішень 

з н
еп
ря
ми
м 

ф
ін
ан
со
ви
м 

ін
т
ер
ес
ом

 Працівники 
підприємства 

Прибутковість підприємства, можливості збільшення 
заробітної плати та здійснення інших форм заохочень 

Зо
вн
іш
ні

 

з п
ря
ми
м 
ф
ін
ан
со
ви
м 
ін
т
ер
ес
ом

 Постачальники Наявність ресурсів для проведення оплати поставок 
продукції 

Покупці Оцінка обґрунтованості цін на товари, регулярність та 
умови поставок 

Інвестори, 
інституційні 
інвестори, фінансові 
посередники 

Дохідність капіталу, ринкова вартість фінансових 
інструментів підприємства 

Кредитори, 
позикодавці 

Здатність повернення кредиту або позики наявними 
ресурсами, ринкова вартість боргових фінансових 
інструментів підприємства 

Страхові компанії 
Страхові випадки, що стосуються діяльності підприємства, 
ринкова вартість фінансових інструментів підприємства 
для управління фінансовими ризиками (хеджування) 

з н
еп
ря
ми
м 
ф
ін
ан
со
ви
м 

ін
т
ер
ес
ом

 

Учасники фондового 
ринку, фінансові 
групи 

Коригування власної організаційної політики, інформація 
про фактори генерування та руйнування вартості 
підприємства 

Уряд та урядові 
установи, місцеві 
органи влади 

Місце та стратегічна роль підприємства в розвитку держави, 
галузі, регіону 

Податкові, 
статистичні і 
фінансові органи 

Своєчасність та повнота сплати податків, своєчасність здачі 
статистичної і фінансової звітності 

Громадськість Можливості реалізації різних соціальних програм 

бе
з ф

ін
ан
со
ви
х 
ін
т
ер
ес
ів

 Фінансові аналітики і 
консультанти 

Економічна інформація, інформація про фактори 
генерування та руйнування вартості підприємства 

Суб’єкти 
аудиторської 
діяльності 

Облікова інформація, інформація про фактори 
генерування та руйнування вартості підприємства для 
здійснення due diligence, інформація про вартість чистих 
активів 

Підприємства-
конкуренти 

Коригування власної організаційної політики, інформація 
про фактори руйнування вартості підприємства 

Інші підприємства 
галузі 

Інформація про вартість підприємства для оцінки 
власної вартості на основі застосування ринкового 
підходу 
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На пріоритетність інтересів груп користувачів впливають особливості 
національної системи бухгалтерського обліку. Так, розробники англо-американської 
облікової моделі орієнтували її на власників, що здійснюють управління 
підприємством, та на інвесторів. Основним засобом залучення фінансових ресурсів в 
країнах з такою моделлю виступають фінансові інструменти фондового ринку. 
Континентальна модель орієнтована на інститути ринку позикового капіталу, 
оскільки саме цей ринок виступає для підприємств країн континентальної Європи 
основним засобом залучення капіталу.  

У вітчизняній системі обліку реалізовано механізм облікової політики, який 
передбачає можливість застосування необхідного варіанту оцінки залежно від 
ситуації та потреб користувачів облікової інформації. Застосування облікової 
політики як засобу узгодження інтересів користувачів стосовно бухгалтерської оцінки 
є прикладом еволюційного розвитку бухгалтерського обліку як функціональної 
науки, що орієнтована на замовника облікової інформації. 

Власний погляд на цю проблему має С.Ф. Голов, який відкидає можливість 
існування у системи обліку однієї цілі і пропонує теорію багатоцільового обліку [149, 
с. 12], яка повинна одночасно задовольняти потреби усіх груп користувачів облікової 
інформації. На думку автора, впроваджуючи до системи обліку усі можливі варіанти 
його ведення, реалізуючи всі запити і побажання замовників, можуть бути задоволені 
всі потреби користувачів в необхідній інформації. 

В сучасних умовах розвитку ринкової економіки Україні з’явилась категорія 
користувачів (як внутрішніх, так і зовнішніх), яка висуває до системи 
бухгалтерського обліку завдання щодо надання такої облікової інформації, яка б 
дозволяла приймати ефективні рішення стосовно управління вартістю підприємства. 
Ці користувачі не утворюють окрему групу, проте об’єднані між собою спільними 
інтересами – необхідністю використання інформації про вартість підприємства при 
прийнятті рішень. 

Процес управління вартістю підприємства на основі облікової інформації 
визначається рівнем розвитку національного облікового інституційного середовища, 
яке впливає на готовність управлінських структур приймати рішення щодо вартості, 
набуття здатності бухгалтерськими службами надавати інформацію про вартість, 
вміння аудиторів перевіряти інформацію про вартість на її достовірність, визначає 
необхідність впровадження освітніх проектів з навчання бухгалтерів та управлінців 
функціонування підприємств в умовах управління вартістю підприємства, розвиток 
вартісно-орієнтованих напрямів наукових досліджень в сфері обліку, сприяння 
державних регуляторів розвитку управління вартістю на підприємствах, 
нормативного регулювання процесів інформаційного забезпечення системи 
формування та управління вартістю підприємства. 

                                                 
149 Голов С.Ф. Теорія багатоцільового бухгалтерського обліку / С.Ф. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 
2011. – № 4. – С. 3-13. 
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Виходячи з вищенаведеного, на процес розвитку бухгалтерської оцінки, 
орієнтованої на вирішення проблеми управління вартістю підприємства, впливають 
три види факторів, які можна представити за допомогою моделі: 

БОВП = ОГДП * НОІС * ПКОІ     (2.1)
Де: БОВП – бухгалтерська оцінка вартості підприємства; 

ОГДП – особливості господарської діяльності підприємств;
НОІС – національне облікове інституційне середовище;
ПКОІ – потреби користувачів облікової інформації. 

Наведена модель відображає вплив факторів на процес розвитку бухгалтерської 
оцінки як засобу інформаційного забезпечення системи управління вартістю 
підприємства. Зміна сутності кожного з факторів призводить до змін в процесах
розвитку бухгалтерської оцінки вартості підприємства. 

Таким чином, на сьогодні одним з актуальних напрямів досліджень в сфері 
бухгалтерського обліку є удосконалення системи бухгалтерської оцінки відповідно до 
потреб внутрішніх та зовнішніх користувачів облікової інформації про вартість 
підприємства. Для вирішення цієї проблеми повинні бути здійснені:

– аналіз теоретичних основ оцінки в системі бухгалтерського обліку як 
методологічного засобу системи формування та управління вартістю підприємства; 

– розробка оціночного інструментарію за видами факторів, що впливають на 
процеси генерування й руйнування вартості підприємства, як об’єктів 
бухгалтерського обліку;

– удосконалення принципів бухгалтерського обліку, що стосуються оцінки як 
елементу методу бухгалтерського обліку;

– уточнення якісних характеристик облікової інформації, які змінюються під 
впливом зміни бухгалтерської оцінки.

Виконання зазначених розробок сприятиме вирішенню проблеми достовірної 
оцінки вартості підприємства.

2.2. Теоретико-методологічні та концептуальні складові оцінки вартості 
підприємства в бухгалтерському обліку

Теоретичні засади оцінки в бухгалтерському обліку. Розробка системи 
оціночних показників про фактори, що впливають на процеси генерування й
руйнування вартості підприємства, потребує дослідження теоретичних засад оцінки, 
виявлення фундаментальних концепцій, що покладені в основу сучасної системи 
бухгалтерського вимірювання.

Незважаючи на наявність значної кількості публікацій, присвячених проблемам 
бухгалтерської оцінки, тільки в окремих дослідженнях представлений 
концептуальний підхід до аналізу бухгалтерських оцінок. Систематизація існуючих 
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напрацювань в сфері бухгалтерської оцінки, виявлення тенденцій і закономірностей 
їх розвитку, дозволяє сформувати пропозиції щодо побудови оціночного 
інструментарію з метою визначення вартості підприємства, оцінки факторів, що 
впливають на її зміну. 

Першими, хто запропонував класифікувати існуючі підходи до оцінки в системі 
бухгалтерського обліку за ознаками часу, форми й місця оцінюваного активу, були 
американські дослідники Е.О. Едвардс та Ф.В. Белл, якими у 1961 р. був розроблений 
масив таких підходів (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2. Масив концепцій вартості,  
що використовуються в системі обліку [150, с. 77] 

Форма і місце  
активу 

Дата  
оцінки, ринок 

Початкова форма Теперішня форма Найвища форма 

Минуле 
вхід Історичні витрати Відхилені 

альтернативи Нерелевантна 

вихід Відхилені 
альтернативи 

Відхилені 
альтернативи Нерелевантна 

Теперішнє вхід Поточні витрати Теперішні витрати Нерелевантна 
вихід Нерелевантна Можливі витрати Поточна вартість 

Майбутнє 
вхід Можливі витрати 

заміщення 
Можливі витрати 

заміщення Нерелевантна 

вихід Нерелевантна Можлива вартість 
продажу Очікувана вартість 

 
Серед можливих 18 варіантів оцінок, що можуть використовуватись в системі 

обліку, авторами основна увага була приділена 6-м видам, що реалізуються в 
практиці обліку: історичні витрати; поточні витрати; теперішні витрати; можливі 
витрати; поточна вартість; очікувана вартість. 

Першим серед вчених пострадянського простору, хто запропонував власний 
концептуальний підхід до аналізу бухгалтерських оцінок, був Я.В. Соколов, який в 
праці “Основи теорії бухгалтерського обліку” (2000 р.) виділив поле бухгалтерських 
оцінок. Зокрема, автор відмічав, що шість класифікаційних оцінок за предметом, вісім 
груп за методами і шість за функціями утворюють поле оцінок, де кожен об’єкт може 
одержати практично нескінченну кількість оцінок [151, с. 206]. Надалі ця концепція 
була розвинута В.Я. Соколовим в його дисертації [152, с. 14], і завершеного вигляду 
набула в спільній праці Я.В. Соколова і В.Я. Соколова (табл. 2.3). 

                                                 
150 Edwards E.O. The Theory and Measurement of Business Income / Edgar O. Edwards, Philip W. Bell. – University 
of California Press, 1961. – 323 p. 
151 Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. – М.: Юнити, 2000. – 496 с. 
152 Соколов В.Я. Теоретические начала двойной бухгалтерии: автореф. дис. на соискание уч. степени докт. экон. 
наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / В.Я. Соколов. – Санкт–Петербург, 2007. – 50 с. 
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Таблиця 2.3. Вплив часових факторів на оцінки в бухгалтерському обліку [153, с. 93] 
Час вимірювання 

об’єкта  
Час господарських операцій 

1. Минуле 2. Теперішнє 3. Майбутнє 

1. Минуле 1.1. Первісна 
(історична) вартість 

1.2. Відновлювальна 
вартість 

1.3. Капіталізована 
рента 

2. Теперішнє  2.1. Співставна вартість 2.2. Справедлива 
вартість 

2.3. Реалізаційна 
вартість 

3. Майбутнє 3.1. Залишкова вартість 2.3. Ліквідаційна 
вартість 3.3. Прогнозні оцінки 

 
Наведена вище модель побудована на основі двох часових параметрів – часу 

проведення вимірювання і часу операцій, стосовно яких проводиться вимірювання, 
що зумовило виділення дев’яти варіантів оцінки. Сукупність таких видів оцінок 
утворює “оціночне поле”, впорядковане часом, що включає усі можливі види оцінок, 
що використовуються в бухгалтерському обліку, розкривають різні сторони фактів 
господарського життя та взаємодоповнюють один одного. 

Продовжуючи дослідження Я.В. Соколова, А.Н. Хоріним та Ж.Г. Михальовою 
була запропонована модель, що розкриває взаємозв’язки облікових оцінок та часу 
(табл. 2.4). 

Таблиця 2.4. Класифікація грошових оцінок [154, с. 15-16] 

Події  Момент грошової оцінки 
Базисний Поточний Той, що відбудеться 

Минулі Первісна історична оцінка 
відповідних періодів Відновлювальна Прогнозна 

Теперішні  В співставних незмінних, в 
порівнюваних оцінках Поточна Майбутня вартість 

гіпотетична 

Майбутні Дисконтована базисна оцінка Дисконтована поточна 
оцінка Ймовірнісна 

 
Розроблена авторами модель (табл. 2.4) побудована з урахуванням положення, 

що фактор часу в системі облікової оцінки реалізується шляхом використання двох 
методів – нарощування і дисконтування. Використання цих методів дозволяє 
забезпечити взаємозв’язок системи бухгалтерського обліку та фінансового 
менеджменту шляхом вимірювання дисконтованого грошового потоку, що 
використовується при оцінці активів і пасивів підприємства. 

Також подібна концептуальна модель оцінки за їхньою часовою приналежністю 
побудована М.Д. Коріньком та Г.Б. Титаренко (табл. 2.5). 

                                                 
153 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни.: учеб. Пособие / Я.В. Соколов. – 
М.: Магистр, Инфра М, 2010. – 224 с. 
154 Хорин А.Н. Принцип временной определенности в системе бухгалтерского учета / А.Н. Хорин, 
Ж.Г. Михалева // Аудит и финансовый анализ. – 2003. – № 4. - С.35–109. 
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Таблиця 2.5. Оцінки за їхньою часовою належністю [155, с. 29] 

Оцінки, що мають місце Оцінки щодо моменту їхнього врахування 
Минулі Теперішні Майбутні  

У минулому ММ1 МТ2 МБ3 
Тепер (на даний час) ТМ4 ТТ5 ТБ6 
У майбутньому БМ7 БТ8 ББ9 

 
Запропонована авторами модель класифікує облікові оцінки в розрізі двох 

часових ознак, що дозволяє виділити дев’ять варіантів оцінок. 
На основі урахування часу, коли здійснюється оцінка об’єкта обліку, 

С.Ф. Головим побудовано таку матрицю (табл. 2.6). 
Таблиця 2.6. Диспозиція оцінок у часі [156, с. 41] 

Час, до якого 
застосовується оцінка 

Час здійснення оцінки 
Минуле Сучасне 

Минуле Історична собівартість 

Історична собівартість 
Поточна собівартість 

Вартість реалізації (погашення) 
Теперішня вартість 

Сучасне Нормативна собівартість 
Поточна собівартість 

Вартість реалізації (погашення) 
Теперішня вартість 

Майбутнє Бюджетні (прогнозні) оцінки Ліквідаційна вартість 
Майбутня вартість 

 
Запропонована автором матриця (табл. 2.6) передбачає, що всі варіанти 

оцінювання використовують справедливу вартість, яка на думку автора характеризує 
не час операції обміну, а умови такої операції [157, с. 40]. Наведена теза є 
визначальною особливістю, яка відрізняє підхід С.Ф. Голова від підходу 
Я.В. Соколова, яким під справедливою оцінкою розуміється оцінка теперішнього 
факту господарського життя, який оцінюється в теперішньому часі. 

Класифікацію існуючих в обліку видів вартості у вигляді матричної моделі, що 
відображає взаємозв’язки часового лагу вимірювання та етапу надходження об’єкту в 
оборот, побудовано В.В. Карповою (табл. 2.7). 

Наведена модель дозволяє впорядкувати вибір виду вартості для кожного 
об’єкта обліку і визначити, якому звітному періоду він відповідає. Ця модель також 
виступає основою для побудови апостеріорного підходу до теорії вартісного 
вимірювання, що дозволяє розкрити механізм методів розрахунку вартості 
(калькулювання, попиту і пропозиції, комбінованого, статистичного, прямого 
розрахунку, експертного, індексного, капіталізації доходу) і встановити відповідність 
між видом вартості і методами її обчислення в цілях забезпечення обґрунтованого 
вибору в обліковій політиці підприємства найбільш оптимального варіанту. 
                                                 
155 Корінько М.Д. Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, методологія, організація [текст]: Монографія. / 
М.Д. Корінько, Г.Б. Титаренко. – К.: 2009. – 472 с. 
156 Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку [текст]: Монографія / 
С.Ф. Голов. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с. 
157 Там само. 
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Таблиця 2.7. Класифікація видів вартості на основі стадій надходження об’єктів в 
оборот і часового фактору [158, с. 34] 

Часовий 
фактор 

Стадії обороту 

Надходження Наявність Вибуття 

Минуле 
1. Первісна 
(фактична) 
вартість 

2. Облікова 
вартість 

1. Фактична собівартість 
2. Облікова вартість 1. Вартість продаж 

2. Утилізаційна вартість 
3. Залишкова вартість Теперішнє 

3. Залишкова вартість 
4. Поточна (відновлювальна) вартість 

5. Справедлива вартість 
6. Умовна вартість 

Майбутнє 7. Можлива чиста вартість продаж 
8. Приведена вартість 4. Ліквідаційна вартість 

 
Враховуючи той факт, що кожне підприємство пов’язане з функціонуванням 

двох ринків – ринку сировини і матеріалів та ринку товарів (продукції, робіт, послуг), 
існує два типи цін – купівлі і продажу, які воно використовує у своїй діяльності. 
Кожен з видів цін може бути виражений в трьох часових відрізках (минулому, 
теперішньому, майбутньому). Виходячи з цього, І.М. Добровольським запропоновано 
модель, яка обґрунтовує базис для оцінки активів, що використовуються на 
підприємстві (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8. Типи цін обміну активів [159, с. 131] 
 Вартість придбання Вартість вибуття 

Минуле Собівартість активу Минула продажна ціна 
Теперішнє Собівартість заміни активу Поточна продажна ціна 

Майбутнє Очікувані майбутні витрати, пов’язані із 
заміною активу Очікувана вартість реалізації 

 
Виходячи з наведеної моделі (табл. 2.8), при прийнятті управлінських рішень 

слід враховувати, що на теперішній і майбутній стан системи управління вартістю 
підприємства впливають поточні й майбутні ціни. Виділені шість основних типів цін 
обміну складають основу системи облікової оцінки. Варіанти вартості придбання 
відображають початковий етап оцінки, Варіанти вартості вибуття – кінцевий етап 
оцінки. Таким чином, наведена модель розкриває варіативність оцінок активів в 
системі бухгалтерського обліку: 1) в момент надходження активу на підприємство; 
2) в момент одержання грошових коштів за актив; 3) протягом періоду придбання і 
продажу активу; 4) в момент підписання договору про купівлю або продаж активу. 

Запропонований І.М. Добровольським критерій поділу оцінок за вартістю 
придбання і вибуття є звуженим варіантом підходу В.В. Карпової щодо поділу оцінок 
за стадіями кругообороту об’єкта і враховує лише дві стадії – надходження та 

                                                 
158 Карпова В.В. Стоимостное измерение в системе бухгалтерского учета и отчетности: современная теорія и 
практика: автореф. дис. на соискание уч. степени докт. экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, 
статистика” / В.В. Карпова. – Нижний Новгород, 2011. – 51 с. 
159 Добровольский И.Н. Концепции денежной оценки капитала и необходимость модификации традиционного 
метода анализа факторов стоимости / И.Н. Добровольский // Аудит и финансовый анализ. – 2005. – № 2. – 
С. 123-138. 
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вибуття. Крім цього, автором враховується тільки один варіант надходження – 
придбання, та один варіант вибуття – продаж, що свідчить про вузьку спеціалізацію 
розробленої моделі оцінки та неможливість її практичного застосування. 

Для вирішення проблемних питань, пов’язаних з оцінкою вартості підприємства, 
М. Колісник [160] пропонується тривимірний баланс. Його відмінною ознакою у 
порівнянні із затвердженою формою, яка базується на історичній вартості, є те, що у 
трьохвимірній моделі основна увага зосереджена на ринковій вартості, яка виступає 
третім виміром балансу. Основним недоліком його застосування є відсутність 
законодавчого регулювання правомірності використання такої форми звітного 
документу. 

Окрім стандартного поділу активів у тривимірному балансі автором 
запропоновано до їх складу включати об’єкти, які не передбачені стандартами 
бухгалтерського обліку, зокрема: 

а) потенційні (позабалансові) людські активи, під якими розуміється балансова 
та ринкова вартість персоналу підприємства; 

б) потенційні (позабалансові) клієнтські активи – відображають балансову та 
ринкову вартість сукупності постійних клієнтів підприємства; 

в) інші потенційні (позабалансові) активи – відноситься вартість інших 
позабалансових активів, яка не належить до інших складових. 

Використання запропонованого М. Колісник підходу дозволяє суб’єктам 
оціночної діяльності отримати величину ринкової вартості підприємства. 

Проведений аналіз теоретичних моделей оцінки в системі бухгалтерського 
обліку, що пропонуються науковцями (Е.О. Едвардсом та Ф.В. Беллом, 
Я.В. Соколовим та В.Я. Соколовим, А.Н. Хоріним та Ж.Г. Міхальовою, 
С.Ф. Головим, М.Д. Коріньком та Г.Б. Титаренко, В.В. Карповою, 
І.М. Добровольським, М. Колісник), дозволив встановити, що для оцінки вартості 
підприємства, окрім виділених підходів і методів, можуть використовуватись різні 
варіанти облікових оцінок. 

З урахуванням можливих варіантів оцінювання систему облікової оцінки можна 
представити у вигляді тривимірної системи координат (рис. 2.2). 

Розроблена система бухгалтерських оціночних координат включає такі вісі: 
– час, коли відбулась (відбувається, відбудеться) подія, що оцінюється (вісь x); 
– момент грошової оцінки (вісь y); 
– стадія обороту об’єкта, на якій відбувається процес його оцінки (вісь z). 
Одиницею вимірювання в системі координат є час, однак в кожній із 

запропонованих вісей є власні характеристики. Для вісі х нулем буде минуле, а 
закінченням – майбутнє. Всі проміжні варіанти між крайніми значеннями вісі х – це 

                                                 
160 Колиснык М. Третье измерение травиального баланса [Электронный ресурс] / М. Колиснык // Режим 
доступа: http://www.investadviser.com.ua/rus/publications/3545.html. 
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теперішнє із наближенням до минулого або майбутнього. Для вісі у нулем буде 
здійснення оцінки в минулому. Рух від оцінки в минулому до оцінки в майбутньому 
передбачає необхідність зміщення вгору по вісі у. Для вісі z нулем є момент 
надходження об’єкта оцінки на підприємство, а закінченням – момент його вибуття. 
Строк перебування об’єкта на підприємстві передбачає при здійсненні його оцінки 
необхідність зміщення від моменту надходження вгору по вісі z. 
 Грошова оцінка (y) 

Стадія обороту об’єкта, на якій 
відбувається процес його оцінки (z) 

Час, коли відбулась 
(відбувається, 

відбудеться) подія, 
що оцінюється (x) 

Запропонований  
момент оцінки  

вартості підприємства 

0 

M 

zМ 

yМ 

xМ 
M  

 
Рис. 2.2. Момент оцінки вартості підприємства  
в системі бухгалтерських оціночних координат  

 

Виходячи із пропозицій щодо оцінки вартості підприємства, наведених в 
розділі 1, за допомогою розробленої системи бухгалтерських оціночних координат 
можна відобразити момент, коли слід здійснювати оцінку вартості підприємства 
(точка М). Момент оцінки вартості підприємства передбачає оцінювання об’єктів 
обліку, що генерують або руйнують його вартість, виходячи із доходів, які вони 
принесуть у майбутньому. Виходячи з такого підходу, всі активи підприємства слід 
розглядати як об’єкти, вартість яких не залежить від обсягу понесених на їх 
створення витрат, але залежить від доходів, які вони здатні генерувати, чи від їх 
здатності руйнувати потенційний прибуток підприємства. 

Розроблена координатна модель дозволяє представити запропоновану систему 
оцінки вартості підприємства як точку в просторі, а показники, що її характеризують 
– як координати цієї точки. Запропонований момент оцінки вартості підприємства 
представлений в просторі у вигляді точки M (xМ, yМ, zМ). Ця точка буде повністю 
визначатися трьома взаємопов’язаними числами xМ, yМ, zМ – координатами, в якості 
яких виступають: показники моменту грошової оцінки; показники часу, коли 
відбулась (відбувається, відбудеться) подія, що оцінюється; показники стадії обороту 
об’єкта, на якій відбувається процес його оцінки. Запропоновану систему оцінки 
вартості підприємства в просторі можна представити за допомогою вектора M , 
проведеного з початку координат в точку М, який також визначається координатами 
xМ, yМ, zМ. 
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Застосування запропонованої координатної моделі проведення оцінки в системі 
бухгалтерського обліку, що передбачає визначений момент оцінки, дозволяє 
побудувати систему бухгалтерського обліку, орієнтованої на процеси формування та 
управління вартістю підприємства, що забезпечує підвищення ефективності 
управління вартістю підприємства в умовах динамічних змін зовнішнього 
середовища. 

Оцінка в системі елементів методу бухгалтерського обліку, принципів 
обліку та якісних характеристик облікової інформації. Як відмічав Я.В. Соколов, 
оцінка – це серце бухгалтерського обліку [161, с 364]. Автор таким чином 
підкреслював центральну роль цього методу в системі бухгалтерського обліку, без 
якого облік може перестати існувати як цілісне явище 

Визначальну роль оцінки в системі обліку також підтримує М.С. Пушкар [162, 
с. 280], відмічаючи, що оцінка є базовим поняттям, основою всіх етапів облікового 
процесу. На думку В.Ф. Палія, оцінка об’єктів бухгалтерського обліку є найбільш 
важливим фактором, що забезпечує достовірність бухгалтерського обліку та 
звітності [163, с. 8]. Цим самим автор відмічає можливість варіювання методології в 
процесі здійснення оцінки та наголошує на необхідності приділення цьому 
елементу особливої уваги, оскільки від нього залежить результат функціонування 
всієї системи обліку – якість облікової інформації, її відповідність фактам 
господарського життя. 

В той же час, науковцями та вченими розглядаються й інші підходи до системи 
бухгалтерської оцінки. Зокрема, С.Ф. Головим [164, с. 11-12] наводиться можливість 
побудови системи багатоцільового обліку, яка використовуватиме не лише грошову 
оцінку, але також надаватиме інформацію за допомогою негрошових вимірників. 

З одного боку, наявність різних механізмів звітування на підприємстві, 
викликатиме ускладнення облікової практики. Це підтверджує Р.В. Моргунов, який 
відмічає, що можливість представлення одного й того ж балансового звіту у різних 
варіантах вартості приходить в об’єктивно умовне протиріччя з практикою 
фінансового обліку [165, с. 14]. З іншого боку, множинність варіантів вартості, що 

                                                 
161 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебн. пособие для вузов. / Я.В. Соколов. – М.: 
Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с. 
162 Пушкар М.С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія: Монографія / М.С. Пушкар. – Тернопіль: 
Карт–бланш, 2007. – 359 с. 
163 Палий В.Ф. Бухгалтерский учет: субъективные суждения и объективные реалии / В.Ф. Палий // 
Бухгалтерский учет. – 2004. – № 9. – С. 5-10. 
164 Голов С.Ф. Теорія багатоцільового бухгалтерського обліку / С.Ф. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 
2011. – № 4. – С. 3-13. 
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имущественного комплекса предприятий: дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.12 
“Бухгалтерский учет, статистика” / Роман Владимирович Моргунов. – Ростов-на-Дону, 2005. –178 с. 
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відображатиметься в різних видах фінансової звітності, дозволятиме створити 
передумови для задоволення потреб не лише однієї конкретно визначеної групи 
користувачів облікової інформації про вартість підприємства, а одночасно 
задовольнятиме інтереси всіх користувачів. 

Зарубіжними вченими, серед яких Дж.Л. Харрісон, Р. Грей, Дж.М. Монева, 
надаються пропозиції розширення системи обліку за допомогою включення до її 
складу нефінансових показників [166; 167; 168], в цілях створення інформаційної бази 
для управління вартістю підприємства. 

Одними із перших вчених, які запропонували розвивати систему 
бухгалтерського обліку з використанням нефінансових показників, були С. Діпіаза 
(молодший) та Р. Екклз [169, с. XIV]. Вченими була розроблена концепція звітності 
“ValueReporting”, яка включала відомості фінансового та нефінансового характеру. 

В подальшому ця концепція набула розвитку завдяки розробці моделей 
реформування системи звітності за МСФЗ (IAS/IFRS) та US GAAP – “The Jenkins 
Report (AICPA)”, “Tomorrow’s Company (RSA/Tomorrow’s Company)”, “The Inevitable 
Change (ICAS)”, “Inside Out (ICAEW)”, “Value Dynamics (Arthur Andersen)”, “GRI 
(Global Reporting Initiative™)”, “Unseen Wealth (Brookings Institution)”, 
“ValueReporting™ (PricewaterhouseCoopers)”, “The Hermes Principles (Hermes Pensions 
Management)” та ін. Серед вказаних моделей звітності найбільшого розповсюдження 
в Україні набула модель GRI. Як показало онлайн-опитування “Стан нефінансової 
звітності в Україні” [170, с. 39], нефінансову звітність на основі моделі GRI у 2010 р. 
складали лише 38 вітчизняних компаній. Відповідно звітність, підготовлена на основі 
застосування стандартних підходів, є основним джерелом інформації для переважної 
більшої вітчизняних підприємств. 

Враховуючи, що оцінка займає центральне місце в системі бухгалтерського 
обліку, її взаємозв’язок з іншими складовими бухгалтерської методології (методами, 
принципами, якісними характеристиками звітної інформації) можна представити 
наступним чином (рис. 2.3). 

 

                                                 
166 Harrison G.L. Culture and accounting change: A new perspective on corporate reporting regulation and accounting 
policy formulation / G.L. Harrison, J.L. McKinnon // Accounting, Organizations and Society. – 1986. – Vol. 11, no. 3. 
– P. 233-252. 
167 Gray R. The social accounting project and Accounting Organizations and Society Privileging engagement, 
imaginings, new accountings and pragmatism over critique? / Gray R. // Accounting, Organizations and Society. – 
2002. – Vol. 27. – Р. 687-708. 
168 Moneva J.M. GRI and the camouflaging of corporate unsustainability / J.M. Moneva, P. Archel, C. Correa // 
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169 Дипиаза С. Будущее корпоративной отчетности. Как вернуть доверие общества / Дипиаза С. (младший), 
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Примітка: 

 
Рис. 2.3. Місце оцінки в системі елементів методу бухгалтерського обліку 

 

Відповідно в системі методів реалізуються односторонні та двосторонні, прямі 
та зворотні зв’язки між оцінкою та іншими елементами облікової методології, які в 
своїй сукупності формують метод бухгалтерського обліку. 

Співвідношення оцінки та інших елементів методу обліку. Враховуючи 
загальноприйняту в пострадянських країнах традицію щодо обґрунтування структури 
методу бухгалтерського обліку, що детально розкрита в працях вітчизняних вчених 
[171, с. 22-23; 172, с. 111], всі його елементи, виходячи з адитивного підходу, можна 
співставити між собою за допомогою наявності взаємозв’язків між ними.  

До першого виду взаємозв’язків відносяться відношення між оцінкою та 
рахунками, подвійним записом, бухгалтерським балансом і звітністю. Існування 
такого виду взаємозв’язків пояснюється тим, що всі об’єкти бухгалтерського обліку 
мають вартісну оцінку, на основі якої вони відображаються за допомогою подвійного 
запису на рахунках бухгалтерського обліку та у звітності. З цього приводу 
Ж.Б. Дюмарше відмічав, що “оцінка дозволяє бухгалтеру об’єднати різні об’єкти, що 
потрапляють до кола уваги бухгалтерського обліку” [173, с. 335]. Відповідно, вартісна 
оцінка об’єктів обліку виступає передумовою подальшого застосування інших 
елементів методу бухгалтерського обліку під час виконання облікових процедур. 
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До другого виду взаємозв’язків відносяться співвідношення між оцінкою та 
документуванням й інвентаризацією. Інформація, наявна в первинних документах, 
відображає результати первинного спостереження і дозволяє провести оцінку 
господарських подій, визнати їх об’єктами бухгалтерського обліку. За результатами 
інвентаризації можуть бути виявлені відхилення між фактичним станом активів та 
зобов’язань підприємства та обліковою інформацією, що виступатиме передумовою 
для коригування вартісної оцінки та облікових даних. 

До третього виду взаємозв’язків відноситься співвідношення між оцінкою та 
калькулюванням. Оскільки оцінка та калькулювання, виходячи з процедурного 
підходу до класифікації методів обліку, в сукупності складають основу вартісного 
вимірювання, ці методи обліку тісно взаємопов’язані та взаємообумовлюють зміст 
один одного. 

Відповідно, удосконалення облікового оціночного інструментарію з 
використанням інтегрованого підходу до оцінки вартості підприємства повинно 
враховувати існуючі взаємозв’язки між оцінкою та іншими елементами методу 
бухгалтерського обліку. 

Ієрархія розглянутих взаємозв’язків повинна враховуватись в процесах розвитку 
облікового оціночного інструментарію з метою надання інформації про вартість 
підприємства. Зокрема, це передбачає, що при зміні підходів та методів оцінки в 
системі бухгалтерського обліку, повинні враховуватись взаємозв’язки оцінки як 
елементу методу обліку з іншими елементами цієї системи, а також з принципами 
обліку та якісними характеристиками звітної інформації шляхом здійснення їх 
адекватного коригування. 

Виділення вищенаведених взаємозв’язків дозволяє розробити якісне обліково-
аналітичне забезпечення управління вартістю підприємства, в основу якого буде 
покладено використання облікової інформації. 

Співвідношення оцінки та принципів обліку. Введення у 1999 р. Законом 
України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” категорії 
“принцип бухгалтерського обліку” обумовило перехід від правило-орієнтованої до 
принципо-орієнтованої системи бухгалтерського обліку. Це означає, що в своїй 
професійній діяльності бухгалтери повинні керуватись національними П(С)БО в 
частині прописаних у них правил, а у випадках наявності різних методів і процедур 
застосовувати своє професійне судження з урахуванням принципів обліку. 

Принципи бухгалтерського обліку, як складова національної облікової 
методології, тісно взаємопов’язані з іншими її елементами, зокрема, оцінкою. Як 
зазначає О.М. Петрук, принципи – це елементи методу бухгалтерського обліку [174, 
с. 221]. 
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Науковцями пропонуються різні підходи до співвідношення принципів з 
елементами методу бухгалтерського обліку, пропонується різний набір принципів, 
аналізується їх співвідношення з вимогами до інформації. Внаслідок цього одна група 
вчених вказує на можливі напрями зв’язку між існуючими принципами обліку та 
оцінкою (Н.С. Гуляєв, Л.Н. Ветрова, Т.А. Лаврухіна, С.Ф. Легенчук, М.Л. Пятов, 
І.А. Смірнова), інша група – здійснює розробку нових принципів обліку з метою 
узгодження оцінки з іншими елементами облікової методології (С.Н. Полєнова, 
І.А. Маслова, З.С. Туякова, Я.В. Соколов, Т.Б. Циганова) або зводить оцінку до 
нового статусу – принципу або цілі обліку (Н.М. Малюга, О.П. Рудановський). 

Гуляєв Н.С. та Ветрова Л.Н. зауважують, що у німецькій системі 
бухгалтерського обліку при оцінці активів та зобов’язань необхідно дотримуватись 
встановлених правил (принципів), основними з яких є принципи окремої оцінки, 
обачності та постійності [175, с. 79-80]. 

Лаврухіна Т.А. [176, с. 12] відмічає, що залежно від впливу на оцінку об’єктів 
бухгалтерського обліку облікові принципи слід класифікувати на: 

– принципи, що здійснюють безпосередній вплив на оцінку об’єктів обліку 
(принцип грошового вимірника, стабільності валюти, безперервності діяльності, 
послідовності, обачності, первісної вартості, ринкової ціни, індивідуальної оцінки, 
відносності); 

– принципи, що не здійснюють прямого впливу на оцінку об’єктів обліку 
(майнової відокремленості, часової визначеності фактів господарської діяльності, 
істотності, пріоритету сутності над формою, повноти). 

На думку С.Ф. Легенчука [177, с. 172], до основоположних принципів, які 
впливають на оцінку як елемент методу бухгалтерського обліку, відносяться 
принципи консерватизму (обачності), безперервності діяльності, історичної 
(фактичної) собівартості. Зазначені принципи утворюють елементи захисного поясу 
концепції подвійної науково-дослідницької програми бухгалтерського обліку. Ці 
принципи можуть бути відкориговані або змінені на нові за умов зміни потреб 
користувачів облікової інформації. Такі потреби з’являються у користувачів за умов 
появи нових об’єктів, зокрема, при необхідності побудови системи обліку, 
орієнтованої на надання інформації для управління вартістю підприємства. 

На думку М.Л. Пятова та І.А. Смірнової, методологічна реалізація принципу 
нарахування при врахуванні конкретних фактів господарського життя відповідно до вимог 
МСФЗ має особливості, пов’язані, передусім, з оцінкою статей звітності компаній [178]. 
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177 Легенчук С.Ф. Теорія і методологія бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки [Текст]: 
монографія / С.Ф. Легенчук. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 652 с. 
178 Пятов М.Л. Принципы начисления и непрерывности в МСФО / М.Л. Пятов и И.А. Смирнова // Електронний 
ресурс. – Режим доступу: http://www.buh.ru/document.jsp?ID=1145&print=Y 
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Ловінська Л.Г. відмічає необхідність реалізації методики ведення податкового 
обліку на принципах відображення об’єктів бухгалтерського обліку за оцінкою, що 
відповідає стандартам бухгалтерського обліку, з паралельним обчисленням 
податкових різниць, які являють собою відхилення в оцінці витрат, доходів, активів і 
зобов’язань [179, с. 22]. 

Таким чином, автори цієї групи виокремлюють принципи, що здійснюють 
безпосередній вплив на формування вартості об’єктів. Це дозволяє дійти висновку, 
що при використанні конкретних підходів і методів оцінки вартості підприємства слід 
враховувати дію основоположних принципів бухгалтерського обліку. 

Представники другої групи здійснюють перегляд переліку принципів 
бухгалтерського обліку, які повинні враховуватись в процесі облікової оцінки. 
Зокрема, вони удосконалюють існуючі принципи обліку шляхом їх уточнення або 
впровадження нових. 

На розвиток теорії облікової оцінки значний вплив має рівень розвитку 
національної системи бухгалтерського обліку, що реалізується через окремі облікові 
принципи. Як відмічає З.С. Туякова [180, с. 38], в Німеччині при здійсненні оцінки 
значну роль відіграє суб’єктивна позиція економічного суб’єкта. Внаслідок цього 
заперечується застосування загальних підходів до оцінки майна, що відповідає 
принципу індивідуальної оцінки, який діє сьогодні в німецькій моделі обліку. 

Як зазначає С.М. Поленова [181], для одержання достовірного уявлення про 
вартість об’єктів бухгалтерського обліку необхідно, щоб оцінка проводилась, 
виходячи із принципів реальності та єдності. Реальність оцінки передбачає 
об’єктивну відповідність грошового вираження об’єкту виду його оцінки, що 
використовується в обліку. Для виконання принципу реальності оцінки в обліку по 
окремих видах об’єктів слід створювати резерви, які дозволяють більш точно 
відобразити в обліку та звітності вартісні показники, що характеризують майновий та 
фінансовий стан підприємства. Єдність оцінки передбачає її одноманітність та 
незмінність. Під одноманітністю розуміється використання тих видів оцінки об’єктів 
обліку, які закріплені в нормативних документах з бухгалтерського обліку. 
Незмінність оцінки майна і зобов’язань виражається закріпленням її способів в наказі 
про облікову політику підприємства, які застосовуються послідовно з року в рік. 

З метою побудови обліково-аналітичної системи вартості І.А. Масловою 
запропоновано ввести до облікової практики принцип прагматизму і контролю вартісного 
вимірювання в обліково-аналітичному процесі [182, с. 12]. Сутність цього принципу 

                                                 
179 Ловінська Л. Г. Оцінка в сучасній системі бухгалтерського обліку підприємств України: автореф. дис. на 
здобуття наук. ступ. докт. екон. наук: спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
економічної діяльності) / Ловінська Людмила Генадіївна. – Київ, 2007. – 31 с. 
180 Туякова З.С. Роль немецкой школы бухгалтерского учета в развитии теории оценки / З.С. Туякова // 
Международный бухгалтерский учет. – 2005. – № 11. - С. 37-45. 
181 Поленова С.Н. Стоимостное измерение в системе бухгалтерского учета / С.Н. Поленова // Бухгалтер и закон. 
– 2008. – 12 (120) // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.lawmix.ru/bux/36739/ 
182 Маслова И.А. Системная концепция учета и распределения стоимости в посттрансформационной экономике 
России и ее адаптация к международным стандартам финансовой отчетности: дис. на соискание уч. степени д-
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полягає в тому, що в бухгалтерському обліку слід відображати ті об’єкти, які 
безпосередньо відносяться до господарської діяльності суб’єкта і контролюються ним на 
основі визначення їх вартості (за умови, що вони є істотними для діяльності 
підприємства). 

Цигановою Т.Б. [183, с.17] зосереджується увага на трьох нових принципах 
оцінки: індивідуальної оцінки, безперервності, консерватизму, – що обґрунтовується 
специфічністю облікових оціночних процедур, при здійсненні яких використовуються 
методи розрахунків, характерні лише для бухгалтерії. При цьому слід відмітити, що 
зазначені принципи довгий час використовуються в світовій практиці в якості 
принципів бухгалтерського обліку, що не є характерним для Росії. Зокрема, принцип 
безперервності та консерватизму визнаються в якості принципів бухгалтерського 
обліку в Україні, а принцип індивідуальної оцінки набув широкого застосування в 
Німеччині, про що зазначає З.С. Туякова [184, с. 38]. 

Розглядаючи оцінку як спосіб переведення облікових об’єктів з натуральних 
вимірників в грошовий, Я.В. Соколов відмічає, що облікова оцінка являє собою 
втілення принципу квантифікації [185, с. 197]. Квантифікація виділяється як один із 
постулатів обліку AICPA (American Institution of Certified Public Accountants), що 
випливає із загальноекономічних та політичних умов оточуючої дійсності [186, с. 148-
149]. На нашу думку, квантифікація, як кількісне вираження якісних ознак, не повною 
мірою відображає всі аспекти облікової оцінки та може виступати лише одним із 
принципів, який характеризує облікову оцінку та не є її повним втіленням. Однак цей 
принцип слід враховувати при оцінці вартості підприємства, оскільки не всі 
генеруючи фактори на сьогодні включені до системи облікового спостереження, 
натомість вони представлені у вигляді якісних характеристик діяльності 
підприємства, що зумовлює необхідність їх вартісного вираження. 

Окремі наукові дослідження містять нестандартні підходи до співвідношення 
облікової оцінки та інших складових методології обліку. Відомий італійський вчений 
Ф. Беста запропонував розглядати оцінку як мету обліку [187, с. 335], надалі ця ідея була 
розвинута відомим російським вченим О.П. Рудановським [188, с. 465]. Таким чином, 
облікова оцінка розглядається поза системою бухгалтерського обліку, не як предмет чи 
метод, а в якості мети, що висувається перед системою обліку користувачами. 

                                                                                                                                                                  
ра экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика”, 08.00.10 “Финансы, денежное обращение и 
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183 Цыганова Т.Б. Развитие методики стоимостной оценки объектов бухгалтерского учета: автореф. дис. на 
соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / Татьяна Борисовна 
Цыганова. – Казань, 2011. – 23 с. 
184 Туякова З.С. Роль немецкой школы бухгалтерского учета в развитии теории оценки / З.С. Туякова // 
Международный бухгалтерский учет. – 2005. – № 11. - С. 37-45. 
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Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с. 
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В світлі концепції управління вартістю підприємством такий підхід може бути 
інтерпретований через встановлення однією з цілей бухгалтерського обліку 
визначення ринкової вартості підприємства. На нашу думку, застосування такого 
підходу є доцільним в умовах побудови системи бухгалтерського обліку, яка 
задовольняє потреби всіх користувачів облікової інформації шляхом надання значної 
кількості варіантів оцінок вартості підприємства на основі застосування фінансових 
та нефінансових показників. Разом з тим, бухгалтерський облік не лише інформує про 
вартість підприємства в цілому чи окремих об’єктів обліку, він також створює 
передумови для здійснення контролю, визначає фінансовий результат 
функціонування підприємства. Тому необхідність визначення ринкової вартості 
підприємства повинна входити до складу першочергових завдань обліку. 

Проведений аналіз поглядів вітчизняних і зарубіжних вчених дозволяє 
констатувати, що принцип не виступає незмінним правилом або законом, що діє 
незалежно від суб’єкта організації бухгалтерського обліку. Принципи 
бухгалтерського обліку, затверджені вітчизняним законодавством, можуть бути 
змінені залежно від запитів користувачів облікової інформації, умов розвитку 
облікового інституційного середовища. 

Необхідність надання облікової інформації про вартість підприємства є одним з 
тих запитів, який на сьогодні оформлений у вигляді спеціально розроблених 
концепцій (наприклад, концепції VBM). Наявність запитів користувачів зумовлює 
необхідність уточнення набору облікових принципів, якими регулюється діяльність в 
сфері бухгалтерського обліку в Україні. 

Виходячи з вищенаведеного, з метою побудови системи обліково-
інформаційного забезпечення управління вартістю підприємства необхідним є 
впровадження в національну облікову систему принципу доречності (релевантності) 
облікової оцінки, який полягає в необхідності відображення в системі 
бухгалтерського обліку об’єктів обліку, які є факторами генерування та руйнування 
вартості підприємства. Застосування цього принципу дозволить привести чинну 
систему бухгалтерського обліку у відповідність до потреб системи формування та 
управління вартістю підприємства на основі використання облікової інформації. 

Співвідношення оцінки та якісних характеристик фінансової звітності. У 
вітчизняному обліковому законодавстві якісні характеристики фінансової звітності не 
виділяються в якості окремої складової облікової методології, відповідно ця проблема 
вимагає більшої уваги вітчизняних дослідників.  

Окремі пропозиції щодо уточнення переліку якісних характеристик фінансової 
звітності надає М.М. Шигун [189, с. 220-224], виділяючи дві їх групи: ознаки, що 
формуються в обліковому середовищі, та ознаки, що формуються під впливом 
управлінського середовища. Крім цього, автор зауважує, що первісне значення по 

                                                 
189 Шигун М.М. Розвиток теорії та методології моделювання системи бухгалтерського обліку: дис. на здобуття 
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діяльності)” / М.М. Шигун. – Київ, 2010. – 412 с. 
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відношенню до якісних характеристик інформації мають вимоги користувачів та 
наводить відповідні співвідношення між вимогами та якісними характеристиками. 

Зарубіжні дослідники розглядають особливості співвідношення якісних 
характеристик з принципами та елементами методу бухгалтерського обліку, зокрема, 
з обліковою оцінкою. Так, З.С. Туяковою досліджено взаємозв’язок між якісними 
характеристиками облікової інформації та методами облікових оцінок, зокрема, 
автором визначено ті види оцінок, обрання яких забезпечує виконання конкретної 
якісної характеристики (табл. 2.9). 
Таблиця 2.9. Класифікація оцінок в залежності від впливу на якісну характеристику 

інформації бухгалтерської звітності [190, с. 321] 
Якість інформації Пріоритетні оцінки для дотримання якості 

1 Зрозумілість Оцінка за історичною вартістю 
2. Доречність та істотність Оцінка за справедливою вартістю 
3. Надійність  

а) об’єктивність і достовірність Оцінка за історичною вартістю 
б) нейтральність Оцінка за історичною вартістю та оцінка за 

справедливою вартістю за умов її проведення 
зовнішнім оцінювачем на основі цін активного 
немонополізованого ринку 

в) обачність Оцінка за найменшою вартістю 
г) повнота Оцінка всіх фактів господарського життя незалежно від 

способу розрахунку вартості 
д) превалювання сутності над формою Оцінка за дисконтованою вартістю 

4. Зіставність Оцінка за незмінними (зіставними) цінами: 
– оцінка в умовах інфляції; 
– оцінка загальної купівельної спроможності; 
– оцінка за цінами відновлення 

 

Застосування вищенаведеного підходу дозволяє визначити пріоритетний метод 
оцінки об’єктів бухгалтерського обліку для досягнення цілей, які висуває користувач 
облікової інформації про вартість підприємства. Наприклад, якщо визначальною з 
позиції користувача є зрозумілість або надійність одержаної інформації, то при оцінці 
факторів генерування й руйнування вартості підприємства повинна 
використовуватись оцінка за історичною вартістю. 

З позиції системи формування та управління вартістю підприємства 
користувачам необхідна інформація про вартість підприємства, що в своїй основі 
містить якісні характеристики доречності та істотності. Це обґрунтовується тим, що 
користувач, повинен володіти інформацією про фактори генерування та руйнування 
вартості, які мають бути взаємопов’язаними із стратегією управління вартістю 
підприємства. Тому для задоволення потреб таких користувачів найбільш адекватним 
буде застосування справедливої вартості. 

Таким чином, відсутність підходу або методу облікової оцінки, який би 
забезпечував відповідність якісним характеристикам облікової інформації при 
проведенні такої оцінки, вимагає обґрунтування ключових характеристик облікової 
інформації про вартість підприємства, необхідної користувачам, та обґрунтованого 
вибору адекватного методу оцінки вартості. 
                                                 
190 Туякова З.С. Системный подход к классификации стоимостных оценок в бухгалтерском учете / З.С. Туякова 
// Вестник Оренбургского государственного университета. – 2006. – № 10 (часть 2). – С. 312-321. 
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2.3. Історична оцінка у процесах формування вартості підприємства

В сучасних умовах розвитку національної системи бухгалтерського обліку 
одним із ключових принципів обліку згідно Закону України “Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні” (ст. 4) [191] є принцип історичної (фактичної) 
собівартості, який передбачає, що пріоритетною є оцінка активів підприємства, 
виходячи з витрат на їх виробництво та придбання.

В англо- та німецькомовних працях цей принцип трактується як “принцип історичної 
вартості”, а також в якості концепції “історичної вартості” або “історичної оцінки”.

Окремі дослідники цей принцип розглядають досить вузько, зокрема,
О.В. Рожнова відмічає, що всі активи повинні відображатись у фінансовій звітності за 
їх номінальною грошовою вартістю, тобто в тій сумі, у яку вони обійшлися 
підприємству на дату придбання [192, с. 44]. М.І. Бондар вказує, що в МСФЗ
відзначено, що, як правило, усі господарські операції, а отже, активи, зобов’язання і 
складові власного капіталу акціонерів, включаючи доходи і витрати, які є в наявності 
у підприємства, оцінюються за первісною (історичною) вартістю [193, с. 169]. В
такому контексті автори розкривають лише історичність процесу придбання, а не 
історичність процесу здійснення облікової оцінки. Історичність або принцип 
фактичної собівартості передбачає здійснення адитивного процесу накопичення 
витрат протягом всього життєвого циклу використання об’єкта в господарській 
діяльності підприємства.

Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 
(ст. 4) також задекларовано необхідність використання в обліку принципу 
безперервності, який передбачає, що оцінка активів та зобов’язань підприємства 
здійснюється  виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі [194]. Цей
принцип визначає загальні правила оцінки активів і зобов’язань підприємства. 
Виходячи з нього всі активи повинні оцінюватись за загальним правилом:

– в момент їх надходження та вибуття з підприємства. Відображенням дії цього 
принципу в практичній діяльності є модель облікової оцінки, запропонована 
І.М. Добровольским [195, с. 131]; 

– перебуваючи в розпорядженні підприємства, активи не повинні змінювати 
своєї вартості, а повинні оцінюватись за історичної вартістю, тобто за первісною 

                                                
191 Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 1999, N 40, ст. 365). 
192 Рожнова О.В. Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности: [учебное
пособие]. – 3-е изд., перераб. и доп. / О.В. Рожнова. – М.: Издательство “Экзамен”, 2005. – 320 с. 
193 Бондар М.І. Оцінка та оцінювання в бухгалтерському обліку / М.І. Бондар // Фінанси, облік і аудит: збірник 
наукових праць. – 2009. – Вип. 13. – С. 169.
194 Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 1999, N 40, ст. 365). 
195 Добровольский И.Н. Концепции денежной оценки капитала и необходимость модификации традиционного
метода анализа факторов стоимости / И.Н. Добровольский // Аудит и финансовый анализ. – 2005. – № 2. –
С. 123-138.
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вартістю, за якою вони були визнані в бухгалтерському обліку в момент їх 
надходження на підприємство. Це твердження обґрунтовується тим, що підприємство 
не планує продаватись, як наслідок, в системі обліку для визначення фінансового 
результату достатнім є порівняння понесених на одержання активу витрат з 
одержаними від його використання доходами. Таким чином, історична оцінка є 
основою концепції безперервності діяльності. 

Використання концепції історичної оцінки має тривалу історію та пов’язане з 
перевагами її практичного застосування, основною з яких є достовірність інформації. 
Достовірність історичної оцінки обґрунтовується можливістю перевірки результатів її 
проведення на основі первинних документів, які підтверджують процес накопичення 
історичної вартості, що є майже неможливим для ринкового та дохідного підходів до 
оцінювання. 

На думку Дж. М. Зака, основний аргумент на користь відображення активів і 
зобов’язань за історичною вартістю полягає в тому, що ця вартість не може бути 
суб’єктивною. На відміну від обліку за справедливою вартістю, який потребує 
професійних суджень та спеціальної експертизи, первісну вартість, як правило, легко 
обґрунтувати [196, с. 21]. Таким чином, можливість підтвердження історичної оцінки є 
вагомим аргументом у її застосуванні в системі обліку для забезпечення цілей 
користувачів такої інформації. Зміна таких цілей у бік релевантності інформації на 
перевагу її точності зумовлює необхідність перегляду методів оцінки, які повинні 
використовуватись в обліковій системі. 

Переваги використання історичної вартості з позиції інфляційного обліку 
розкриває Н.А. Остап’юк, зазначаючи, що більшість країн обирає підтримку низького 
рівня інфляції та надає перевагу історичній вартості у зв’язку з її обґрунтованістю [197, 
с. 333]. Значні переваги використання історичної оцінки в бухгалтерському обліку 
виділяють представники американської школи обліку Р. Антоні, Ю. Ідзірі, 
Д. Уайлдмен, А. Літтлтон [198, с. 367; 199, с. 296-302] (табл. 2.10). 

Проведений аналіз поглядів представників американської облікової школи 
стосовно переваг застосування історичної вартості дозволив встановити, що значна 
кількість авторів підтримує застосування в системі обліку цієї концепції. Ці вчені 
були представниками інституціоналістського напряму розвитку бухгалтерського 
обліку. В той же час, персоналісти (Дж. Каннінг, В.Е. Патон, Г. Свіней, Ф. Чайлд та 
ін.) займали протилежну позицію, наголошуючи на необхідності використання в 
обліку оцінки за поточними (реалістичними) цінами. 
                                                 
196 Зак Дж.М. Справедливая стоимость – соблазны манипулирования отчетностью. Новые глобальные риски и 
методы их выявления – Fair Value Accounting Fraud. New Global Risks and Detection Techniques; Пер. с. англ. / 
Дж.М. Зак.  – М.: Маросейка, 2011. – 230 с. 
197 Остап’юк Н.А. Бухгалтерський облік у процесах збереження капіталу підприємства / Н.А.Остап’юк // 
Міжнародний збірник наукових праць. – Випуск 2(20). – С. 333. 
198 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебн. пособие для вузов. / Я.В. Соколов. – М.: 
Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с. 
199 Панкова С.В. Развитие теории оценки персоналистической и институалистской школами бухгалтерского 
учета США и Англии / С.В. Панкова, З.С. Туякова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 
2006. – № 8. – С. 295-302. 
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Таблиця 2.10. Переваги використання історичної оцінки, що виділяються 
представниками американської облікової школи 

Переваги історичної вартості 
за Р. Антоні 

1) збільшення прибутку за рахунок інфляції слід розглядати як реальну прибавку (кон’юнктурну 
премію); 
2) договори з контрагентами можуть передбачати інфляційне застереження, що робить оцінку і 
величину фінансового результату більш реальними; 
3) продажна ціна залежить від кон’юнктури, а не від бухгалтерської калькуляції одиниці виробу, 
тому собівартість готової продукції повинна визначатись за фактичними (історичними) цінами; 
4) досвід багатьох країн, в том числі й СРСР, на який посилається Антоні, підтверджує прийнятність 
і виправданість історичних цін; 
5)  значимими є переваги оцінки за собівартістю у порівнянні з відновлювальною оцінкою 

за Ю. Ідзірі 
1) первісна оцінка випливає із самої природи подвійного запису (запис слідує за фактом 
господарського життя, а це може бути лише первісна вартість, інші записи, пов’язі з переоцінкою, 
носять додатковий та штучний характер); 
2) виникає можливість відображати зміни ресурсів підприємства; 
3) призводить до відображення тільки реалізованого прибутку, що знижує конфлікти і призводить 
до соціальної стабільності (в іншому випадку можлива ситуація, за якої існує прибуток, проте 
відсутні вільні грошові кошти); 
4) підтримує історичну традицію, що призводить до одержання керівництвом найбільш достовірної 
інформації і створює базу для прогнозування; 
5) є найбільш легким і дешевим методом обчислення капітальних вкладень – витрат, що 
здійснюються на певну дату 

за Д. Уайлдменом 
Автор визначає в якості завдання бухгалтерського обліку оцінку комерційної потужності 
підприємства, однак вважає при цьому, що її вимірювання лежить поза межами бухгалтерського 
обліку, оскільки принципи оцінки при експлуатації об’єктів обліку та їх обміні не мають нічого 
спільного. Свої погляди Д. Уайлдмен обґрунтовував тим, що додаткові процедури оцінки 
дозволяють визначити відновлювальну вартість об’єкта й одержати новий підсумок балансу. При 
цьому слід враховувати, що можливість продажу підприємства за відновлювальною оцінкою 
викликає питання, оскільки ринкова вартість підприємства залежить від можливості одержання в 
майбутньому доходу на вкладений капітал, а не від випадкових кон’юнктурних коливань цін на ті 
чи інші засоби. Для більшості випадків характерний не продаж підприємства через його ліквідацію, 
а продовження його функціонування. Тому виконання великої облікової роботи з переоцінки та 
визначення фіктивних значень прибутку за таких умов втрачає сенс, оскільки те, що не продано, не 
дозволяє одержати прибуток 

за А. Літтлтоном 
А. Літтлтон розрізняв ціну в політичній економії, де вона визначалась законами ринку, і ціною в 
бухгалтерському обліку, де вона вимірюється витратами. Він вважав переоцінку наперед 
некоректною процедурою, а історична оцінка, на його думку, надає інформацію про реальні грошові 
потоки для адміністрації та управління підприємством 

 
За принципом історичної (фактичної) собівартості в системі формування та 

управління вартістю підприємства пріоритетним є використання історичної оцінки в 
якості бази для розрахунку показників вартості. Однак, на сьогодні залишається 
невирішеною проблема можливості використання принципу історичної (фактичної) 
собівартості для оцінки факторів генерування й руйнування вартості. Це 
підтверджується такими положеннями: 

– серед можливих підходів до оцінки вартості підприємства значною кількістю 
дослідників підтримується доцільність використання затратного підходу; 
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– окремі науковці відмічають необхідність достовірної оцінки вартості 
підприємства, в основу якої покладено надійну, правильно відібрану й проаналізовану 
інформацію [200, с. 148], якою може бути тільки облікова на основі застосування 
історичних оцінок. 

Для вирішення цієї проблеми необхідним є визначення ролі принципу історичної 
(фактичної) собівартості в умовах глобалізаційних тенденцій в сучасній економічній 
системі з урахуванням становлення економіки знань та постіндустріальної економіки, 
які змінюють набір об’єктів бухгалтерського спостереження під впливом 
інформаційних запитів користувачів.  

Трансформації, які відбуваються в економічній системі України, призводять до 
зміни багатьох системоутворюючих факторів і принципів функціонування 
підприємств, що використовуються в якості базису для побудови облікових 
концепцій та принципів обліку діяльності. При цьому у складі інструментів 
національної системи бухгалтерського обліку спостерігається відсутність цілісного 
підходу та засобів до генерування, руху та збереження вартості підприємства 
внаслідок неадекватності принципів бухгалтерського обліку проявам вартості та 
вартісних відносин в обліково-аналітичному процесі. Ця проблема ускладнюється 
значним впливом положень МСФЗ, внаслідок чого більшістю вітчизняних 
дослідників здійснюється активне впровадження зарубіжного досвіду в сферу 
принципів обліку без урахування існуючих вимог системи формування та управління 
вартістю підприємства у вітчизняних економічних умовах. 

Проблема використання історичної оцінки в бухгалтерському обліку для 
відображення вартості підприємства була актуальною ще на початку ХХ ст. Так, у 
1910 р. львівський вчений П. Цьомпа відмічав, що відображення в балансі цінностей 
здійснюється за заниженою вартістю, що призводить до виникнення прихованих 
резервів – не пред’явленого майна капіталу. Зокрема, автор писав, що “Скриті резерви 
ми знаходимо в більшості сьогоднішніх балансів, внаслідок хибних поглядів стосовно 
оцінки цінностей. … складові частини як майна, так і капіталу повинні бути 
представлені за допомогою реальних вартостей” [201, с. 50]. Таким чином, історичний 
підхід до оцінки, що використовувався для складання балансів, не дозволяв одержати 
інформацію про реальну вартість підприємства. 

Ця проблема не вирішена і до сьогодні. Як відмічають С.А. Діпіаза та Р.Д. Екклз, 
загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку в наш час не забезпечують до 
кінця чіткого визначення реального економічного об’єкта і розкриття інформації про 
нього, особливо, якщо його характеристики виходять за межі традиційної фінансової 
звітності. На думку авторів, навіть кращі зразки національних облікових стандартів 
піддаються критиці, оскільки усі вони спираються в основному на принцип обліку за 

                                                 
200 Алферова И.А. Формирование информации в целях оценки стоимости предприятия / И.А. Алферова // 
Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2008. – № 11. – С. 148-152. 
201 Цьомпа П. Нариси економетрії і побудована на національній політекономії теорія бухгалтерського обліку / 
пер. з нім. Я. Гончарук, І. Копич, Г. Башнянин, І. Яремко. – Львів: Каменяр, 2001. – 223 с. 
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цінами придбання [202, с. 142]. У випадку побудови системи обліку, орієнтованого на 
управління вартістю підприємства, якраз і відбувається вихід об’єкта, про який 
необхідно надавати інформацію, за межі системи обліку та фінансової звітності. 
Частина факторів генерування й руйнування вартості не охоплюється чинною 
системою обліку і звітності, основною причиною чого є використання в ній принципу 
історичної (фактичної) собівартості. А у випадках, коли на створення фактору 
вартості не було понесено жодних витрат, такі фактори опиняються поза системою 
бухгалтерського спостереження, й інформація про них не надається системою обліку, 
що фактично унеможливлює ефективне управління вартістю підприємства. 

На думку С.Ф. Легенчука та Н.М. Королюк [203, с. 276-277], існують наступні 
недоліки, які зумовлюють обмежене використання принципу історичної собівартості 
в сучасних умовах розвитку економіки: 

– неможливість адекватного відображення прибутку та вартості активів 
підприємства під час зміни цінових рівнів; 

– неможливість відобразити цінність активу на основі понесених на його 
одержання витрат; 

– суперечність із принципом обачності (консерватизму).  
Як відмічає американський дослідник в сфері управління вартістю Н. Грегорі, на 

сьогодні залишається питання про так званий принцип “історичної вартості” [204, 
с. 17]. Автор звертає увагу на той факт, що якщо навіть підприємства не маніпулюють 
власною обліковою політикою, на більшості з них наявні не повністю списані 
довгострокові активи, в результаті впливу на які інфляції можуть створюватись 
відмінності у вартісних показниках різних підприємств.  

Як наголошує С.Ф. Голов, історична (фактична) собівартість звичайно не 
релевантна для прийняття управлінських рішень. Тому в системі глобального обліку 
вибір оцінки має залежати від мети та потреб користувача, що можна визначити як 
принцип релевантності оцінки [205, с. 423]. На думку автора, саме користувач 
облікової інформації, а не розробник системи обліку, повинен визначати доцільність 
або недоцільність використання принципу, що не дозволяє побудувати ефективну 
систему регулювання обліку тих операцій, що не підлягають регламентації. 

На думку заступника директора Банку Іспанії Дж. Віньяла, історична вартість не 
дозволяє одержувати в будь-який момент інформацію про ринкові ціни, що корисно 

                                                 
202 Дипиаза С. Будущее корпоративной отчетности. Как вернуть доверие общества / Дипиаза С. (младший), 
Экклз Р.– М.: Альпина Паблишер, 2003. – 212 с. 
203 Легенчук С.Ф. Принцип історичної вартості в бухгалтерському обліку: бути чи не бути в постіндустріальній 
економіці? / С.Ф. Легенчук, Н.М. Королюк // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і 
аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. – 2011. – № 2. – С. 274-284. 
204 Грегори А. Стратегическая оценка компаний: практическое руководоство / А. Грегори; Пер. с англ. 
Л.И. Лопатников. – М.: КВИНТО-КОНСЛАТИНГ, 2003. – 224 с. 
205 Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку [текст]: Монографія / 
С.Ф. Голов. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с. 
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тим, хто повинен надавати засоби фінансовим установам [206, с. 131]. Відповідно, 
користувачі облікової інформації, в даному випадку, інвестори, зацікавлені в 
одержанні облікової інформації, орієнтованої на ринок, що необхідна для управління 
відносинами між керівництвом банків та інвесторами, які вважають таку інформацію 
корисною і надійною. 

В ході аналізу можливостей застосування історичної вартості для оцінки 
вартості підприємства І.В. Івашковська звертає увагу на передумови проведення 
економічного аналізу в результаті застосування такого методу оцінки. Зокрема, автор 
відмічає, що обмеженість такої моделі полягає в тому, що вона базується на принципі 
фактично здійснених операцій та фактично понесених витрат, який домінує не тільки 
на етапі збору та обробки інформації в самому обліку, але й в логіці подальшого 
аналізу діяльності компанії і прийняття рішень. Слабкість бухгалтерської традиції 
аналізу операцій компанії з точки зору задач управління полягає в тому, що в ній не 
передбачена культура оцінки додаткових альтернативних можливостей [207, с. 115]. 
Таким чином, бухгалтерська логіка ефективності діяльності підприємства, що 
передбачає порівняння понесених витрат з одержаними доходами, не відповідає 
основоположній концепції сучасної теорії створення економічного прибутку, яка 
полягає у врахуванні альтернативних варіантів вкладення капіталу з визначеним 
ступенем ризику та відповідним економічним ефектом. 

Подібної думки щодо неможливості застосування облікової історичної оцінки 
для визначення вартості підприємства дотримуються фахівці в сфері управління 
вартістю Р. Морін та Ш. Джаррелл. Зокрема, автори відмічають, що обліковий 
(історичний) підхід ігнорує фундаментальні змінні, що впливають на економічну 
вартість: вільні грошові потоки, інвестиційний горизонт та ризики [208, с. 44], що 
унеможливлює їх застосування для забезпечення ефективного управління вартістю 
підприємства в сучасних динамічних умовах функціонування фінансових ринків. 

Проведений аналіз поглядів дослідників підтверджує наявність значних проблем 
у застосуванні принципу історичної собівартості в системі бухгалтерського обліку, 
що зумовлені зміною вимог користувачів облікової інформації та особливостями 
розвитку сучасної економіки, основні фактори розвитку якої, зокрема, об’єкти обліку, 
не можуть бути оцінені на основі понесених на їх створення витрат. Це підтверджує 
неадекватність концепції історичних витрат сучасним економічним реаліям та 
створює передумови для використання альтернативних варіантів врахування об’єктів 
обліку для оцінки факторів, що впливають на вартість підприємства. 

Окрім вчених і дослідників в сфері бухгалтерського обліку неадекватність 
принципу історичної (фактичної) собівартості підтверджують також розробники 
                                                 
206 Vinals J. Improving fair value accounting / Jose Vinals // Revue de la stabilite financiere. – 2008. – № 12. – Р. 131-
140. 
207 Ивашковская И.В. Управление стоимостью компании: вызовы российскому менеджменту / 
И.В. Ивашковская // Российский журнал менеджмента. – 2004. – № 4. – С. 113-132. 
208 Morin R. Driving Shareholder Value: Value-Building Techniques for Creating Shareholder Wealth / Roger A. 
Morin, Sherry L. Jarrell. – McGraw-Hill Professional, 2001 – 399 р. 
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стандартів бухгалтерського обліку (МСФЗ (IAS/IFRS), US GAAP, представники 
Інституту привілейованих бухгалтерів Англії та Уельсу, які на сьогодні пропонують 
нові моделі звітування, в яких використовуються альтернативні до історичної 
облікові оцінки. 

В дисертаційному дослідженні А.В. Соловйової [209, с. 45] проведено аналіз 
тенденцій розвитку МСФЗ, які в цілому призводять до втрати збалансованості чинної 
системи таких стандартів. Автор доводить, що в останні роки відбувається зміщення 
акцентів як на рівні цілей фінансової звітності, так і на рівні концепцій, покладених в 
основу її формування. 

Існування подібної тенденції також відмічає В.В. Карпова: “Багатоплановий 
характер використання вартісної інформації став причиною переорієнтації 
традиційної облікової парадигми з “історичної” вартості на іншу – “справедливу”, що 
адекватно відображає інтереси учасників ринку в умовах непередбаченості 
зовнішнього середовища господарського діяльності” [210, с. 36]. На таких змінах 
наголошують і зарубіжні дослідники: “В останнє десятиліття ми стали свідками заяв в 
бухгалтерському обліку, які вказують, що розробники облікових правил в усьому 
світі поступово відмовляються від традиційної моделі історичних витрат й активно 
використовують парадигму оцінки за справедливою вартістю” [211, с. 756]. 

Розглядаючи наведені тенденції в проектах розробників міжнародних та 
національних стандартів бухгалтерського обліку, Ж. Рішар у виступі 2008 р. на 
засіданні Навчально-методичного об’єднання за спеціальністю “Бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит” (м. Анапа, Росія) зазначив про необхідність проведення 
“бухгалтерської революції”, коли на заміну обліку за собівартістю приходить 
актуарний облік, що ґрунтується на використанні справедливої вартості. 

Результатами змін у тенденціях розвитку фінансової звітності, що безпосередньо 
стосується процесів управління вартістю підприємства, є перехід від: 

– цілей фінансової звітності, орієнтованих на оцінку результатів управління 
менеджерів до корисності облікової інформації для прийняття рішень; 

– контрольної функції обліку до інформаційної функції; 
– надійності інформації до її доцільності; 
– історичної (первісної) вартості до справедливої; 
– пріоритету аналізу доходів і витрат до оцінки реальної вартості активів та 

зобов’язань. 
Наведені вище позиції підтверджують неминучість змін базової концепції 

фінансового звітування, реалізованої в чинній системі МСФЗ та, відповідно, в 

                                                 
209 Соловьева О.В. Теоретические основы международных стандартов финансовой отчетности как системы: 
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210 Карпова В.В. Стоимостное измерение в системе бухгалтерского учета и отчетности: современная теорія и 
практика: автореф. дис. на соискание уч. степени докт. экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, 
статистика” / В.В. Карпова. – Нижний Новгород, 2011. – 51 с. 
211 Elad Ch. Fair value accounting and fair trade: an analysis of the role of International Accounting Standard No. 41 in 
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національних П(С)БО. У цей час представниками комітетів з розробки стандартів 
IAS/IFRS та US GAAP ведеться спільна робота над створенням єдиного підходу до 
розуміння сутності справедливої вартості та порядку її застосування в обліку. 
Результати такої роботи узагальнені в проекті МСФЗ 13 “Вимірювання за 
справедливою вартістю” (IFRS 13 “Fair Value Measurement”) [212], який був 
випущений спільно IASB та FASB 12 травня 2011 р. Цей стандарт висвітлює основні 
положення використання справедливої вартості в обліку та розкриття інформації про 
неї у фінансовій звітності за МСФЗ (IAS/IFRS) та US GAAP. 

Впровадження вищенаведених змін фактично сприяє переорієнтації системи 
бухгалтерського обліку, що функціонує на основі використання МСФЗ, на систему 
інформаційного забезпечення управління вартістю підприємства, що визначається 
наступними чинниками: 

– зміною цілей фінансової звітності, які спрямовані на задоволення потреб 
суб’єктів управління вартістю підприємства; 

– переважанням ролі доцільності (доречності та істотності) облікової інформації 
у порівнянні з її надійністю, що зумовлює необхідність заміни історичних оцінок на 
оцінки за справедливою вартістю; 

– необхідністю розширення критеріїв визнання об’єктів обліку, як факторів 
генерування й руйнування вартості підприємства. 

Інститутом привілейованих бухгалтерів Англії та Уельсу (далі – ІПБАУ) [213], 
який випускає технічні релізи, займається розробкою нових концепцій 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, проводить широку роботу з 
обговорення проектів міжнародних стандартів, бере участь в їх розробці, у 1998 р. та 
1999 р. було випущено два проекти з удосконалення стандартів обліку в частині 
складових управління вартістю підприємства. 

У 1998 р. ІПБАУ був опублікований проект “The 21st Century Annual Report”, в 
якому розкрито засади ринково-орієнтованої моделі звітності. Основною ідеєю цієї 
моделі було використання на противагу історичній вартості нового підходу – стійкої 
вартісно-орієнтованої інформації. Основною причиною запровадження нової моделі 
було те, що “фінансова звітність на основі історичних витрат не забезпечує надання 
достатньої інформації щодо вартості підприємства. Активи і ризики не вимірюються 
на основі історичної вартості таким чином, щоб одержана оцінка виступала 
детермінантою майбутнього успіху підприємства” [214, с. 5]. У 1999 р. ІПБАУ було 
опубліковано проект “Inside Out: Reporting on Shareholder Value”, в якому були 
продовжені ідеї, закладені до звіту 1998 р. Зокрема, в Звіті відмічається, що “для 
прийняття інвесторами управлінських рішень звітність повинна включати більше 
інформації, зокрема, інформації, орієнтованої на майбутнє та вартісно-орієнтованої 
                                                 
212 IFRS 13 Fair Value Measurement // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
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інформації” [215, с. 12]. Таким чином, представники ІПБАУ в двох опублікованих 
звітах зайняли позицію необхідності удосконалення принципу історичної (фактичної) 
собівартості шляхом його заміни на модель оцінки, яка має більшу прогнозну 
здатність і надає адекватну інформацію про акціонерну вартість підприємства 
(shareholder value). 

На думку партнерів компанії “Deloitte Consulting” К. Чейні та Л. Дітмара [216], 
однією з причин прийняття Акту Сарбейнса-Окслі було не лише удосконалення 
американської системи обліку з метою уникнення корпоративних скандалів, але 
також наближення інформації, що надається системою обліку, до потреб суб’єктів, які 
забезпечують створення вартості підприємства. Авторами було запропоновано чотири 
можливих шляхи прирощення вартості компанії (зростання доходів, збільшення 
маржі, максимізація показника ROA, ефективне управління), для реалізації яких 
необхідною є заміна принципу історичної вартості на ринкову оцінку.  

Проведений аналіз поглядів вітчизняних і зарубіжних вчених та дослідників, 
вивчення позицій розробників стандартів (IAS/IFRS, US GAAP, англійських SSAP), 
представників аудиторських компаній, дозволив встановити чітку переконаність 
науковців та практиків в існуванні недоліків у використанні принципу історичної 
собівартості в бухгалтерському обліку, зокрема, для надання інформації про вартість 
підприємства. Така ситуація зумовлює необхідність перегляду можливих моделей 
використання історичної собівартості в системі бухгалтерського обліку з метою 
забезпечення її адекватності потребам користувачів облікової інформації. 

В сучасних умовах можливі наступні моделі ведення бухгалтерського обліку на 
основі використання принципу історичної (фактичної) собівартості (рис. 2.4). 

 Моделі системи оцінювання в бухгалтерському обліку 

І. Застосування тільки історичної оцінки 

ІІ. Застосування тільки справедливої оцінки, як альтернативи історичній оцінці 

ІІІ. Застосування комбінованого варіанту, що передбачає одночасне застосування 
історичної та справедливої оцінки для різних об’єктів обліку 

застосування історичної оцінки, яка після складання балансу має бути 
відкоригована за ринковими цінами (Л. Міддлдтіч, Р. Кестер) 

ІV. Застосування компромісного варіанту 

застосування переоцінки балансу без переоцінки рахунку прибутків та збитків 
(Г.К. Дейніс) 

застосування множинної оцінки показників бухгалтерського обліку (Дж.Б. Каннінг) 
 

Рис. 2.4. Моделі ведення бухгалтерського обліку вартості підприємства, 
виходячи із можливостей застосування концепції історичної оцінки 

                                                 
215 Inside Out: Reporting on Shareholder Value. Institute of Chartered Accountants in England and Wales. – London, 
1999. – 48 р. 
216 Cheney K. The Sarbox Effect: Driving Shareholder Value / Kyle Cheney, Lee Dittmar // Електронний ресурс. – 
Режим доступу: http://www.cioinsight.com/c/a/Past-News/The-Sarbox-Effect-Driving-Shareholder-Value/ 
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Підходи до застосування історичної вартості в бухгалтерському обліку 
відображають альтернативні напрями подальшого розвитку наукових досліджень в 
сфері побудови системи бухгалтерського обліку, орієнтованої на процеси формування 
та управління вартістю підприємства. 

На сьогодні в національній системі бухгалтерського обліку використовується 
комбінований варіант, за якого для одних об’єктів обліку використовується оцінка за 
історичною вартістю, а для інших – оцінка за справедливою вартістю. Така ситуація 
свідчить про часткову невідповідність принципу історичної (фактичної) собівартості 
положенням, реалізованим в національних П(С)БО, що створює передумови для 
уточнення або заміни цього принципу. 

Одним із способів застосування комбінованого варіанту оцінки на основі 
одночасного використання історичної та справедливої вартості є підхід Г. Грііра [217, 
с. 368], яким було запропоноване одночасне відображення всіх показників звітності за 
історичною собівартістю і після переоцінки – за справедливою вартістю. 

На думку Дж.М. Зака, в міжнародних стандартах використання обліку за 
справедливою вартістю буде розширюватись. Американські і міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку містять зростаючі вимоги до застосування справедливої 
вартості. За словами автора, повернення цієї тенденції в зворотному напрямі є 
малоймовірним [218, с. 21]. Не дивлячись на суб’єктивність справедливої вартості, 
складність її вимірювання, вплив на збільшення волатильності доходів, розробники 
стандартів активно підтримують оцінку за справедливою вартістю, яка може зробити 
фінансову звітність більш прийнятною для користувачів [219, с. 11]. Таким чином, не 
зважаючи на всі недоліки практичного застосування справедливої вартості в 
бухгалтерському обліку, її зв’язок з виникненням світової фінансової кризи, 
подальше використання історичної вартості для оцінки об’єктів обліку і формування 
фінансової звітності підприємств є неможливим з точки зору доречності інформації. 

Як зауважує С.В. Манько, моделі справедливої вартості притаманні переваги та 
недоліки, які об’єктивно неможливо заперечувати. Є очевидним той факт, що 
концепція справедливої вартості в нинішньому вигляді не є досконалою, але разом з 
тим, повернення до історичних оцінок не вирішить існуючих проблем на ринках, не 
знизить ймовірності майбутніх фінансових криз [220]. 

Відповідно, в умовах міжнародної гармонізації бухгалтерського обліку в якості 
основоположної якісної характеристики фінансової звітності приймається її 
доречність у порівнянні з надійністю та достовірністю. Внаслідок цього, застосування 
                                                 
217 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебн. пособие для вузов. / Я.В. Соколов. – М.: 
Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с. 
218 Зак Дж.М. Справедливая стоимость – соблазны манипулирования отчетностью. Новые глобальные риски и 
методы их выявления – Fair Value Accounting Fraud. New Global Risks and Detection Techniques; Пер. с. англ. / 
Дж.М. Зак.  – М.: Маросейка, 2011. – 230 с. 
219 Мард Дж. Справедливая стоимость в финансовой отчетности = Valuation for Financial Repotring: Fair Value 
Measurements and reporting, Intangible assets, Goodwill and Impairment / Дж. Мард, Дж. Хітчнер, Ст. Хайден. – 
М.: Маросейка, 2011. – 248 с. 
220 Манько С.В. Бухгалтерские оценки по справедливой стоимости в условиях финансового кризиса / 
С.В. Манько // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.prof-it.ru/news_buh.php?id_new=163071. 
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історичної оцінки в якості методу вартісного вимірювання факторів генерування й
руйнування вартості підприємства є недоцільним та не має подальших перспектив 
практичного застосування.

В той же час, історична оцінка повністю не повинна бути вилучена зі складових 
оціночного інструментарію бухгалтерського обліку. Як відмічають Дж. Мард, 
Дж. Хітчнер та Ст. Хайден, US GAAP передбачає деяку суміш обох типів оцінок
(історичної та справедливої), а також їх поєднання з деякими іншими видами [221,
с. 10]. Такий змішаний підхід підтримується також МСФЗ та національними П(С)БО.

Причиною часткового повернення до історичної вартості розробників стандартів 
в останні роки є економічна ситуація, що склалась в світі в умовах затяжної рецесії. 
Наприклад, за існуючих умов відбулось зменшення показника ціна / балансова 
вартість, який розраховується консалтинговою компанією “Standard & Poor’s” на 
основі індексу S&P 500, до якого включено 500 акціонерних компаній США із 
найбільшою капіталізацією, та одночасне зростання рівня кредитного захисту на 
основі дефолтного свопу CDS (рис. 2.5). 

Рис. 2.5. Показник ціна / балансова вартість на основі індексу S&P 500 та обсяги ризиків 
на основі дефолтного свопу CDS (credit default swap index) за 2006-2011 рр. [222]
Наведені на рис. 2.5 показники свідчать про зменшення у 2010-2011 рр. розриву 

між балансовою вартістю, розрахованою на основі історичних витрат, та ринковою 
вартістю підприємств. До того ж, наприкінці 2011 р. значення цього показника 
досягло найнижчого за останні 5 років рівня. В той же час, зростає рівень кредитного 
захисту у випадку настання кредитних подій, який є індикатором зміни оцінки рівня 
ризику інвестицій у підприємство.

                                                
221 Мард Дж. Справедливая стоимость в финансовой отчетности = Valuation for Financial Repotring: Fair Value 
Measurements and reporting, Intangible assets, Goodwill and Impairment / Дж. Мард, Дж. Хітчнер, Ст. Хайден. –
М.: Маросейка, 2011. – 248 с.
222 Price/Book Ratios Are Near their Lowest Levels of the Past Five Years // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.morningstar.co.uk/uk/news/articles/103949/A-Bearish-Sign-for-US-Equities.aspx
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Існування таких тенденцій змушує розробників стандартів рахуватись із 
наявною прогнозною здатністю історичної вартості та використовувати її для 
здійснення оцінки об’єктів в бухгалтерському обліку. Свідченням цього є той факт, 
що у жовтні 2008 р., коли чітко проявились наслідки світової фінансової кризи, 
Європейська комісія за погодженням з Європейським парламентом прийняла 
рішення, що принцип справедливої ринкової вартості не повинен “сліпо та абсурдно” 
застосовуватись при оцінці фінансових активів європейськими банками з ІІІ-го 
кварталу 2008 р. 

Відповідно, до завершення фінансової кризи історична оцінка повинна 
використовуватись в різних комбінаціях з іншими методами оцінювання. Також вона 
може знайти часткове застосування в умовах покращання економічної ситуації в світі. 
Наприклад, вона може використовуватись в якості критерію порівняння ефективності 
здійснення господарських операцій (порівняння вартості придбання об’єкта з 
вартістю, розрахованою щодо його здатності приносити дохід підприємству).  

З огляду на розглянуті тенденції при побудові системи бухгалтерського обліку, 
орієнтованої на забезпечення управління вартістю підприємства, зі складу облікової 
методології може бути виключений принцип історичної (фактичної) собівартості та 
принцип безперервності, які є недостатніми для реалізації системи формування та 
управління вартістю підприємства. Така позиція підтримується американськими 
дослідниками Г. Портером та К. Нортоном, на думку яких “якщо передбачається, що 
бізнес не буде здійснюватись безперервно, то він має бути ліквідований. В цьому 
випадку ринкова вартість буде більш релевантною для оцінки активів, ніж історична 
оцінка” [223, с. 23]. Таким чином, автори підкреслюють, що здійснення ринкової 
оцінки вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку можливе за умови 
порушення принципів безперервності та історичної вартості, а тотальне використання 
ринкових (дохідних та порівняльних) оцінок в системі обліку зумовлює необхідність 
відмови від цих принципів. 

Доповнення принципів безперервності та історичної (фактичної) собівартості 
принципами доречності та справедливої оцінки дозволить використовувати в 
обліковій практиці прогнозні методи оцінювання, що не мають достатнього рівня 
надійності, однак відповідають вимогам користувачів облікової інформації про 
вартість підприємства, забезпечуючи її релевантність. 

Прояви фінансово-економічної кризи вимагають підвищення рівня захисту 
інтересів користувачів, що частково забезпечується використанням історичної 
вартості як єдиного надійного інструменту облікової оцінки. Разом з тим, наявність 
відповідних недоліків історичної вартості визначає обмеження її застосування в 
бухгалтерському обліку при визначенні вартості підприємства. Існування значного 
розриву між балансовою та ринковою вартістю економічних суб’єктів зумовлює 
необхідність проведення ґрунтовних наукових досліджень, спрямованих на 
удосконалення методів облікової оцінки з розширенням можливостей використання 
справедливої та ринкової вартості з метою забезпечення зростаючих потреб 
користувачів інформації про вартість підприємства. 
                                                 
223 Porter G.A. Financial Accounting: The Impact on Decision Makers / Gary A. Porter, Curtis L. Norton. – Cengage 
Learning, 2009. – 832 с. 
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2.4. Справедлива вартість у бухгалтерському забезпеченні системи управління 
 
Актуальність досліджень щодо використання справедливої вартості в 

бухгалтерському обліку. Для оцінки вартості підприємства, залежно від наявної 
інформації про об’єкт оцінювання, можуть використовуватись різні підходи та 
методи, спрямовані на задоволення потреб різних груп користувачів інформації про 
вартість. Однак застосування одного з методів не дозволяє одночасно забезпечити 
потреби всіх користувачів, оскільки орієнтоване на конкретну групу, що зумовлює 
необхідність пошуку таких методів оцінки, які б забезпечували одержання 
справедливої вартості облікових об’єктів. 

Обґрунтування доцільності застосування інтегрованого підходу обґрунтовується 
необхідністю побудови на підприємстві системи формування та управління вартістю 
підприємства, що передбачає орієнтацію облікової системи на потреби користувачів 
інформації, які зацікавлені в управлінні вартістю підприємства. 

Протягом багатьох років дослідниками в сфері обліку висловлюються 
різноманітні думки з приводу доцільності або недоцільності застосування методу 
оцінки за справедливою вартістю. Прихильники необхідності забезпечення надійності 
системи обліку виступають проти використання справедливої оцінки, а також будь-
яких прогнозних чи стратегічних параметрів в бухгалтерському обліку. Прихильники 
задоволення зростаючих потреб користувачів в прогнозній обліковій інформації про 
потенційні доходи і вартість підприємства дотримуються позиції необхідності 
усунення історичної оцінки як основного методу обліку та впровадження концепції 
оцінки за справедливою вартістю. Представники першої групи переважну увагу 
приділяють оцінці прибутку підприємства (доходів і витрат, на основі яких він 
розраховується). Представники другої групи приділяють увагу оцінці статей балансу, 
на основі якої можна визначити вартість підприємства, а одержаний підприємством 
рівень прибутку вважають похідним показником функціонування підприємства, який 
має другорядну роль при визначенні вартості підприємства. 

Щодо використання в обліковій практиці справедливої вартості вітчизняні вчені 
висловлюють протилежні позиції. Так, О.Д. Гудзинський, Г.Г. Кірейцев та 
В.К. Савчук зазначають, що нормативне закріплення поняття “справедлива вартість” 
означає відмову суспільства від етимологічного значення категорії “справедливість” і 
свідчить про активний наступ капіталу на людину [224, с. 11]. Як наслідок, 
Г.Г. Кірейцев, виходячи із позиції ООН стосовно оцінки пріоритетів в економічних 
інтересах та реалізації принципу соціальної справедливості при розподілі доходів на 
рівні відносин “підприємство – працівники підприємства”, доводить необґрунтованість 
використання цієї категорії в обліку [225, с. 68]. На нашу думку, “справедлива вартість” 

                                                 
224 Гудзинський О.Д. Роль економічної теорії у формуванні професійних знань бухгалтера / О.Д. Гудзинський, 
Г.Г. Кірейцев, В.К.Савчук // Вісник КНУ. Економіка. 2001. – Вип.53. – С. 9-12. 
225 Кірейцев Г.Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки: Монографія.  / 
Г.Г. Кірейцев. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 236 с. 
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повинна існувати як самостійна категорія бухгалтерського обліку, що може 
покладатися в основу підходу до оцінки вартості окремих об’єктів у відповідності до 
вимог користувачів облікової інформації. 

З появою такого об’єкту бухгалтерського обліку, як фінансові інструменти, 
інформація про які за історичною оцінкою не задовольняє потреб користувачів 
облікової інформації, виникла необхідність використання в бухгалтерській практиці 
справедливої оцінки. Як зазначають з цього приводу Дж. Мард, Дж. Хітчнер та 
Ст. Хайден, дослідження діяльності банків та ощадних установ показали, що звітність 
щодо фінансових інструментів, оцінених за справедливою вартістю, а не за 
історичними затратами, підвищує релевантність фінансової звітності [226, с. 24]. 

Однією із важливих передумов забезпечення справедливої оцінки вартості в 
бухгалтерському обліку є подолання проблеми асиметричності інформації. З цього 
приводу В.В. Євдокимов зазначає, що розвиток бухгалтерського обліку має 
відповідати економічній системі певної країни, що базується на принципах 
необмеженості економічної свободи, різноманітності права власності, соціальної 
справедливості. Виконання зазначених принципів, на думку провідних світових 
вчених облікової науки, можливе лише за умови побудови адекватної інформаційної 
системи, здатної забезпечувати запити користувачів і сприяти мінімізації рівня 
інформаційної асиметрії в господарській діяльності [227, с. 140]. Таким чином, для 
того, щоб система бухгалтерського обліку надавала інформацію про справедливу 
вартість підприємства, необхідним є здійснення комплексу дій, що забезпечують 
вирішення проблеми асиметричності облікової інформації. 

В останні роки значна увага вітчизняними дослідниками приділяється оцінці за 
справедливою вартістю об’єктів обліку в сфері сільського господарства, що пов’язано 
з широким використанням цього підходу у МСФЗ 41 “Сільське господарство” та 
національному П(С)БО 30 “Біологічні активи”([228; 229; 230]). 

Проблеми оцінки за справедливою вартістю в системі системи формування та 
управління вартістю підприємства потребують нагального вирішення в сучасних 
умовах розвитку теорії та методології бухгалтерського обліку. Підтвердженням цього 
є позиція М.І. Кутера про те, що для обліку оцінка за справедливою вартістю є однією 
з основних теоретичних і практичних проблем XXІ ст. [231, с. 58]. Таким чином, без 
                                                 
226 Мард Дж. Справедливая стоимость в финансовой отчетности = Valuation for Financial Repotring: Fair Value 
Measurements and reporting, Intangible assets, Goodwill and Impairment / Дж. Мард, Дж. Хітчнер, Ст. Хайден. – 
М.: Маросейка, 2011. – 248 с. 
227 Євдокимов В.В. Асиметрія бухгалтерської інформації та шляхи її мінімізації / В.В. Євдокимов // Проблеми 
теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. – 2011. 
– Випуск 3(21). – Частина 1. – С. 135-147. 
228 Дудкевич О.В. Проблеми оцінки активів сільськогосподарських підприємств / Дудкевич О.В. // Облік і 
фінанси АПК. – 2010. – №  2. – С. 70-72. 
229 Кучеренко Т. Принцип історичної (фактичної) собівартості у фінансовій звітності / Т. Кучеренко // 
Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 10. – С. 14-18. 
230 Семенишена Н.В. Оцінка біологічних активів: проблеми використання справедливої вартості / Семенишена 
Н.В., Левченко З.М. // “Економічні науки”. Серія “Облік і фінанси”. – 2010. – Випуск 7 (25). – Ч. 5. – С. 1-6. 
231 Кутер М.И. Теория и принципы бухгалтерского учёта: [учеб. пособие] / М.И. Кутер. – М.: Финансы и 
статистика, Экспертное бюро, 2000. – 544 с. 
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вирішення проблеми застосування справедливої вартості в системі обліку, з одного 
боку, неможливо уникнути негативного ставлення учасників ринку цінних паперів до 
облікової інформації як основи прийняття рішень, а з іншого боку, не можуть бути
сформовані передумови розробки обліково-оціночного інструментарію як складової 
системи формування та управління вартістю підприємства. 

Переваги та недоліки застосування справедливої оцінки в процесі 
управління вартістю підприємства. Основним аргументом щодо необхідності 
застосування оцінки активів і зобов’язань за їх справедливою вартістю є те, що 
одержана на основі такого методу інформація має високу цінність для інвесторів та 
інших користувачів фінансової звітності, підтвердженої аудитором [232, с. 21]. На 
думку В.В. Карпової, справедлива вартість адекватно відображає інтереси учасників 
ринку в умовах непередбаченості зовнішнього середовища господарської діяльності 
[233, с. 36]. Виходячи з цього, можна констатувати, що ведення бухгалтерського 
обліку з використанням справедливої вартості розширює інформаційне поле для 
оцінки дійсного фінансового становища підприємства, у порівнянні з веденням
бухгалтерського обліку на основі використання концепції історичної вартості. 

Представниками консалтингової компанії “PricewaterhouseCoopers” [234] було 
проведене дослідження можливостей використання та результатів впровадження 
системи обліку на основі справедливої оцінки, що дозволило виділити її переваги та 
недоліки (табл. 2.11).
Таблиця 2.11. Переваги та недоліки використання справедливої вартості в системі 

бухгалтерського обліку
Переваги використання справедливої вартості 

в системі обліку
Недоліки подальшого використання справедливої 

вартості в системі обліку
Відображення поточних ринкових умов 
(фінансова звітність відображає вплив поточної 
кон’юнктури ринку на фінансові інструменти)

Ненадійність оцінки на неліквідних ринках 
(відсутність ринкових цін зумовлює необхідність 
пошуку моделі для визначення справедливої 
вартості)

Підвищення прозорості звітності (інвестори й 
інші користувачі мають більш повне уявлення 
щодо поглядів менеджменту на результати 
функціонування компанії)

Волатильність ринку вносить невизначеність 
(відображені у фінансовій звітності доходи є 
менш передбачуваними)

Виділені представниками компанії “PricewaterhouseCoopers” недоліки більш 
детально розкриваються в наукових працях. Так, О.С. Невєровою [235] приділяється
увага проблемі впливу справедливої вартості на формування волатильності 
                                                
232 Зак Дж.М. Справедливая стоимость – соблазны манипулирования отчетностью. Новые глобальные риски и 
методы их выявления – Fair Value Accounting Fraud. New Global Risks and Detection Techniques; Пер. с. англ. / 
Дж.М. Зак.  – М.: Маросейка, 2011. – 230 с.
233 Карпова В.В. Стоимостное измерение в системе бухгалтерского учета и отчетности: современная теорія и 
практика: автореф. дис. на соискание уч. степени докт. экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, 
статистика” / В.В. Карпова. – Нижний Новгород, 2011. – 51 с.
234 Point of view: Fair value accounting. PricewaterhouseCoopers. 2008. // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.pwc.com/us/en/point-of-view/fair-value-accounting-finance-proposal.jhtml
235 Неверова О.С. Система финансовой отчетности кредитных организаций в условиях неопределенности: 
автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / 
Ольга Сергеевна Неверова. – Екатеринбург, 2010. – 25 с.
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фінансової звітності кредитних організацій. Виникнення волатильності внаслідок 
використання справедливої вартості в кінцевому випадку може призвести до появи 
“ефекту проциклічності”, який відображає зв’язок економічних величин з 
коливаннями в економіці. Як наслідок, висока волатильність може призвести до 
виникнення проблем при прийнятті інвестиційних рішень користувачами фінансової 
звітності на ринку капіталу. 

На проблеми технології застосування механізму визначення справедливої 
вартості звертає увагу В.В. Карпова, зауважуючи, що можливість використання 
альтернативних варіантів для оцінки справедливої вартості призводить до порушення 
взаємозв’язків поточної вартості надходження із вартістю продаж, підвищення 
трансакційних витрат, втрати якостей корисності, достовірності і “чесності” 
справедливої вартості [236, с. 36]. Наведена позиція свідчить на користь необхідності 
удосконалення концепції справедливої вартості, реалізованої в МСФЗ, для її 
використання в якості основи побудови системи формування та управління вартістю 
підприємства. 

Подібну постановку проблем, пов’язаних з використанням оцінки за 
справедливою вартістю, здійснює Р.Р. Романів, на думку якого, для оптимізації 
оцінки за справедливою вартістю слід розробити методику її застосування для активів 
та зобов’язань підприємств, щодо яких відсутній активний ринок. Також необхідним 
є більш детальне тлумачення наданого у МСФЗ поняття “активний ринок” [237, с. 316]. 
Ця проблема є актуальною для українських підприємств, оскільки рівень розвитку 
національного ринку цінних паперів не дозволяє ефективно реалізовувати механізм 
справедливої вартості, підвищуючи суб’єктивність справедливої оцінки при її 
застосуванні вітчизняними підприємствами. 

Особливості розвитку пострадянської облікової субкультури розкриває 
Т.Б. Циганова, говорячи про недостатню готовність підприємств до використання 
справедливої вартості поряд із іншими інструментами облікової оцінки. Зокрема, 
автор відмічає, що ефективне застосування концепції обліку за справедливою 
вартістю потребує постійної роботи з боку міжнародного економічного 
співтовариства. У російській практиці багатьох підприємств у економістів та 
бухгалтерів ще недостатньо досвіду для застосування такої облікової категорії, як 
справедлива вартість. Найчастіше вони не розуміють змісту використання 
справедливої вартості, внаслідок чого з’являються серйозні ускладнення для 

                                                 
236 Карпова В.В. Стоимостное измерение в системе бухгалтерского учета и отчетности: современная теорія и 
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237 Романів Р.Р. Проблеми застосування у бухгалтерському обліку оцінки за справедливою вартістю та її вплив 
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потенційних інвесторів, яким необхідне одержання адекватної інформації про 
фінансовий стан компанії [238, с. 7]. 

На думку Ч. Елада [239, с. 756], не зважаючи на те, що справедлива вартість має 
потенціал для поліпшення стратегічного управління шляхом надання відповідної 
інформації для зацікавлених сторін, в цілому концепція справедливої вартості сприяє 
легітимізації соціальних конфліктів між учасниками торговельних відносин. 

З огляду на існуючі позиції науковців та практиків можна стверджувати, що 
використання в бухгалтерському обліку справедливої вартості дозволяє вирішити 
проблему підвищення релевантності облікової інформації в умовах зростаючих 
потреб користувачів. В той же час, діюча концепція справедливої вартості, 
реалізована в національних та міжнародних стандартах бухгалтерського обліку, не 
позбавлена недоліків її практичного застосування: 

– її використання пов’язано з підготовкою фінансової звітності в умовах 
невизначеності відносно майбутніх (прогнозних, стратегічних) подій та оціночних 
значень, прийнятих при розрахунку допущень, що підвищує суб’єктивність облікових 
та звітних показників; 

– концепція справедливої оцінки сьогодні не може бути адекватно сприйнята на 
рівні національної бухгалтерської субкультури, що зумовлено відсутністю досвіду 
застосування таких методів оцінювання на основі соціалістичної моделі обліку; 

– справедливу оцінку складно здійснити в умовах функціонування неактивних 
ринків, де відсутня інформація про аналогічні операції.  

Вищенаведене зумовлює необхідність удосконалення діючої концепції 
справедливої вартості з врахуванням специфіки та можливостей її реалізації в 
національному середовищі бухгалтерського обліку. 

В основу удосконалення концепції справедливої вартості пропонується покласти 
основну мету впровадження такої оцінки – задоволення потреб користувачів 
облікової інформації. На нашу думку, в контексті обраного предмету дослідження, 
тільки потреби користувачів облікової інформації про фактори генерування та 
руйнування вартості підприємства можуть виступати основним орієнтиром при 
розробці концепції справедливої оцінки в бухгалтерському обліку як засобу 
інформаційного забезпечення управління вартістю. В контексті цього твердження 
“справедлива оцінка” передбачатиме надання доречної та релевантної 
неасиметричної інформації про вартість підприємства внутрішнім і зовнішнім 
користувачам. 

Розвиток концепції справедливої вартості як засобу інформаційного 
забезпечення системи управління вартістю підприємства. На думку І.В. Бєлової та 
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Казань, 2011. – 180 с. 
239 Elad Ch. Fair value accounting and fair trade: an analysis of the role of International Accounting Standard No. 41 in 
social conflict / Charles Elad // Economics & Social Sciences. Socio-Economic Review. – 2007. – Volume 5, Issue 4. – 
P. 755-777. 
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О.Г. Коренєвої, основною проблемою на сьогодні є не саме використання 
справедливої вартості, а її визначення в умовах кризи, коли ринки змінюють свої 
параметри, стають неактивними. У такому випадку банки можуть використовувати 
неоднозначні підходи для оцінки активів, що в кінцевому рахунку не буде сприяти 
довірі з боку інвесторів [240, с. 136]. Таким чином, на сьогодні залишаться 
невирішеною проблема вибору підходу до визначення змісту поняття “справедлива 
вартість”, що використовується в системі бухгалтерського обліку та забезпечує 
справедливість для кожного з користувачів облікової інформації. 

Ця проблема також властива міжнародним та зарубіжним стандартам 
бухгалтерського обліку, в яких використовуються відмінні підходи до розуміння 
справедливої вартості. 

Зокрема, в US GAAP, в п. 5 SFAS 157 “Вимірювання за справедливою вартістю” 
справедлива вартість – це ціна, яка була б в день вимірювання одержана від продажу 
активу чи сплачена при передачі зобов’язання в нормальній угоді між учасниками 
ринку [241, с. 2]. Слід відмітити, що в цьому стандарті проводиться чітке 
розмежування між справедливою вартістю та ринковою вартістю підприємства, які є 
окремими альтернативними підходами до оцінювання. 

SFAS 157 [242, с. 26-29] пропонується трирівнева ієрархія визначення 
справедливої вартості (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12. Ієрархічна структура оцінки активів і зобов’язань за справедливою 
вартістю за US GAAP 

Рівень Рівні визначення 
справедливої вартості Вхідні дані 

1 Інформація з ринку, за 
яким можна 
спостерігати 

Ринкові дані, що відображають зареєстровані (котирувальні) 
ціни ідентичних активів чи зобов’язань на активних ринках, до 
яких підприємство має доступ на дату проведення оцінки 

2 Інформація з ринку, за 
яким можна 
спостерігати 

Ринкові дані, які не є зареєстрованими (котирувальними) цінами 
ідентичних активів чи зобов’язань на активних ринках, до яких 
підприємство має доступ на дату вимірювання справедливої 
вартості 

3 Інформація з ринку, за 
яким не можна 
спостерігати 

Інформація, що відображає припущення підприємства, що надає 
фінансову звітність, про припущення фінансового ринку, які б 
вони брали до уваги при визначенні ціни активу чи зобов’язання 

 

У порівнянні з US GAAP дещо відмінним є підхід до розуміння сутності 
концепції справедливої вартості, визначений МСФЗ (IAS/IFRS).  

Основною відмінністю між МСЗФ та US GAAP в частині використання 
справедливої вартості є те, що в системі МСФЗ відсутній окремий стандарт, в якому 
були б узагальнені концептуальні положення справедливої оцінки. Елементи оцінки 
за справедливою вартістю впроваджуються на рівні окремих МСФЗ. Як наслідок, в 
МСФЗ відсутня загальна ієрархічна структура оцінки справедливої вартості, однак в 
                                                 
240 Бєлова І. В. Справедлива вартість – досвід, проблеми та перспективи застосування [Текст] / І.В. Бєлова, О.Г. 
Коренєва // Науковий вісник. Науки: економіка, політологія, історія. - 2011.- № 21 (146). - С. 128-137 
241 Statements of Financial Accounting Standards No 157 “Fair Value Measurement”. 2006. – 145 p. 
242 Там само 
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МСФЗ 39 “Фінансові інструменти, визнання та вимірювання” наводиться ієрархія 
визначення справедливої вартості фінансових інструментів. 

В той же час представники обох комітетів з розробки стандартів (IAS/IFRS та 
US GAAP) на сьогодні здійснюють спільну розробку єдиного підходу до розуміння 
сутності справедливої вартості шляхом розробки окремого МСФЗ (IFRS) 13 
“Вимірювання за справедливою вартістю”, що планується опублікувати у січні у 
2013 р. У вищенаведеному проекті [243, с. 6] розроблено концептуальну основу для 
практичного застосування механізму оцінки, зокрема, визначено загальну трирівневу 
ієрархічну структуру оцінки за справедливою вартістю. 

В МСФЗ підходи до розуміння справедливої вартості розглядаються стосовно 
окремих об’єктів обліку у відповідних стандартах. Поняття справедливої оцінки 
використовується в МСФЗ (IFRS) 1 “Перше застосування міжнародних стандартів 
фінансової звітності”, МСФЗ (IFRS) 2 “Платіж, що базується на акціях”, МСФЗ 2 
“Запаси”, МСФЗ (IFRS) 3 “Об’єднання підприємств”, МСФЗ (IFRS) 7 “Фінансові 
інструменти: розкриття інформації”, МСФЗ 12 “Облік податку на прибуток”, МСФЗ 
16 “Основні засоби”, МСФЗ 17 “Оренда”, МСФЗ 18 “Виручка”, МСФЗ 19 
“Винагороди працівникам”, МСФЗ 32 “Фінансові інструменти: представлення 
інформації”, МСФЗ 36 “Знецінення активів”, МСФЗ 38 “Нематеріальні активи”, 
МСФЗ 39 “Фінансові інструменти, визнання та вимірювання”, МСФЗ 41 “Сільське 
господарство” (табл. 2.13). 

Аналіз змісту наведених МСФЗ дозволяє встановити існування формальних 
розходжень у трактуванні поняття “справедлива вартість” для різних об’єктів 
бухгалтерського обліку. Однак за своїм змістовним наповненням наведені 
трактування не мають значних відмінностей та є подібними між собою, що дозволяє 
говорити про існування єдиного підходу до визначення поняття справедливої 
вартості. 

Використання концепції справедливої вартості, задекларованої в МСФЗ, в 
країнах Європейського Союзу було закріплено Четвертою Директивою ЄС від 
25.07.1978 р. № 78/660/ЄЕС, що створило основу для широкого використання такої 
оцінки в європейських країнах. 

В Україні поняття справедливої вартості визначається п. 4 П(С)БО 19 
“Об’єднання підприємств”, за яким справедлива вартість – це сума, за якою може 
бути здійснений обмін активу, або оплата зобов’язання в результаті операції між 
обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами [244]. В П(С)БО 19 також 
представлені визначення справедливої вартості придбаних ідентифікованих активів і 
зобов’язань (Додаток М). 

Використання справедливої вартості визначається національними П(С)БО при 
оцінці різних об’єктів обліку, зокрема, П(С)БО 7 “Основні засоби” (п. 10), П(С)БО 12 
                                                 
243 IFRS 13 Fair Value Measurement. Project Summary and Feedback Statement. – London, IFRS, 2011. – 30 p. 
244 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств” (із змінами, внесеними згідно з 
Наказами Міністерства фінансів № 1591 (z1556-11 ) від 09.12.2011). 
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“Фінансові інвестиції” (п. 8, 16), П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” (п. 12), П(С)БО 9 
“Запаси” (п. 11-13), П(С)БО 13 “Фінансові інструменти” (п. 29-32), П(С)БО 30 
“Біологічні активи” (п. 8-12). 

Таблиця 2.13. Підходи до розуміння справедливої вартості за МСФЗ [245] 
МСФЗ Визначення справедливої вартості 

IAS 
2 “Запаси” (п. 6), 17 “Оренда” (п. 4), 18 
“Виручка” (п. 7), 19 “Винагороди 
працівникам” (п. 7), 32 “Фінансові 
інструменти: представлення інформації” 
(п. 11), 39 “Фінансові інструменти, 
визнання та вимірювання” (п. 9), 
41 “Сільське господарство” (п. 8) 

Сума, на яку можна обміняти актив чи провести 
розрахунок за зобов’язанням при здійсненні угоди між 
добре обізнаними, бажаючими здійснити таку операцію 
незалежними сторонами 

16 “Основні засоби” (п. 6) Сума, за якою може бути обмінений актив між добре 
обізнаними та зацікавленими покупцями та продавцями 
ринку 

36 “Знецінення активів” (п. 6) Сума, яку можна одержати від продажу активу чи 
генеруючої одиниці, в результаті угоди між незалежними, 
обізнаними і бажаючими укласти угоду сторонами 

38 “Нематеріальні активи” (п. 8) Сума, на яку можна обміняти актив при здійсненні угоди 
між добре обізнаними, бажаючими укласти таку угоду 
незалежними сторонами 

IFRS 
1 “Перше застосування міжнародних 
стандартів фінансової звітності” 
(Додаток А до IFRS 1), 3 “Об’єднання 
підприємств” (Додаток А до IFRS 3), 
7 “Фінансові інструменти: розкриття 
інформації”(Додаток А до IFRS 7) 

Сума, на яку можна обміняти актив чи виконати 
зобов’язання при здійсненні операції між добре 
обізнаними, бажаючими здійснити таку операцію 
незалежними сторонами 

2 “Платіж, що базується на 
акціях”(Додаток А до IFRS 2) 

Сума, на яку можна обміняти актив чи провести розрахунок 
за зобов’язанням, чи обміняти наданий дольовий інструмент 
при здійсненні операції між добре обізнаними, бажаючими 
здійснити таку операцію незалежними сторонами 

 

Проведений аналіз існуючих позицій щодо розуміння сутності справедливої 
вартості як складової системи бухгалтерського обліку в поглядах дослідників 
(Додаток Н) та в міжнародних і вітчизняних облікових стандартах, дозволив виділити 
три основних підходи (рис. 2.6). 

Підходи до розуміння сутності справедливої вартості  

1. Справедлива вартість як окремий метод оцінки вартості 

2. Справедлива вартість як узагальнююча характеристика оцінки вартості 

3. Справедлива вартість як комбінація різних способів оцінки  
Рис. 2.6. Підходи до розуміння сутності справедливої вартості 

в бухгалтерському обліку 

                                                 
245 International Financial Reporting Standards including International Accounting Standards and Interpretations as 
approved at 1 January 2008. International Accounting Standards Committee Foundation, 2008. – 2719 р. 
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За першим підходом, який підтримується Н.М. Грачовою, І.Р. Дуном, 
Н.М. Малюгою, В.Ф. Палієм, Я.В. Соколовим, В.Я. Соколовим та ін., справедлива 
вартість розглядається в якості конкретного методу оцінки, що ґрунтується на різних 
ознаках, критеріях або спеціально розробленій ієрархічній критеріальній структурі. 
Наприклад, Я.В. Соколов і В.Я. Соколов справедливою оцінкою називають оцінку 
теперішнього факту господарського життя, який вимірюється в теперішньому часі 
[246, с. 93]. На думку В.Ф. Палія, справедлива вартість являє собою відновлювальну 
вартість при переоцінці активів чи витрат [247, с. 59]. 

Розробляючи нову парадигму бухгалтерського обліку, Н.М. Малюга [248, с. 342] 
пропонує оцінювати всі об’єкти обліку на основі ринкової (справедливої) вартості, 
яка замінює принцип фактичної собівартості. Таким чином, автор асоціює ринкову 
вартість із справедливою. Цей підхід також застосовується в процесах оцінки діючого 
бізнесу [249, с. 14], де оцінка за справедливою вартістю є лише одним з п’яти 
стандартів оцінки. 

За другим підходом, якого дотримуються такі вчені як А.Ю. Волостнікова, 
С.Ф. Голов, Т.Г. Каменська, Т. Кучеренко, В.В Марков, С.В. Мєгаєва та ін., 
справедлива вартість є узагальнюючою характеристикою оцінки вартості, і 
розглядається не як конкретний метод, а як критерій вибору методів оцінки в 
конкретній ситуації стосовно оцінюваного об’єкта обліку. Таким чином, категорія 
“справедливої вартості” в системі бухгалтерського обліку не характеризує 
однозначно певний метод облікової оцінки, а лише визначає можливість вибору 
оптимального варіанту оцінки активів, капіталу та зобов’язань підприємства з метою 
забезпечення їх грошового оцінювання. 

Зокрема, запропонований С.Ф. Головим підхід передбачає, що всі можливі 
варіанти оцінювання є оцінками за справедливою вартістю, оскільки справедлива 
вартість, на думку автора, характеризує не час операції обміну, а умови такої операції 
[250, с. 40]. Таким чином, справедлива вартість є характеристикою найбільш 
правильного способу здійснення вимірювань в системі бухгалтерського обліку 
стосовно окремої ситуації, яка відбувається у певний момент часу. 

Такої ж позиції дотримується Т. Кучеренко, на думку якої, оцінка за 
справедливою вартістю за певних обставин для конкретного об’єкта має форму 
історичної собівартості на момент здійснення господарської операції. З цього 
                                                 
246 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни.: учеб. Пособие / Я.В. Соколов. – 
М.: Магистр, Инфра М, 2010. – 224 с. 
247 Палий В.Ф. Оценка в бухгалтерском учете / В.Ф. Палий // Бухгалтерский учет. – 2007. – № 3. – С.56-59. 
248 Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку: Монографія / 
Н.М. Малюга. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 548 с. 
249 Мард Дж. Справедливая стоимость в финансовой отчетности = Valuation for Financial Repotring: Fair Value 
Measurements and reporting, Intangible assets, Goodwill and Impairment / Дж. Мард, Дж. Хітчнер, Ст. Хайден. – 
М.: Маросейка, 2011. – 248 с. 
250 Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку [текст]: Монографія / 
С.Ф. Голов. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с. 
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моменту оцінка приймає форму історичної собівартості, тобто цей об’єкт починає 
обліковуватися на засадах фактичної собівартості [251, с. 15]. Автор таким чином 
доводить можливість набуття справедливою вартістю в окремих випадках форми 
історичної вартості, ринкової вартості або інших альтернативних методів оцінювання,
що використовуються в обліковій системі.

За третім підходом справедлива вартість розглядається як комбінація різних 
способів оцінки. Такий підхід не набув значного поширення серед сучасних 
дослідників і підтримується окремими науковцями, зокрема, Е. Хендріксеном та 
М. Ван Бреда [252, с. 314].

На нашу думку, виходячи із сутності поняття “справедливість” в економічній 
науці як вимоги рівності громадян в розподілі обмежених ресурсів [253], який відносно 
облікової оцінки можна інтерпретувати як рівність користувачів в одержанні 
облікової інформації про вартість, справедливою не може вважатись оцінка за 
підходом, коли вона є узагальнюючою характеристикою оцінки вартості. Основною 
причиною цього є той факт, що застосування різних варіантів справедливої оцінки не 
забезпечує рівності обсягів одержуваної користувачами інформації внаслідок її 
асиметричності. 

Тобто справедливість в цьому випадку є ситуативною і проявляється залежно від 
конкретного випадку відносно конкретного об’єкта і в залежності від наявності 
необхідної для оцінки інформації про угоди з аналогічним активом. У зв’язку з цим 
Я.В. Соколов та В.Я. Соколов введення в облік поняття “справедливої вартості” 
прирівнюють до ліквідації бухгалтерського обліку в їх розумінні [254, с. 142],
О.Д. Гудзинський, Г.Г. Кірейцев та В.К. Савчук зазначають про відмову суспільства 
від етимологічного значення категорії “справедливість” [255, с. 11]. Вищенаведені 
погляди вчених обґрунтовуються застосуванням другого підходу до розуміння 
сутності справедливої вартості в бухгалтерському обліку, який суперечить сутності 
поняття “справедливість”, що використовується в економічній науці.

З урахуванням змісту поняття справедливості та специфіки використання 
справедливої вартості в середовищі бухгалтерського обліку справедливу вартість слід 
розглядати на основі використання першого підходу, в якості окремого виду оцінки,
що використовується для задоволення потреб користувачів облікової інформації, які 

                                                
251 Кучеренко Т. Принцип історичної (фактичної) собівартості у фінансовій звітності / Т. Кучеренко // 
Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 10. – С. 14-18.
252 Хендриксен Е.С. Теория бухгалтерского учета / Е.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда [пер. с англ.]; под ред. 
проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 576 с.
253 Словарь по экономике и финансам // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://slovari.yandex.ru/~книги/Экономика%20и%20финансы/Справедливость/
254 Соколов Я.В. Международные стандарты бухгалтерского учёта и мы / Я.В.Соколов, В.Я. Соколов // Сб. 
статей, просвящённых 100 – летию со дня рождения П.И. Савичева [под ред.. А.Д. Ларионова]. – Спб, 2001. – С. 
135 – 145.
255 Гудзинський О.Д. Роль економічної теорії у формуванні професійних знань бухгалтера / О.Д.Гудзинський, 
Г.Г. Кірейцев, В.К.Савчук // Вісник КНУ. Економіка. – 2001. – Вип.53. – С. 9-12.
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об’єднані між собою єдиною метою – одержання релевантної інформації про вартість 
підприємства. Застосування такого розуміння справедливої вартості в національній 
системі обліку відповідає запропонованому нами принципу доречності, що полягає в 
необхідності відображення в системі бухгалтерського обліку об’єктів обліку, які є 
факторами генерування й руйнування вартості підприємства.  

В якості критерію доречності виокремлення факторів генерування й руйнування 
вартості підприємства слід використовувати принцип превалювання сутності над 
формою, виходячи із розуміння сутності якого окремі дослідники розглядають 
справедливу вартість як облікову категорію, зокрема, А.Ю. Волостнікова  [256, с. 110] 
та Л.А. Чайковська [257, с. 19]. Таким чином, в якості основи для оцінки вартості 
підприємства повинен використовуватись пріоритет змісту факторів генерування й 
руйнування вартості над їх юридичною формою, що на сьогодні лише частково 
знаходить своє відображення в бухгалтерському обліку. 

В залежності від кількості цілей користувачів облікової інформації може бути 
виділено декілька варіантів справедливої вартості в бухгалтерському обліку (рис. 2.7). 

 Види оцінок за справедливою вартістю  
в бухгалтерському обліку 

Облікова  
оцінка 1 

 

ЦКОІ 1 

Облікова  
оцінка 2 

 

ЦКОІ 2 

 

… 

 

… 

Облікова  
оцінка n 

 

ЦКОІ n 

Примітка: 
ЦКОІ – ціль користувачів облікової інформації 

Облікова  
оцінка 3 

 

ЦКОІ 3 

 
Рис. 2.7. Види оцінок за справедливою вартістю в бухгалтерському обліку 

 

Застосування такого цільово-орієнтованого підходу (рис. 2.7) передбачає 
первинне врахування цілей користувачів облікової інформації, на основі яких має 
бути побудований оціночний інструментарій системи бухгалтерського обліку. 
Приклад реалізації такого підходу можна побачити в галузі оцінки діючого 
підприємства [258, с. 14], де поряд зі справедливою вартістю виділяється справедлива 
ринкова вартість та справедлива вартість для вирішення конфліктів між групами 
акціонерів всередині корпорацій. 
                                                 
256 Волостникова А.Ю. Проблема определения справедливой стоимости посредством метода дисконтирования / 
Анна Юрьевна Волостникова // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 2009. – 
№ 2. – С. 110-113. 
257 Чайковская Л.А. Современные концепции бухгалтерского учета (теория и методология): автореф. дис. на 
соискание уч. степени д-ра экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / Любовь 
Александровна Чайковская. – Москва, 2007. – 57 с. 
258 Мард Дж. Справедливая стоимость в финансовой отчетности = Valuation for Financial Repotring: Fair Value 
Measurements and reporting, Intangible assets, Goodwill and Impairment / Дж. Мард, Дж. Хітчнер, Ст. Хайден. – 
М.: Маросейка, 2011. – 248 с. 
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Запропонований підхід передбачає врахування особливостей ринку, на якому 
функціонують користувачі облікової інформації про вартість підприємства. Таким 
чином, застосування цільово-орієнтованого підходу вирішує проблеми практичного 
застосування концепції справедливої вартості, що пов’язано з відсутністю активних 
ринків щодо оцінюваного об’єкта, зокрема, підприємства. 

Здійснення справедливої оцінки забезпечується використанням інтегрованого 
підходу, який відповідає концепції справедливості, використовуваній в економічній 
науці, та задовольняє потреби користувачів облікової інформації про вартість 
підприємства. 

Необхідність застосування інтегрованого підходу в бухгалтерському обліку 
обґрунтовується тим, що інвестори, як основні користувачі інформації про вартість 
підприємства, є найменш захищеними відносно можливості одержання ними 
інформації від підприємств. Внаслідок цього, при розробці системи бухгалтерського 
обліку, орієнтованої на процеси формування та управління вартістю підприємства, 
основний акцент повинен робитись на методологічний оціночний інструментарій, 
який задовольнятиме потреби інвесторів в інформації про вартість підприємства – 
визначення справедливої вартості на основі застосування інтегрованого підходу. 

Дослідження можливостей застосування для оцінки вартості підприємства в 
бухгалтерському обліку різних підходів дозволило визначити ефективний спосіб 
поєднання історичної, справедливої та ринкової вартості в процесі оцінювання 
активів та зобов’язань. Доведення вартості підприємства до ринкової повинно 
здійснюватися поетапно шляхом переходу від балансу 1 (в оцінці за історичною 
вартістю) до балансу 2 (за справедливою вартістю) та балансу 3 (в оцінці за ринковою 
вартістю). Підготовка балансу 3 базується на реалізації інтегрованого підходу до 
оцінки вартості підприємства, який об’єднує елементи затратного, дохідного та 
ринкового (рис. 2.8). 

Наведені методологічні складові процесу оцінки забезпечують реалізацію 
інтегрованого підходу до визначення вартості підприємства з поступовим доведенням 
оцінки активів та зобов’язань до справедливої та ринкової. Застосування справедливої 
та ринкової вартості в якості основи для побудови системи обліково-аналітичного 
забезпечення управління вартістю підприємства передбачає необхідність здійснення 
відповідної трансформації діючої системи бухгалтерського обліку. Це зумовлено 
наявністю у кожного із цих видів вартості характеристик, які на сьогодні не 
реалізовані в національній системі бухгалтерського обліку, зокрема, використання 
експертних оцінок, нефінансових показників, професійного оціночного 
інструментарію. 

Залежно від обраного варіанту оцінювання має бути побудоване відповідне 
обліково-аналітичне забезпечення системи управління вартістю, яке має враховувати 
специфічні ознаки справедливої та ринкової вартості. 
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2.5. Асиметрія облікової інформації в показниках вартості підприємства та 
методи її зниження 

 
Розвиток бухгалтерського обліку характеризується розробкою та впровадженням 

нового методологічного інструментарію та нових методів наукового пошуку, серед 
яких вагоме місце займає міждисциплінарний підхід. Його застосування дозволяє 
використовувати розробки вчених інших наукових галузей для подолання проблем, 
які виникають в сфері бухгалтерського обліку. 

Одним з таких міждисциплінарних методів наукових досліджень, який набув 
широкого використання в багатьох наукових напрямах (біології, медицині, фізиці, 
економіці), і поступово поширюється в сфері бухгалтерського обліку, є аналіз 
інформаційної асиметрії. 

Асиметрія облікової інформації є невід’ємною ознакою економічного життя, що 
здійснює значний вплив на поведінку економічних суб’єктів, що є користувачами 
такої інформації. Інформаційна асиметрія притаманна практично будь-якому ринку, 
зокрема, ринку капіталу, однак кожному з ринків властивий свій ступінь асиметрії. 

Окремі дослідники відмічають, що саме наявність асиметрії облікової інформації 
могла стати причиною появи проблем у функціонуванні світової економічної 
системи. Наприклад, І.А. Баєв та Б.О. Климов пишуть [259, с. 4], що значення асиметрії 
інформації при економічній взаємодії суб’єктів набуває все більшої актуальності, 
останнім і найбільш яскравим прикладом цього може стати світова фінансова криза 
2008 р., передумовою якої виступила інформаційна асиметрія контрагентів, їх 
обмежена раціональність та опортунізм менеджерів. 

Асиметричний розподіл інформації характерний також для вітчизняних 
інституційних структур, зокрема, бухгалтерському обліку. Як відмічає з цього приводу 
С.В. Чистякова [260, с. 89], досвід становлення ринкового середовища у вітчизняній 
господарській практиці останніх десятиліть свідчить, що асиметрія інформації стала 
домінуючим чинником формування інституційної структури, що зумовило негативні 
наслідки та деструктивні прояви загальних економічних процесів. Цю тезу підтверджує 
О.М. Костюк, наголошуючи, що “усі зусилля менеджерів українських підприємств у 
галузі управління структурою капіталу знецінюються значною за рівнем асиметрією 
інформації між самими менеджерами та акціонерами” [261, с. 3]. 

 

                                                 
259 Баев И.А. Институциональные условия взаимодействия субъектов хозяйствования и асимметрия 
информации / И.А. Баев, Б.О. Климов // Вестник УГТУ: Экономическая теория. – 2010. – № 6. – С.4-8. 
260 Чистякова С.В. Проблема асиметрії інформації в контексті інституційних трансформацій / С.В. Чистякова // 
Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. – 2008. – Випуск 34-1. – С. 89- 93. 
261Костюк О.М. Покращання фінансового стану підприємства на базі менеджменту структури капіталу: 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” / 
Олександр Миколайович Костюк. – Суми, 2001. – 25 с. 
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На думку А.В. Лібмана [262, с. 123], теоретичною передумовою виникнення 
концепції асиметричності інформації в економічній науці був вихід у світ двох 
класичних економічних робіт:

1) у 1932 р. в світ вийшла праця А. Берле та Дж. Мінза “Сучасна корпорація і 
приватна власність”, де автори вперше констатували факт відокремлення функцій 
управлінців (менеджменту корпорацій) від функцій власників в компаніях з 
розгалуженою структурою акціонерного капіталу;

2) у 1937 р. Р. Коуз в праці “Природа фірми” виділив в окрему групу 
трансакційні витрати та висунув теорію про те, що будь-яка фірма існує з метою 
мінімізації трансакційних витрат, а її розміри залежать від можливостей економії на 
таких витратах.

Поява цих двох робіт мала визначальне значення для подальшого розвитку 
досліджень в сфері управління вартістю підприємства на основі використання 
облікової інформації. Це обґрунтовується тим, що саме А. Берле та Дж. Мінз вперше 
створили передумови для теоретичного обґрунтування асиметрії облікової 
інформації, яка виникає між управлінцями корпорацій та її зовнішніми 
користувачами. Р. Коузом було обґрунтовано недоцільність спеціального додаткового 
пошуку зовнішніми користувачами інформації про окреме підприємство, що 
випливає з необхідності мінімізації власних трансакційних витрат, як основної цілі 
будь-якої фірми. Таким чином, автори обґрунтували неможливість проведення 
досліджень в сфері обліково-аналітичного забезпечення управління вартістю 
підприємства без розгляду проблем асиметрії облікової інформації.

Питанням прояву асиметричності облікової інформації в різних сферах 
господарської діяльності приділялась увага такими вітчизняними та зарубіжними 
дослідниками, як Н.І. Балдич [263], Д.О. Грицишен [264], В.В. Євдокимов [265],
І.Ю. Жиглінський [266], Я.Л. Шкалаберда [267] та ін.

Асиметричність облікової інформації також розглядається в світлі теорії 
підвищення довіри до фінансових звітів (lending credibility theory), поширеної в аудиті 
[268]. Виходячи з цієї теорії, основною функцією аудиту є подолання інформаційної 

                                                
262 Либман А.В. Теоретические аспекты агентской проблемы в корпорации / А.В. Либман // Вестник СПбГУ. –
2005. – Вып. 1. (№ 8). – С. 123-140.
263 Балдич Н.І. Проблеми асиметричності інформації в податковому регулюванні та шляхи їх вирішення 
[Електронний ресурс] / Н.І. Балдич // Державне управління: теорія та практика. – 2009. – № 2(10). – Режим 
доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/baldych.pdf
264 Грицишен Д.О. Ісламська модель бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: напрями адаптації в Україні: 
автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за 
видами економічної діяльності) / Грицишен Д.О. – Житомир, 2010. – 25 с.
265 Євдокимов В.В. Асиметрія бухгалтерської інформації та шляхи її мінімізації / В.В. Євдокимов // 
Міжнародний збірник наукових праць. – 2011. – 3(21). – С. 135-146.
266 Жиглинский И.Ю. Влияние информационной асимметрии на анализ финансового состояния предприятий 
АПК // Вестник Новгородского государственного университета. 2006. №37. - С. 55 - 58.
267 Шкалаберда Я.Л. Асимметрия информации в рыночной системе хозяйствования [Електронний ресурс] / Я.Л.  
Шкалаберда // диссертация кандидата экономических наук : 08.00.01. - Москва, 2007. - 224 с. – Режим доступу:
http://www.dslib.net/econom-teoria/schkalaberda.html
268 Hayes R. Principles of auditing: an introduction to international standards on auditing / Rick Stephan Hayes, Roger 
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асиметрії, тобто створення однакової можливості доступу до фінансової інформації 
як з боку менеджменту підприємства, так і з боку акціонерів та інвесторів. 

Згідно “Енциклопедичного словника економіки і права” інформаційна асиметрія 
– це ситуація, коли тільки одна з двох груп власників ресурсів чи покупців володіє 
необхідною для ведення справ інформацією [269]. Виходячи з цього, в середовищі 
бухгалтерського обліку виникає значна кількість випадків асиметричності облікової 
інформації.  

У невеликій кількості наявних публікацій, присвячених проблемам уникнення 
асиметричності облікової інформації, розглядаються різні випадки виникнення 
асиметрії. Наприклад, Е.Ю. Воронова відмічає, що інформаційна асиметрія в сфері 
бухгалтерського обліку та звітності може бути охарактеризована як недостатність 
прозорості інформації [270, с. 218]. На думку В.В. Євдокимова, інформаційна 
асиметрія в бухгалтерському обліку проявляється у низькій поінформованості 
учасників господарських процесів в основу якої закладений майновий інтерес [271, 
с. 141]. Таким чином, авторами розглядаються різні аспекти прояву асиметрії в 
інформаційній системі бухгалтерського обліку: прозорість інформації, якої може 
досягнути бухгалтерський облік шляхом розвитку своєї методології; доступність 
облікової інформації для зацікавлених користувачів. Для подолання асиметричності 
облікової інформації авторами вирішуються різні задачі з використанням різних 
методів. 

Розв’язання проблеми асиметричності інформації, на наш погляд, повинно 
здійснюватися з урахуванням позиції користувачів, що використовують цю 
інформацію – суб’єктів управління вартістю підприємства. При цьому основну увагу 
слід приділяти виникненню асиметрії облікової інформації про вартість підприємства. 

Інтерпретуючи визначення інформаційної асиметрії в світлі концепції 
управління вартістю підприємства, що базується на використанні облікової 
інформації, інформаційна асиметрія – це випадок різного ступеня інформаційного 
забезпечення груп користувачів облікової інформації для цілей управління вартістю 
підприємства. Зокрема, це випадки наявності інформації про вартість у менеджменту 
підприємства та її недоступності внаслідок відсутності у фінансовій звітності для 
власників та потенційних інвесторів, які зацікавлені в актуальних і доречних даних 
про вартість (рис. 2.9).  

Існування асиметричності облікової інформації в частині показників вартості 
підприємства створює ситуацію, за якої у одного з учасників економічних відносин 
(менеджера) з’являється можливість зловживання непоінформованістю інших 

                                                                                                                                                                  
Dassen, Arnold Schilder, Philip Wallage. – Financial Times Prentice Hall, 2005 - 692 p. 
269 Энциклопедический словарь экономики и права. 2005 // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/5568/ИНФОРМАЦИОННАЯ 
270 Воронова Е.Ю. Бухгалтерский учет и отчетность в решении агентской проблемы корпоративного 
управления / Е.Ю. Воронова // Вестник МГИМО-Университета. – 2011. – №1(16). – 216-223 с. 
271 Євдокимов В.В. Асиметрія бухгалтерської інформації та шляхи її мінімізації / В.В. Євдокимов // 
Міжнародний збірник наукових праць. – 2011. – 3(21). – С. 135-146. 
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учасників (власників та інвесторів). Це ускладнює раціональну поведінку суб’єктів, 
породжуючи понесення ними додаткових витрат на пошук недостатньої інформації та 
спричиняє неефективне прийняття рішень. 

 

Облікова інформація 
про вартість підприємства 

Менеджмент 
підприємства 

Зовнішні користувачі 
(інвестори) 

 – облікова інформація про вартість підприємства, якою володіє менеджмент; 
 – облікова інформація про вартість підприємства, якою володіють зовнішні 
користувачі (інвестори) 

Примітка: 

Інформація 
про вартість підприємства 

 – інформація про вартість підприємства; 

Інформаційна асиметрія 

 
Рис. 2.9. Модель інформаційної асиметрії в частині облікових даних  

про вартість підприємства 
З урахуванням розподілу даних можна виділити дві моделі інформаційних 

взаємозв’язків між менеджерами та зовнішніми користувачами облікової інформації 
про вартість підприємства: 

І. Інформація про вартість підприємства відсутня як у менеджерів, так й у 
потенційних інвесторів. В цьому випадку облікова інформаційна асиметрія не 
виникає, оскільки інформація є неповною для всіх економічних суб’єктів – 
менеджерів та інвесторів. Така ситуація можлива за умови, якщо система 
бухгалтерського обліку, побудована на підприємстві, не надає необхідної інформації 
про фактори генерування та руйнування його вартості. 

Однак менеджери, як особи, відповідальні за організацію функціонування 
системи бухгалтерського обліку, володіють більшим обсягом інформації у порівнянні 
з іншими користувачами, тому облікова інформація розподіляється асиметрично. 
Оскільки проведення незалежної оцінки вартості підприємства сторонніми 
організаціями (професійними оцінювачами, аудиторськими та консалтинговими 
компаніями) вимагає додаткових витрат, це підтверджує неможливість однакового 
рівня інформаційної обізнаності внутрішніх та зовнішніх користувачів в частині 
показників вартості підприємства. 

В економічній системі існує значна кількість ринків, на яких одержання точної 
інформації відносно якості товарів, що продаються (в даному випадку підприємства 
як товар) є досить дорогим і не завжди можливим. Одним з таких ринків є 
корпоративний. 
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ІІ. Інформація про вартість підприємства наявна у менеджерів, однак 
інформація, що надається потенційним інвесторам, не відображає реального стану 
вартості. В цьому випадку має місце асиметрія облікової інформації. 

На нашу думку, існує дві основні причини виникнення облікової інформаційної 
асиметрії щодо вартості підприємства: 

1) діюча система бухгалтерського фінансового обліку надає недостовірну 
інформацію про вартість підприємства, однак завдяки інформації управлінського 
призначення менеджери володіють реальними показниками, що характеризують 
вартість; 

2) застосування механізму облікової політики, як засобу зміни показників 
фінансової звітності в межах різних звітних періодів, створює передумови для 
викривлення інформації про вартість підприємства, яка надається потенційним 
інвесторам. 

ІІІ. Інформація про вартість підприємства наявна у потенційних інвесторів, 
однак вона відсутня у менеджерів. В цьому випадку має місце інформаційна 
асиметрія вищого порядку, за якої в системі бухгалтерського обліку не формуються 
дані про вартість підприємства, проте така інформація наявна на фінансових ринках. 
Недосконалість системи бухгалтерського обліку при цьому пояснюється відсутністю 
відповідних запитів щодо інформації з боку менеджерів та неналежною організацією 
інформаційних зв’язків між інвесторами та керівництвом суб’єкта господарювання. 

Вказані причини актуалізують наукові розробки в сфері бухгалтерського обліку, 
спрямовані на подолання асиметрії облікової інформаційної, розвиток відповідних 
теорій та концепцій повинен забезпечити рівність ступеня інформаційної обізнаності 
менеджерів підприємств та їх потенційних інвесторів в частині показників вартості. 

Облікова інформаційна асиметрія змінює поведінку користувачів інформації про 
вартість підприємства та стратегію компаній щодо управління їх вартістю, зокрема, в 
частині обсягів трансакційних витрат на процес збору додаткових генеруючих 
показників272, впливає на рівень конкуренції та на ефективність функціонування 
ринку цінних паперів, що, виходячи з теорії асиметричності інформації, може 
призвести до виникнення двох проблем: 1) несприятливого вибору при управлінні 
вартістю; 2) значних інформаційних ризиків в частині показників вартості 
підприємства. 

                                                 
272 В сучасних умовах значна кількість провідних компаній з метою підвищення ефективності управління своєю 
вартістю, через неможливість забезпечити цей процес на основі інформації, що надається обліковою системою, 
витрачає значні фінансові ресурси на придбання системи збалансованих показників (Balanced Scorecard 
System), яка дозволяє скоординувати і організувати процес надання і використання інформації про вартість 
підприємств для менеджерів підприємства та зовнішніх користувачів. За даними німецької компанії “Balanced 
Scorecard Collaborative” [Афанасьев А. Внедрение BSC: опыт европейских компаний // Електронний ресурс. – 
Режим доступу: http://www.zhuk.net/page.php?id=165] середня вартість реалізації проекту по впровадженню 
системи збалансованих показників для невеликих компаній становить 100 тис. євро, а для великих компаній 
(металургійних заводів, електростанцій) може досягати до 1 млн. євро. 
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1. Неефективне (несприятливе)273 управління вартістю підприємства (внаслідок 
прийняття управлінських рішень на основі здійснення несприятливого вибору) під 
впливом асиметричності облікової інформації, яка не відображає реальних 
характеристик факторів генерування й руйнування вартості підприємства, в 
кінцевому випадку призводить до витіснення з фондового ринку цінних паперів, 
реальна ринкова вартість яких співпадає з їх ринковою ціною. 

Цю проблему ілюструє приклад ринку потриманих автомобілів Дж. Акерлофа 
[274], нобелівського лауреата з економіки за дослідження ринків з асиметричною 
інформацією. 

На будь-якому фондовому ринку продаються акції високої та низької вартості. 
Несприятливий вибір виражається в тому, що емітенти поінформовані щодо реальної 
вартості своїх цінних паперів краще, ніж їх покупці, оскільки у покупців немає 
можливості мати всю інформацію про фактори генерування та руйнування вартості 
підприємства. Відповідно, покупці акцій враховують можливість того, що вони 
можуть придбати “недоброякісний” цінний папір (під недоброякісністю розуміється 
невідповідність реальної вартості підприємства його ринковій ціні) і платять в 
середньому менше, ніж якби вони точно знали, що на ринку продаються якісні цінні 
папери. 

Продавці “доброякісних” цінних паперів, щодо яких їх ринкова ціна відповідає 
реальній ринковій вартості, в своїй більшості, не готові продавати їх за низькою 
ціною. Продавці “недоброякісних” акцій, навпаки, одержують за свої цінні папери 
вартість, вищу за їх реальну ринкову і продають їх більше. Через певний час покупці 
дізнаються про те, що було куплено набагато більше “недоброякісних” цінних 
паперів ніж “доброякісних”. Цей факт змушує їх знизити середню ціну на акції. Такий 
процес буде продовжуватись до тих пір, доки цінні папери низької якості не будуть 
переважати на ринку, а середня ціна не встановиться на рівні реальної ціни за 
“недоброякісний” цінний папір. 

Прояв цієї проблеми підтверджується опитуванням, проведеним виданнями “The 
Wall Street Journal” та “NBC News” у 2002 р. після всесвітніх корпоративних 
скандалів щодо довіри американців до вартості цінних паперів, яка формується на 
основі інформації, що надається системою бухгалтерського обліку. “Менеджерам 
великих корпорацій не довіряє третина американців – це найвищий відсоток за 
останні 30 років. Брокерам повезло ще менше – їм не довіряють 70% громадян… 
Інвестори перестали довіряти цифрам зі звітів корпорацій. Фундаментальні фінансові 
показники вже не виступають орієнтиром для прийняття рішень. В такій ситуації 

                                                 
273 Несприятливий вибір – це характеристика форми дезорганізації ринку внаслідок асиметричності інформації 
між окремими учасниками, що призводить до витіснення товарами низької якості товарів високої якості 
[Либман А.В. Теоретические аспекты агентской проблемы в корпорации / А.В. Либман // Вестник СПбГУ. – 
2005. – Вып. 1. (№ 8). – С. 125]. 
274 Акерлоф Дж. Рынок “лимонов”: неопределённость качества и рыночный механизм / Джордж Акерлоф // 
THESIS. - 1994, вып. 5. - С. 91-104. 
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найменша помилка в звіті викликає скандал і крах котирувань” [275]. Наведена 
ситуація свідчить, що існування проблеми асиметрії облікової інформації призводить 
до витіснення з фондового ринку цінних паперів, реальна ринкова вартість яких 
відповідає їх ринковій ціні, що викликане підривом довіри до механізмів 
інформаційного забезпечення фінансових ринків внаслідок маніпуляцій менеджерів з 
фінансовою звітністю корпорацій. 

В кінцевому випадку це призводить до того, що ринок цінних паперів, як один із 
засобів залучення фінансового капіталу підприємства, починає поступатись місцем 
іншим ринкам. Про це відмічається в офіційних документах міжнародних організацій, 
зокрема, в “Доповіді про торгівлю та розвиток” ООН за 2008 р.: “Інформаційна 
асиметрія також є причиною, за якою боргове фінансування вважається 
превалюючим у порівнянні з випуском акцій відповідно до теорії неофіційної ієрархії 
структури капіталу. У випадку боргового фінансування рівень асиметричності 
інформації і, відповідно, агентських витрат є відносно низьким у порівнянні з 
дольовим фінансуванням” [276, с. 113]. Таким чином, інформаційна асиметрія щодо 
вартості підприємства, джерелом генерування якої виступає система бухгалтерського 
обліку, призводить до поступового згортання ринку цінних паперів та витіснення 
його іншими ринками, зокрема, ринком позикового капіталу. 

2. “Ризик-аморальна” поведінка менеджерів, які використовують асиметричну 
облікову інформацію про вартість підприємства в процесі його функціонування 
підвищує ступінь інформаційного ризику для користувачів. Зокрема, якщо менеджери 
підприємства володіють інформацією про можливе зростання вартості підприємства, 
яка ще не доведена до зовнішніх користувачів і не відображена у фінансовій 
звітності, вони можуть бути схильні до придбання акцій цього підприємства 
самостійно або за допомогою довірених осіб. У фахових наукових працях ця 
проблема відома як проблема “інсайдерської інформації”. 

Інсайдерські операції – це операції з акціями компанії, які проводяться її 
членами (інсайдерами) з використанням особливої доступної тільки їм 
неопублікованої інформації, для одержання власної вигоди [277, с. 478]. Таким чином, 
менеджери, їх довірені особи або інші інсайдери, володіючи неоприлюдненою 
інформацією про фактори, що впливають на вартість підприємства, можуть 
здійснювати операції, які сприятимуть їх особистим вигодам. 

Виділення інсайдерів як специфічної групи інвесторів (великих акціонерів), що 
мають доступ до управління активами підприємства, які можуть бути (наприклад, 
людський капітал, знання, технології тощо), базується на сигнальній моделі Майерса-
Майлуфа. За цією моделлю якщо інвестори мають асиметричну інформацію про 
                                                 
275Трудолюбов М. Бухгалтерская магия и ее разоблачение / М. Трудолюбов // Инвестгазета. – 2002. – № 37. – 
Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.investgazeta.net/finansy/buhgalterskaja-magija-i-ee-
razoblachenie-142733/ 
276 Доклад о торговле и развитии. Организация объединенных наций, 2008., с. 113. 
277 Мэтьюс М.Р. Теория бухгалтерского учета: [учебник] / М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера; [пер. с англ. под ред. 
Я.В. Соколова, И.А. Смирновой]. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с. 
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вартість компанії, фінансування ефективних інвестиційних проектів за допомогою 
емісії акцій зробить ці проекти невигідними для акціонерів, які утримували акції на 
момент прийняття інвестиційного рішення. 

Всіх інсайдерів, які можуть здійснювати операції на основі інформації про 
вартість підприємства, виходячи з рівня доступу до неї, можна поділити на дві групи 
– первинні та вторинні278 (рис. 2.10). 
 Інсайдери 

Первинні Вторинні 

члени ради директорів підприємства-емітента 

виконавчі директори емітентів 

інші особи, які в силу свого службового 
становища володіють інформацією про 
вартість підприємства 

акціонери, що володіють 5-10% акцій 

члени сімей первинних інсайдерів 

юридичні особи, засновниками яких є первинні 
інсайдери 

особи, які випадково одержали інформацію про 
вартість підприємства 

Рис. 2.10. Класифікація інсайдерів, виходячи з рівня доступу до інформації про 
вартість підприємства 

 

З метою усунення можливості здійснення інсайдерських операцій в країнах з 
розвиненими фондовими ринками на законодавчому рівні приймаються відповідні 
нормативні акти. Вперше на необхідність обмеження інсайдерських операцій 
звернули увагу в США на початку ХХ ст., де у 1934 р. в окремих розділах Закону 
“Про фондову біржу” були введені норми, що стосувались обмеження інсайдерських 
операцій. Подібні обмеження з’явились в Англії у 1985 р. в Законі “Про корпоративні 
цінні папери” та у 1991 р. в Австралії в Законі “Про корпорації”. 

Однак більша увага нормативному регулюванню цієї проблеми була приділена 
після корпоративних скандалів початку ХХ ст. в США, які призвели до втрати довіри 
як до стандартів, що регулюють ведення обліку в США, так і до фінансових ринків, 
на яких відбувається купівля-продаж цінних паперів компаній. В світлі таких подій 
урядом США у 2002 р. було прийнято Закон Сарбейнса-Окслі [279]. Зокрема, цим 
законом передбачено положення, які обмежують можливість виникнення 
асиметричності облікової інформації та здійснення інсайдерських операцій: 

– заборона на видачу позик посадовим особам (топ-менеджменту) на особисті 
потреби; 

– особливі правила купівлі-продажу акцій інсайдерами, зокрема, вимога про 
розкриття інсайдерських угод в дводенний строк; 

                                                 
278 До вторинних інсайдерів відносяться, особи, що одержують інформацію про вартість підприємства від 
первинних інсайдерів. 
279 Закон Сарбейнса-Оксли от 2002 г. Обзор положений. – “Ernst & Young”, 2002. – 24 с. 
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– заборона на здійснення директорами та посадовими особами компанії угод з її 
цінними паперами, придбаними у зв’язку з роботою чи виконанням посадових 
обов’язків в якості директора чи керівника підрозділу протягом періоду 
призупинення дії схеми пенсійного забезпечення; 

– необхідність впровадження в компаніях етичних кодексів для фінансових 
директорів та посадових осіб. 

27 березня 2012 р. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
України затвердила Порядок виявлення та надання фондовими біржами до комісії 
інформації про операції з цінними паперами або похідними інструментами в разі 
підозри у використанні інсайдерської інформації [280], в якому встановлено механізм 
організації діяльності фондових бірж у таких випадках. 

В той же час, навіть повне дотримання всіх вимог регуляторів, які обмежують 
здійснення інсайдерських операцій та сприяють уникненню асиметричності облікової 
інформації, не дозволить вирішити проблем асиметрії. На нашу думку, їх вирішення 
потребує комплексної трансформації національної системи бухгалтерського обліку 
шляхом її переорієнтації на надання інформації про вартість підприємства. 

Вирішення проблеми асиметричності облікової інформації про вартість 
підприємства, що зумовлює існування значного розриву між балансовою та ринковою 
вартістю підприємства, передбачає здійснення комплексу дій, у складі яких можна 
виділити такі основні напрями (рис. 2.11). 

Напрями вирішення проблеми асиметричності облікової інформації 

1. Розширення можливостей системи бухгалтерського обліку щодо 
врахування факторів генерування і руйнування вартості підприємства 

3. Створення передумов для проведення підприємствами прозорої 
облікової політики щодо вартості підприємства 

2. Підвищення якості інформації про вартість підприємства, що надається 
системою бухгалтерського обліку 

 
Рис. 2.11. Напрями вирішення проблеми асиметричності облікової інформації281 

 

Розширення можливостей системи бухгалтерського обліку щодо врахування 
факторів генерування й руйнування вартості підприємства передбачає розширення 
інформаційного поля підприємства щодо його вартості. У цьому випадку система 
бухгалтерського обліку повинна бути удосконалена таким чином, щоб обсяги 
інформації про вартість, що надаються нею, були максимально наближеними до 

                                                 
280 Порядок виявлення та подання фондовими біржами Національній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку інформації про операції з цінними паперами та/або похідними (деривативами) у разі підозри 
використання інсайдерської інформації // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.afp.org.ua/ua/laws/projects.html 
281 В той же час, слід враховувати, що остаточно вирішити проблему асиметричності облікової інформації 
можна буде лише в тому випадку, коли будуть розроблені методики відображення в бухгалтерському обліку 
синергетичних (кумулятивних) ефектів від використання наявних на підприємстві активів та зобов’язань, які на 
сьогодні відсутні. 
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загальних обсягів інформації про вартість, наявних в усіх інших інформаційних 
джерелах. Подолання проблеми асиметричності облікової інформації можна 
реалізувати за допомогою таких заходів: 

– приведення облікового законодавства України, що регулює розкриття 
облікової інформації для зовнішніх користувачів, у відповідність до реального стану 
розвитку вітчизняного ринку цінних паперів шляхом покращання структури та 
обсягів інформації, що підлягає обов’язковому розкриттю учасниками ринку; 

– уточнення потреб користувачів інформації про вартість підприємства; 
– удосконалення системи аналітичного обліку в розрізі факторів генерування й 

руйнування вартості, а також в частині організаційних заходів, спрямованих на 
зростання вартості підприємства (при розрахунку вартості підприємства значну увагу 
слід приділяти не тільки загальноприйнятим складовим бухгалтерського балансу, а й 
тим факторам вартості, що в балансі не відображаються – інтелектуальному та 
нематеріальному капіталу, об’єктам обліку екологічної діяльності, соціальному 
капіталу тощо); 

– удосконалення первинного обліку та системи кодування інформації про 
вартість в управлінських інформаційних системах; 

– удосконалення фінансової звітності та розробки внутрішньої управлінської 
звітності про вартість підприємства. 

Підвищення якості інформації про вартість підприємства, що надається 
системою бухгалтерського обліку. В цьому випадку мова йде про забезпечення 
відповідності тим якісним характеристикам, яких вимагають користувачі облікової 
інформації про вартість підприємства. Оскільки для інвесторів визначальними є 
доречність та істотність облікової інформації, для підвищення якості такої інформації 
необхідним є використання оцінки об’єктів обліку, що впливають на формування 
вартісних параметрів, на основі використання справедливої вартості. Підтвердженням 
цієї тези є дослідження М.Б. Ужахової [282, с. 7], яка відмічає, що першочерговим 
завданням принципу справедливої оцінки є знищення бар’єрів між зовнішніми 
користувачами та компанією, як об’єктом оцінки, викликаних асиметрією інформації, 
характерною для ринкової економіки. 

Одним з найбільш доцільних засобів приведення первісної вартості активів, 
власного капіталу і зобов’язань підприємства до їх справедливої вартості є 
проведення їх переоцінки з урахуванням коригуючих коефіцієнтів вартості, що 
базуються на проведенні аналізу балансових та позабалансових факторів. 

Створення передумов для проведення підприємствами прозорої облікової 
політики, за результатами реалізації якої визначаються показники, що 
характеризують вартість підприємства. Під прозорістю в цьому випадку розуміється 
застосування таких методів і принципів обліку, які дозволяють наблизити показники, 

                                                 
282 Ужахова М.Б. Справедливая стоимость и ее использование в бухгалтерском учете: состояние и перспективы: 
автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / 
Милана Башировна Ужахова. – Москва, 2011. – 25 с. 
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що характеризують фактори генерування й руйнування вартості підприємства, до їх 
ринкового рівня. Цю тезу також підтримує В.В. Андрєєв [283, с. 6], відмічаючи, що в 
арсеналі сучасного фінансового менеджменту є достатньо велика кількість прийомів, 
які дозволяють передавати позитивні сигнали про розвиток компанії інвестиційній 
громадськості і досягнути бажаного інформаційного ефекту та його відповідного 
відображення у вартості компанії, одним з яких є вибір облікової політики з метою 
покращання показників офіційної фінансової звітності. 

Також для забезпечення прозорості облікової політики слід використовувати 
такі методи і принципи обліку, які знижують ступінь суб’єктивності, що виникає в 
процесі застосування механізму професійного судження при обробці облікової 
інформації. Для цього суб’єкти облікової політики під час її реалізації в розрізі 
організаційної, методичної та технічної складових повинні враховувати особливості 
стратегії управління вартістю, обраної підприємством. 

Виділені напрями вирішення проблеми асиметричності облікової інформації 
дозволяють уникнути розриву в показниках вартості, що використовуються при 
прийнятті економічних рішень менеджерами підприємства та зовнішніми групами 
користувачів, шляхом доведення балансової вартості підприємства до ринкової. 

 
 
 
 

Висновки до розділу 2 
 

Дослідження проблем бухгалтерського забезпечення управління вартістю 
підприємства дозволило розробити пропозиції з удосконалення та шляхи подальшого 
розвитку теоретико-методологічних засад оцінки вартості підприємства, визначити 
напрями зниження асиметрії облікової інформації в показниках вартості 
підприємства. 

1. В сучасних умовах розвитку вітчизняної системи обліку пріоритетність 
наукових досліджень, що стосуються облікової оцінки, обґрунтовується її 
визначальною роллю у функціонуванні системи обліку. Здійснення оцінки об’єктів 
бухгалтерського обліку є однією з найважливіших передумов формування 
достовірної та релевантної інформації системою бухгалтерського обліку, а знання її 
фундаментальних концептуальних основ дозволяє користувачам розуміти сутність 
даних, що підлягають розкриттю у фінансовій звітності, забезпечують прийняття 
ефективних управлінських рішень. В умовах підвищення ролі конкретної групи 
користувачів облікової інформації на фінансовому ринку змінюються запити щодо 
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оціночної методології, яка використовується в системі обліку. За таких умов 
особливої актуальності набувають наукові дослідження, пов’язані з аналізом потреб 
різних груп користувачів щодо застосування методів оцінки для різних об’єктів 
бухгалтерського обліку, зокрема, в частині інформації про вартість підприємства. 

2. Одним з актуальних напрямів досліджень в сфері бухгалтерського обліку, що 
потребує нагального вирішення, є удосконалення системи бухгалтерської оцінки 
відповідно до потреб внутрішніх та зовнішніх користувачів облікової інформації про 
вартість підприємства. Для вирішення цієї проблеми повинні бути здійснені такі 
заходи: 

– аналіз теоретичних основ оцінки в системі бухгалтерського обліку; 
– розробка оціночного інструментарію за видами факторів, що впливають на 

процеси генерування й руйнування вартості підприємства, як об’єктів 
бухгалтерського обліку; 

– удосконалення принципів бухгалтерського обліку, що стосуються оцінки як 
елементу методу бухгалтерського обліку; 

– уточнення якісних характеристик облікової інформації, які змінюються під 
впливом зміни бухгалтерської оцінки. 

3. Систему оцінки вартості підприємства слід розглядати через координатну 
модель, в якій відображається точка в просторі як модель оцінки, а показники, що її 
характеризують – як координати цієї точки. Виходячи з такого підходу, момент 
оцінки вартості підприємства є точкою M (xМ, yМ, zМ), яка визначається трьома 
взаємопов’язаними числами xМ, yМ, zМ – координатами, в якості яких виступають: 
1) показники моменту грошової оцінки; 2) показники часу, коли відбулась 
(відбувається, відбудеться) подія, що оцінюється; 3) показники стадії обороту об’єкта, 
на якій відбувається процес його оцінювання. Застосування запропонованої 
координатної моделі дозволяє побудувати систему бухгалтерського обліку, 
орієнтовану на процеси формування та управління вартістю підприємства, що 
сприятиме підвищенню ефективності управління вартістю підприємства в умовах 
динамічних змін зовнішнього середовища. 

4. Проведений аналіз поглядів вітчизняних і зарубіжних вчених та дослідників, 
урахування позиції розробників стандартів (IAS/IFRS, US GAAP, англійських SSAP), 
представників аудиторських компаній, дозволив встановити, їх чітку переконаність в 
існуванні недоліків у використанні принципу історичної собівартості в 
бухгалтерському обліку, зокрема, для надання інформації про вартість підприємства. 
З метою формування системи обліково-інформаційного забезпечення управління 
вартістю підприємства необхідним є впровадження в національну облікову систему 
принципу доречності (релевантності) облікової оцінки, який полягає в необхідності 
відображення в системі бухгалтерського обліку об’єктів обліку, які є факторами 
генерування й руйнування вартості підприємства. Застосування цього принципу 
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дозволить привести чинну систему обліку у відповідність до вимог формування та 
управління вартістю підприємства на основі використання інформації, що надається 
системою бухгалтерського обліку. 

5. Виходячи з необхідності вирішення проблеми оцінки за справедливою 
вартістю в системі формування та управління вартістю підприємства, як однієї із 
найбільш нагальних проблем в сучасних умовах розвитку теорії та методології 
бухгалтерського обліку, справедливу вартість слід розглядати в якості окремого виду 
оцінки, що використовується для задоволення потреб користувачів облікової 
інформації, які об’єднані між собою єдиною метою – одержання релевантної 
інформації про вартість підприємства. Застосування інтегрованого підходу до 
визначення справедливої вартості дозволяє вирішити проблему практичної реалізації 
концепції справедливої вартості, підвищує об’єктивність та релевантність облікової 
інформації, є зручним і зрозумілим способом оцінювання, дозволяє враховувати 
особливості ринку, учасниками якого є користувачі облікової інформації про вартість 
підприємства. 

6. Дослідження основ теорії асиметричності інформації та врахування існуючих 
проблем в сфері облікового забезпечення концепції управління вартістю 
підприємства підтвердили необхідність розгляду інформаційної асиметрії як випадку 
різного ступеня інформаційного забезпечення груп користувачів облікової інформації 
для цілей управління вартістю підприємства. Асиметрія виявляється у випадках 
наявності інформації про вартість у менеджменту підприємства та її недоступності 
внаслідок відсутності у фінансовій звітності для власників та потенційних інвесторів, 
які зацікавлені в актуальній і доречній інформації про вартість. 

7. Ефективне вирішення проблеми асиметричності облікової інформації про 
вартість підприємства повинно здійснюватися за такими напрямами: 

– розширення можливостей системи бухгалтерського обліку щодо врахування 
факторів генерування й руйнування вартості підприємства; 

– підвищення якості інформації про вартість підприємства, що надається 
системою бухгалтерського обліку; 

– створення передумов для проведення підприємствами прозорої облікової 
політики за результатами реалізації якої визначаються показники, що характеризують 
вартість підприємства. 
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РОЗДІЛ 3 
МЕТОДОЛОГІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ 

ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
 
 

3.1. Класифікаційне дослідження факторів вартості підприємства 
 

Основним синтетичним показником ефективності ведення бізнесу є його ринкова 
вартість. Його значення виявляється в діяльності акціонерних товариств, цінні папери 
яких котируються на фондових біржах. Підприємства з високими фінансовими 
показниками мають високу вартість акцій на первинному і вторинному ринках. Такі 
суб’єкти господарювання, як правило, володіють потужною матеріальною базою, 
достатніми фінансовими ресурсами, ефективно використовують наявність активи та 
здійснюють значні інвестиції в розвиток інтелектуального капіталу. 

Оцінка вартості підприємства проводиться, як правило, при злитті, поглинанні, 
приєднанні, викупі акцій, для визначення величини премій акціонерам компанії, що 
поглинається, а також для вибору найоптимальнішого варіанту реорганізації при 
виході на міжнародні фондові ринки. 

Процес оцінки вартості підприємства передбачає дослідження та виокремлення 
факторів, які впливають на її генерування чи руйнування. Визначення вартості 
підприємства та її прогнозування потребують ідентифікації факторів вартості 
підприємства, встановлення тих, які мають найбільший вплив на показники діяльності та, 
відповідно, вартість підприємства. При цьому в процесі визначення факторів вартості 
важливо виокремити ключові з них і встановити залежність між ними та зміною вартості. 

Недостатньо дослідженою як з теоретичної, так і з практичної точки зору є 
проблема обґрунтування системи оцінки факторів вартості підприємства. 
Дослідження цієї проблеми потребує вивчення макро- та мікросередовища 
функціонування підприємства, статистичної та експертної інформації про розвиток 
галузі та ринку, на яких здійснює діяльність суб’єкт господарювання. Аналіз 
факторів, що впливають на вартість підприємства, є першочерговим завданням, 
вирішення якого забезпечує отримання обґрунтованої вартості бізнесу. 

Чинник вартості називають будь-якою змінною, що впливає на вартість 
підприємства. Проте, щоб чинниками вартості можна було користуватися, потрібно 
встановити їх залежність між собою, визначити, який з них має найбільший вплив на 
вартість, та покласти відповідальність за цей показник на конкретних осіб, що беруть 
участь в досягненні цілей управління [284]. 

Управління вартістю поєднує стратегію підприємства з фінансовими 
результатами його функціонування, та забезпечує мотивацію працівників, що 
уможливлює максимізацію вартості підприємства. 

                                                 
284 Брезіцька О.В. Управління вартістю: фактори формування вартості підприємства / О.В. Брезіцька // 
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Як зауважує С.А. Казанцева, виявлення факторів вартості може виявитися для 
підприємства важким процесом, оскільки вимагає індивідуального розгляду кожного 
виробничого рівня. При цьому система звітності підприємств не пристосована для 
забезпечення потрібної для виявлення факторів вартості інформації. За допомогою 
даних, заснованих тільки на звітній інформації усіх рівнів підприємства, неможливо 
визначити достатню кількість ключових факторів вартості [285]. 

На ранніх етапах свого розвитку оцінка вартості підприємства формувалася на 
базі матеріальних активів (будинки, споруди, обладнання тощо). Сьогодні показник 
вартості підприємства охоплює як матеріальні фактори, так і нематеріальні, які в 
сукупності формують динамічну модель бізнесу. Основними матеріальними 
факторами вартості є необоротні та оборотні активи, в якості нематеріальних 
факторів виступають організаційна культура, репутація підприємства, кваліфікація 
працівників, ступінь інноваційності діяльності та ін. 

Загальна система факторів, які можна контролювати і слід враховувати в процесі 
управління вартістю підприємств, будується на основі аналізу впливу зовнішнього 
середовища, внутрішніх бізнес-процесів, очікуваних результатів власника [286, c. 163]. 

Зовнішнє середовище підприємства розглядається, як правило, як сукупність 
ситуаційних (змінних) факторів зовнішнього світу, що впливають на успішність 
діяльності суб’єкта господарювання [287, с. 24]. Значна динамічність та 
диференційованість розвитку зовнішнього середовища зумовлює потребу 
дослідження його факторів. Зовнішні фактори слід розглядати в якості стратегічних, 
вони повинні враховуватися при розробці концепції бізнесу, прогнозуванні доходів і 
витрат підприємства [288, с. 32]. 

Зовнішні фактори у складі макроекономічних показників характеризують 
інвестиційний клімат в країні, містять інформацію про те, чи вплине і як саме вплине 
на вартість підприємства зміна макроекономічної ситуації. Такі фактори 
відображають систематичний ризик, що виникає із зовнішніх подій, і не можуть бути 
усунені через диверсифікацію національної економіки [289, c. 20]. 

Проблемі класифікації факторів вартості підприємства присвячені праці 
С.І. Тарасенко [290, с. 152-153], В.В. Бойко [291], Н.П. Гончарової [292], В.М. Кочеткова 

                                                 
285 Казанцева С.А. Проблемы определения факторов, влияющих на формирование стоимости предприятия 
[текст] / С.А. Казанцева // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы междунар. заоч. науч. 
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289 Там само. 
290 Тарасенко С.І. Формування системи факторів вартості підприємства / С.І. Тарасенко // Культура народов 
Причерноморья. Проблемы материальной культуры – экономические науки. Научный журнал - № 80. – 
Симферополь, изд. ТНУ, 2006. – С.149-153. 
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[293, с. 12-13], П.В. Круш [294, с. 17-18], О.А. Лаговської [295, с. 105], О.Г. Мендрула [296, 
с. 37], К.В. Нечес [297], С.В. Поліщук [298, с. 17-18], О.С. Федоніна [299], 
Н.Ф. Чеботарева [300, с. 20-21], Г.О. Швиданенко [301] та інших. Разом з тим, 
фрагментарність досліджень створює перешкоди при обґрунтуванні пріоритетних 
об’єктів управління з точки зору генерування вартості підприємства та забезпечення 
його ефективного довгострокового функціонування. 

Аналіз науково-практичної літератури свідчить про наявність різних підходів 
щодо виокремлення факторів вартості підприємства (Додаток Ґ) та побудови їх 
класифікації. Переважна більшість авторів пропонує виокремлювати зовнішні та 
внутрішні фактори вартості підприємства, які мають значну диференціацію. 
Основними проблемами виокремлення факторів вартості підприємства є:  

а) відсутність систематизації ознак класифікації факторів вартості; 
б) фрагментарність виокремлення факторів за їх видами; 
в) неможливість оцінки вартості підприємства внаслідок неповної сукупності 

факторів, що виділяються авторами; 
г) неврахування залежності кількісного та якісного складу факторів вартості 

підприємства від мети здійснення оцінки вартості.  
Зазначені проблеми ускладнюють формування сукупності факторів вартості 

підприємства та вибір відповідного методу їх оцінки. 
Окремими авторами з метою оцінки вартості підприємства пропонується 

використовувати ієрархічну класифікацію факторів вартості підприємства. 
Так, Н.В. Грапко стверджує, що для побудови дерева факторів зростання вартості 
проводиться дослідження умов ведення бізнесу та результатів фінансово-господарської 
діяльності компанії. На базі отриманої інформації визначається пріоритетність та 
субпідрядність факторів, здійснюється їх класифікація за відповідними критеріями. 
                                                                                                                                                                  
291 Бойко В.В., Нечес К.В. Фактори впливу на оцінку вартості транспортних підприємств / В.В. Бойко, 
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Вип. 19. – 404 с. 
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І.І. Просвіріна пропонує класифікацію позабалансових факторів вартості з урахуванням 
їх належності підприємству [302] (Додаток П, табл. П.1).  

Більш комплексний характер має систематизація класифікаційних ознак та видів 
факторів формування інвестиційної вартості підприємства, запропонована 
Є.Н. Котишем [303] (табл. 3.1). 
Таблиця 3.1. Класифікація факторів формування інвестиційної вартості підприємства 
№ 
з/п 

Класифікаційна 
ознака Вид факторів 

1 2 3 
1 

За місцем 
виникнення 

Зовнішні (оточуюче середовище, регіональна та галузева приналежність 
підприємства); 
Внутрішні (фактори, на які підприємство безпосередньо впливає і які 
характеризують його стан та рівень розвитку) 

2 

За характером 
визначення 

Кількісні (фінансово-економічний та майновий стан, рівень технічного 
оснащення, частка ринку); 
Якісні (імідж та репутація підприємства на ринку, пізнаваність бренду; 
наявність інтелектуального капіталу і стратегічних можливостей; 
перспективи зростання підприємства) 

3 

За періодом дії 

Короткострокові (відносяться умови, причини, обставини, вплив яких 
має разовий характер: сезонні коливання попиту, впровадження 
часових обмежень експорту чи імпорту); 
Довгострокові (показники, період впливу яких перевищує один рік: 
регіональні програми розвитку для залучення інвестиційних ресурсів, 
інвестиційний клімат країни) 

4 За характером 
впливу 

Потенційні (фактори, які надають додаткову можливість чи загрозу 
інвестору з купівлею підприємства в майбутньому); 
Фактичні (фактори, які вже впливають на вартість) 

5 За інтенсивністю 
впливу 

Основні 
Другорядні 

 

Основний принцип побудови дерева факторів вартості полягає у зведенні в єдину 
систему економічних результатів діяльності компанії та фінансових показників, 
обчислених на підставі отриманої інформації [304]. Перевагами такого підходу порівняно із 
іншими вважається можливість наочно представити ланцюг створення вартості, визначити 
джерела створення вартості, зрозуміти характер їх взаємозв’язків. Слід зауважити, що при 
побудові дерева факторів вартості підприємства автор зводить визначення вартості 
компанії до оцінки рівня ефективності використання інвестованого в операційну 
діяльність капіталу. В такому випадку не приділяється увага впливу зовнішніх факторів 
вартості, що звужує можливості оцінки за цим підходом. Зокрема, не враховується вплив 
ризиків діяльності підприємства на генерування / руйнування його вартості. Оцінка 
ризиків є невід’ємною складовою процесу визначення вартості підприємства. Ступінь 
ризику впливає на формування рівня ефективності використання капіталу 
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підприємства та є визначальним елементом формування прямої загрози банкрутства 
суб’єкта господарювання. 

Систематизацію факторів формування інвестиційної вартості підприємства 
авторами рекомендується здійснювати на основі таких принципів [305]: а) сукупність 
факторів формування інвестиційної вартості підприємства повинна включати як 
внутрішні, так і зовнішні фактори; б) сформована сукупність повинна відображати не 
тільки особливості підприємства, але й галузі та регіону; в) фактори, що входять до 
сукупності, повинні піддаватися формалізації. 

В процесі встановлення факторів вартості підприємства необхідно виявити ті 
активи, вартість яких має першочергове значення для підприємства, які мають 
значний потенціал росту або вже досягнули піку свого розвитку. 

Класифікація факторів, які впливають на вартість підприємства, так званих 
“драйверів вартості”, запропонована О.Г. Мендрулом [306], передбачає поділ факторів 
вартості в залежності від характеру впливу на вартість, можливості впливу з  
боку менеджерів та спрямованості дії (Додаток П, табл. П.2). Ознаки класифікації та  
запропоновані види факторів вартості підприємства є подібними до запропонованої 
класифікації Є.Н. Котиш та можуть бути використані при побудові факторної моделі 
вартості підприємства. 

Заслуговує на увагу підхід М. Яблонського та А. Яблонського [307] щодо 
виокремлення факторів оцінки вартості підприємства (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2. Класифікація факторів вартості підприємства 
Фактори Складові 

Матеріальні  Ступінь зростання продажу; маржа операційного прибутку; інвестиції в 
людський капітал; витрати на капітал; готівкова податкова ставка; 
чистий грошовий потік; операційний важіль; фінансовий важіль  

Нематеріальні  Вміння реалізувати стратегію; вартість марки; репутація; технологія і 
процес; знання працівників; культура організації; інноваційність; 
зовнішня та внутрішня комунікація; відносини з акціонерами;  
лояльність клієнтів 

 

Окремі автори, визначаючи важливість вибору факторів вартості, зауважують, 
що при визначенні вартості бізнесу ключове значення має дохід, який він 
приносить. У випадку, якщо підприємство володіє високотехнологічним 
обладнанням з тривалим терміном використання, нерухомістю, до вартості 
грошового потоку додається ліквідаційна вартість цих об’єктів (за деякими 
методами). Однак грошовий потік залишається визначальним фактором, а 
обладнання розглядається як інструмент, без якого неможливо отримати грошовий 
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потік [308, с. 12]. Разом з тим, дослідниками не наводяться роз’яснення в частині 
впливу виокремлених ними факторів на вартість підприємства. 

Згідно з даними Business Link (інтернет-ресурс британського уряду для 
бізнесу) основними факторами, що впливають на вартість бізнесу є [309]:  

а) фінансування (історичні, поточні та прогнозовані прибутки і грошові потоки; 
можливість контролю витрат; потреба в капітальних витратах в майбутньому); 

б) зовнішні фактори (стан економіки в цілому, включаючи процентну ставку, 
рівень попиту на ринку; вартість бізнесу аналогічних підприємств в цей час; 
кількість зацікавлених потенційних покупців бізнесу; кількість подібних 
підприємств в секторі на ринку);  

в) нематеріальні активи (наявність інтелектуальної власності, зокрема, 
патентів; відносини з клієнтами; зростання потенціалу бізнесу; ефект масштабу, 
який може використати новий власник); 

г) активи та зобов’язання (вартість активів, таких як нерухомість, обладнання, 
дебіторська заборгованість; рівень кредиторської заборгованості та інших 
зобов’язань підприємства); 

д) працівники (залежність бізнесу навичок та вмінь працівників; досвід і 
обов’язки ключових співробітників).  

Наведений поділ факторів є корисним з точки зору визначення ключових 
складових вартості підприємства, проте він не містить вичерпної інформації  
щодо впливу факторів на вартість в частині її окремих складових та  
підприємства в цілому. 

Західними авторами оцінка бізнесу, розглядається з точки зору його сильних і 
слабких сторін. До основних факторів, що впливають при цьому на вартість бізнесу 
включаються: а) зовнішні (відсоткові ставки; загально-економічні; політичні і соціальні 
фактори; розвиток конкурентного середовища товарів і послуг; валютні коливання; 
гнучкість промисловості); б) внутрішні (фінансовий стан; умови управління 
підприємством; стан та умови використання робочої сили; рівень постачання сировини 
та засобів виробництва; клієнт-залежність; раціоналізація виробництва) [310]. 

Враховуючи наявні підходи до класифікації факторів вартості підприємства, а 
також чинники, що проявляються в практичній діяльності суб’єктів господарювання, 
пропонуємо власний підхід до класифікаційного групування факторів (рис. 3.1). 

                                                 
308 Оценка стоимости предприятий: [учебно-методический комплекс] / Г.Н. Ронова, П.Ю. Королев, 
А.Н. Осоргин и др. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 157 с. 
309 Value and market your business. Key factors affecting the value of your business // Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1074411173&type=RESOURCES. 
310 Building value: increasing the value of your business // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.grantthornton.ca/resources/insights/mips/Corporate%20Finance/Valuations/Building%20value%20-%20 
increasing%20the%20value%20of%20your%20business.pdf. 
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Рис 3.1. Класифікація факторів вартості підприємства 
 

Основою оцінювання вартості підприємства виступають процеси, які на 
ньому відбуваються. Однак значною проблемою вимірювання є те, що частина цих 
процесів має неформальний характер і важко піддається кількісній оцінці з 
використанням традиційних інструментів.  
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У зв’язку з цим в процесі оцінювання слід врахувати, що вартість 
підприємства щоразу меншою мірою залежить від матеріальних активів. Інвестори 
дедалі менше уваги звертають на оцінку машин та обладнання, оскільки різкі 
технологічні зміни на ринку можуть призвести до зниження їх вартості. Водночас 
більшого значення набувають елементи майна підприємства, які не 
відображаються в балансі [311, с. 236]. 

З огляду на запропоновану класифікацію фактори вартості підприємства 
відносно відображення їх у балансі слід поділяти на: балансові (необоротні та 
оборотні активи), позабалансові (активи, які належать до інтелектуального 
капіталу та інші позабалансові активи); небалансові (доходи та витрати  
діяльності відповідного звітного періоду, в тому числі ефект від понесених 
трансакційних витрат). 

Балансові фактори вартості підприємства передбачають вибір оптимального 
методу оцінки необоротних та оборотних активів, довгострокових та поточних 
зобов’язань, здійснення їх переоцінки та визначення їх впливу на вартість 
підприємства. Фактичний вплив таких факторів знаходить своє відображення у 
показниках фінансової звітності підприємства. 

Необхідність виокремлення позабалансових факторів оцінки вартості підприємства 
обумовлюється тим, що інтелектуальний капітал та його складові (людський, 
організаційний, споживчий капітали) є основним критерієм капіталізації підприємств, 
оскільки вони здатні відобразити динаміку організаційної стійкості суб’єкта 
господарювання та процесу створення його цінності. 

Як зауважує О.А. Грішнова, тільки ці фактори придатні для оцінки сучасного 
виробництва, яке змінюється настільки швидкими темпами, що говорити про реальну 
вартість підприємства можна лише виходячи з таланту його працівників, їх відданості 
справі та якості знарядь праці, що ними використовуються [312, с. 13]. У суспільстві 
назріла необхідність переходу до нового типу економічного зростання. Генерувати 
якісні зрушення в цілях виробництва і в самому виробництві може тільки людина.  
На перше місце в системі чинників економічного зростання виходять нові – 
нематеріальні активи. У зв’язку з цим набуває актуальності дослідження сукупності 
“неречових” чинників та умов економічного зростання – інтелектуальних, 
інформаційних, організаційних, управлінських, соціальних ресурсів. 

За словами Т.В. Давидюк, сутністю позабалансового обліку немайнових 
інтелектуальних активів є відображення таких операцій, що не впливають на стан 
балансу підприємства, однак, здійснюють значний вплив на фінансові результати його 

                                                 
311 Старик Р.Я. Методичні аспекти оцінки рівня інтелектуального капіталу підприємства / Р.Я. Старик // 
Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.15. – С. 233-241. 
312 Грішнова О.А. Нагромадження людського, інтелектуального та соціального капіталу підприємства як основна форма 
його капіталізації / О.А. Грішнова // Вісник донецького інституту економіки та права. – 2011. – № 1. – С. 10-13. 
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діяльності [313, c. 191]. Зокрема, взяття працівника на роботу, укладання важливої угоди з 
“прибутковим” клієнтом не впливає на зміни в “Балансі”, однак ефективна робота 
“інтелектуальних” працівників, розвинуті клієнтські взаємовідносини виступають одним 
із основних факторів одержання прибутку, набуття конкурентних переваг.  

За словами науковців все більша частина отриманого ефекту стає результатом 
застосування спеціальних знань, широкого розвитку персоналу та взаємодії з партнерами 
та контрагентами [314, с. 11]. Інтелектуальний капітал підприємства більшою мірою ніж 
фізичні активи або грошові ресурси, стає стійкою перевагою в умовах нової економіки. 
Інтелектуальна економіка забезпечує отримання високих прибутків з використанням 
малого фізичного капіталу та невеликої кількості працівників високої кваліфікації. 

Інтелектуальний капітал має кожне підприємство незалежно від виду та форми 
його діяльності. Цей вид капіталу є одним з найістотніших факторів вартості 
підприємства, оскільки впливає на управління необоротними та оборотними активами. 
Тому серед факторів вартості слід виокремити фактори, які належать до сфери розвитку 
інтелектуального капіталу: людський капітал; організаційний та споживчий.  

Грішнова О.А. зауважує, що на мікроекономічному рівні людський капітал являє 
собою сукупну кваліфікацію та професійні здібності всіх працівників підприємства, а 
також здобутки підприємства у справі ефективної організації праці та розвитку персоналу 
[315, с. 10]. Лише висококваліфіковані фахівці можуть організувати виробництво товарів 
високої якості, створити позитивний імідж підприємства на ринку [316, c. 227]. 

Відповідно в частині людського капіталу слід виокремлювати такі фактори 
вартості підприємства: кваліфікацію та професійні здібності працівників; відносини 
між працівниками; програми перекваліфікації кадрів; етичні цінності та правила; 
якісні характеристики працівників та ін. 

Соціальний капітал автори визначають як нематеріальний актив, що створюється 
підприємством через систему соціальних взаємовідносин на організаційному, 
міжорганізаційному та організаційно-інституціональному рівнях та здійснює 
синергетичний вплив на результати діяльності завдяки здатності мобілізувати ресурси 
чи знижувати витрати [317, с. 11].  

Відповідно факторами вартості підприємства в частині соціального капіталу є 
корпоративна культура (сукупність моделей поведінки, набутих підприємством в 
процесі адаптації до зовнішнього середовища і внутрішньої інтеграції),  

                                                 
313 Давидюк Т.В. Методологічні аспекти бухгалтерського обліку людського капіталу: проблеми визнання та 
оцінки / Т.В. Давидюк // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-
Барановського. – 2009. – № 4(44). – С. 183-192. 
314 Грішнова О.А. Нагромадження людського, інтелектуального та соціального капіталу підприємства як основна форма 
його капіталізації / О.А. Грішнова // Вісник донецького інституту економіки та права. – 2011. – № 1. – С. 10-13. 
315 Там само. 
316 Симионова Н.Е. Оценка бизнеса: теория и практика / Н.Е. Симионова, Р.Ю. Симионов. – Ростов на Дону: 
“Феникс”, 2007. – 576 с. 
317 Грішнова О.А. Нагромадження людського, інтелектуального та соціального капіталу підприємства як основна форма 
його капіталізації / О.А. Грішнова // Вісник донецького інституту економіки та права. – 2011. – № 1. – С. 10-13. 
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суспільні та моральні цінності (підбір працівників зі схожими цінностями); 
індивідуальний капітал (сукупність знань, навиків та творчих здібностей працівників, 
взаємозв’язків між персоналом). 

Небалансові фактори, що включають зміни в доходах та витратах діяльності, 
заслуговують на приділення належної уваги в процесі оцінки вартості підприємства, 
оскільки вони утворюють базис для формування потенційних можливостей 
майбутнього зростання ефективності бізнесу. Оцінка впливу небалансових факторів 
на вартість підприємства здійснюється з використанням математико-статистичних 
методів, методів прогнозування, а також за допомогою факторного аналізу. 

Одним з небалансових факторів є позитивні ефекти від понесених трансакційних 
витрат. Поняття трансакційних витрат для цілей їх бухгалтерського відображення 
наводить М.М. Шигун, як витрати непродуктивного характеру, що обслуговують 
використання ринкового механізму організації взаємодії та координації 
взаємовідносин між економічними суб’єктами, які можуть бути достовірно визначені 
та передбачають зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або 
збільшення зобов’язань за розрахунками [318, с. 342]. Зокрема, такі витрати пов’язані з 
накопиченням та обробкою інформації, проведенням переговорів і прийняттям 
рішень, контролем та юридичним захистом виконання контрактів в умовах ринку.  

Основними факторами вартості в частині трансакційних витрат є: витрати на 
пошук інформації (даних щодо стану ринку, потенційних клієнтів, конкурентів), 
витрати, що виникають внаслідок неякісної або неповної інформації, витрати на 
просування товару на ринку; витрати на проведення переговорів та укладання 
угод; витрати вимірювання (придбання вимірювальної техніки, оплата послуг 
спеціалізованих установ і консультацій спеціалістів); витрати специфікації та 
захисту прав власності (оформлення спеціальних документів (патентів, ліцензій); 
витрати опортуністичної поведінки (витрати на контроль і дотримання умов угоди, 
можливі втрати від недобросовісності партнерів, витрати на стягнення 
дебіторської заборгованості); витрати на утримання (внески на створення та 
поліпшення матеріально-технічної бази різних організацій, добровільні внески 
впливовим політичним партіям). 

В процесі оцінки вартості підприємства особливу увагу слід приділяти 
характеру впливу факторів та їх здатності збільшувати або зменшувати вартість 
підприємства. Генеруючі фактори вартості – це сукупність умов, параметрів та 
обставин, які сприяють ефективному функціонуванню суб’єкта господарювання, 
зростанню його конкурентоспроможності та прояву синергетичних ефектів у 

                                                 
318 Шигун М.М. Розвиток теорії та методології моделювання системи бухгалтерського обліку: дис. на здобуття 
наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 
діяльності)” / М.М. Шигун. – Київ, 2010. – 412 с. 
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поєднанні активів та зобов’язань, що в цілому сприяє зростанню вартості 
підприємства.  

Руйнуючі фактори вартості – це сукупність умов, параметрів та обставин, що 
порушують стабільність функціонування підприємства, знижують його 
прибутковість, призводять до неможливості побудови ефективної системи 
управління активами та зобов’язаннями суб’єкта господарювання, негативно 
позначаються на показниках його вартості. 

Відносно рівня передбачуваності фактори оцінки вартості слід поділяти на: 
прогнозовані та непрогнозовані. До прогнозованих факторів вартості підприємства 
можна віднести ті явища, виникнення яких можна передбачити та попередити 
негативні наслідки їх настання. Наприклад, прогнозовані грошові потоки від 
використання об’єкта оцінки, прогнозований річний чистий операційний дохід тощо. 
Непрогнозовані фактори оцінки вартості підприємства виникають в результаті 
функціонування підприємства в умовах невизначеності, а також внаслідок настання 
умовних зобов’язань, непередбачених подій. 

Відносно підприємства фактори оцінки вартості слід поділяти на зовнішні та 
внутрішні. На розвиток зовнішніх факторів вартості підприємство не може впливати, 
але повинно їх врахувати в процесі оцінки вартості підприємства та прогнозування 
подальшої діяльності. Зовнішні фактори вартості підприємства оцінюються через 
ступінь відповідних ризиків. 

До внутрішніх факторів оцінки вартості належать ті сфери діяльності 
підприємства, які обумовлюються його організаційною структурою, технічними і 
технологічними аспектами функціонування, економічними та соціальними 
складовими. До внутрішніх факторів вартості підприємства, що мають обліковий 
характер, можна віднести: вартість та структуру майна; структуру капіталу та 
зобов’язань; зміни в активах; організацію і технологію процесу виробництва; 
розвиток системи продажу продукції тощо. 

Використання інформаційної бази для оцінки вартості підприємства передбачає 
накопичення ретроспективної та формування прогнозної інформації з урахуванням умов 
невизначеності отримання доходів або понесення втрат суб’єктом господарювання. 

За словами І.Н. Кадикової та Е.А. Шевченко, основними факторами, що 
впливають на оцінку вартості підприємства є час та ризик [319, c. 70-71]. Тривалість 
прогнозного періоду впливає на величину ринкової вартості та враховується при 
дисконтуванні. Вона може змінюватися протягом декількох місяців. У зв’язку з цим 
постійна переоцінка і дооцінка об’єктів є необхідними в сучасних економічних 

                                                 
319 Кадыкова И.Н. Оценка бизнеса в системе projekt expert как элемент антикризисного менеджмента / 
И.Н. Кадыкова, Е.А. Шевченко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми 
теорії та практики. – 2009. – № 1. – С. 68-80. 
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умовах. Ризик як фактор вартості відображає ймовірність того, що доходи від 
інвестицій в оцінюваний бізнес, виявляться більшими чи меншими за очікувані.  

Проблема ризиків у виробничій та фінансовій діяльності підприємства 
вважається однією з головних. Як вказують Н.Є. Симіонова та Р.Ю. Симіонов, Для 
підприємства ризик означає ймовірність настання несприятливої події, яка може 
призвести до втрати частини ресурсів, недоотримання доходів або появи додаткових 
витрат в результаті виробничої та фінансової діяльності [320, c. 275].  

В процесі оцінки вартості підприємства проявляються дві категорії ризиків: 
ризики діяльності підприємства та ризики неадекватності оцінки (рис. 3.2).  
 

Визначається рівнем складності  
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підприємство 
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Рис. 3.2. Модель ризику оцінки вартості підприємства 
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Наведені категорії ризику чинять значний вплив на оцінку вартості 
підприємства. Оцінка ризику діяльності підприємства реалізується через 
ідентифікацію таких видів ризику: ринковий (виникає в результаті зміни цін на 
товари, послуги, при зміні валютних курсів, відсоткових ставок); кредитний; 
операційний; фінансовий; правовий. 

Ризик неадекватності оцінки – це ризик неадекватності побудованої моделі 
факторів вартості. Ризик неправильної побудови моделі виникає з причини 
використання в процесі оцінки невідповідної для цілей оцінки моделі (така ситуація 
пов’язана з недостатньою кваліфікацією суб’єкта оцінки або недостатністю 
відповідних даних). Для мінімізації ризиків оцінки необхідно визначити можливі 
помилки оцінювання, провести аналіз чутливості до ризиків. 

Відносно середовища функціонування підприємства фактори вартості 
підприємства слід поділяти на фактори макросередовища, мезосередовища та 
мікросередовища. 

Значний плив на формування та збільшення вартості підприємства здійснюють 
фактори макросередовища, які створюють визначені умови для ведення господарської 
діяльності. До них належать рівень інфляції, відсоткові ставки, система 
оподаткування, рівень експорту та імпорту продукції, рівень політичної стабільності, 
стратегічні програми розвитку держави, коливання курсів валют, економічна політика 
країни, рівень середньої заробітної плати та безробіття тощо. Суттєвий вплив на 
вартість підприємства має система оподаткування. Від кількості суб’єктів 
оподаткування, форми оподаткування та величини податкових ставок залежить рівень 
грошових потоків, що визначає генерування / руйнування вартості підприємства. 

Фактори мезосередовища передбачають оцінку впливу галузевих особливостей 
функціонування підприємства на його вартість. Галузеві чинники заслуговують на 
окрему увагу, оскільки обумовлюють особливості діяльності підприємства, порядок 
відображення в бухгалтерському обліку фактів господарського життя та їх оцінку, 
формують його інвестиційну привабливість, ліквідність, визначають інтенсивність 
технологічних змін, вплив смаків споживачів, рівень ресурсної бази, екологічні фактори. 

Казанцева С.А. зауважує, що середньогалузеві показники можуть не співпадати з 
даними конкретного підприємства, тому їх необхідно коригувати відповідно до 
особливостей функціонування підприємства [321]. Галузеві фактори підлягають аналізу 
за такими параметрами: перспективи розвитку галузі, минула й очікувана прибутковість 
в галузі, ступінь галузевого ризику; рівень капіталомісткості, оборотності та віддачі 
вкладених фінансових ресурсів та ін. 

Фактори генерування / руйнування вартості підприємства, що носять загальний 
характер, відносяться до макросередища і виявляються в діяльності більшості суб’єктів 
господарювання. Галузеві фактори носять специфічний характер та формуються в 
мезосередовищі (табл. 3.3). 
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конф. (г. Москва, апрель 2011 г.); Т. I. – М.: РИОР, 2011. – С. 183-188. 



153 

Таблиця 3.3. Фактори генерування / руйнування вартості  
промислових підприємств України 

№ 
з/п Групи факторів Види факторів 

1 2 3 
ФАКТОРИ МАКРОСЕРЕДОВИЩА 

1 Політико-правові Наявність / відсутність державних програм підтримки розвитку 
підприємств галузі 
Наявність / відсутність співпраці з міжнародними компаніями 
Зростання / зниження інвестиційної активності 
Високий / низький ступінь насиченості ринку товарами іноземного 
походження  

2 Економічні Збільшення / зменшення інвестицій в діяльність підприємств галузі 
Розширення / згортання процесів відтворення в галузі 
Наявність / відсутність споживача готової продукції (споживчий фактор) 
Наявність / відсутність забезпечення та розширення ринків збуту 
Зростання / зниження динаміки внутрішнього платоспроможного попиту 
Високий / низький рівень конкурентоспроможності на споживчому ринку 
Переважання власних / залучених джерел фінансування 

3 Техніко-
технологічні 

Наявність / відсутність впровадження безвідходних технологій, 
автоматизація виробництва 
Високий / низький рівень науково-технічного розвитку 
Достатнє / недостатнє бюджетне фінансування розробок нових технологій 
Наявність / відсутність створення спеціалізованих підрозділів 
підприємства 
Висока / низька технічна оснащеність підприємств галузі  
Наявність / відсутність впровадження сучасної технології виробництва 

4 Географічні 
(екологічні) 

Широка / вузька географія сировинних ресурсів, їх місткість, умови 
залягання 
Наявність / відсутність забруднення довкілля в процесі виробництва 
Наявність / відсутність забруднення земельних ділянок, що впливає на 
можливості здійснення господарської діяльності  

5 Соціо-культурні Високий / низький рівень соціальної напруженості 
Позитивні / негативні тенденції зміни чисельності населення та рівня його 
забезпеченості  
Високий / низький рівень зайнятості населення, рівень доходів 
Ціннісні орієнтири, моральні принципи, норми поведінки, характер 
трудових та соціальних характеристик суспільства 

ФАКТОРИ МЕЗОСЕРЕДОВИЩА 
Важка промисловість 

5 Хімічна Водний фактор (розміри водоспоживання та кількості стічних вод, які 
потребують очищення) 
Підвищення / зниження інноваційної конкурентоспроможності хімічної 
промисловості на національному та міжнародному ринках 

2 Будівельна Залежність ефективного розвитку будівельної галузі від максимально 
вигідних умов іпотечного кредитування населення 
Наявність / відсутність створення інноваційних моделей, методів та 
комп’ютерних технологій управління проектами об’єктів архітектури та 
будівництва  
Значна залежність розміщення підприємств від технологічного процесу 
Раціональне / нераціональне використання власних лісових ресурсів 
Можливість / неможливість розширення сировинної бази за рахунок 
використання відходів сільськогосподарського виробництва 

3 Машинобудування Відсутність залежності від природних умов та ресурсів, груп  
споживачів продукції 
Трудомісткість галузі та підвищені вимоги до кваліфікації робочої сили 
Відсутність / наявність технічного переоснащення виробництва 
Відповідність / невідповідність продукції стандартам якості 
Наявність / відсутність значної кількості ресурсів, які не використовуються 
у виробничому процесі 
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Продовження табл. 3.3 
1 2 3 
4 Паливно-

енергетична 
Значний рівень фізичного спрацювання гірничодобувного обладнання 
Закриття шахт, скорочення видобутку вугілля 
Важкі умови праці шахтарів, високий травматизм  
Високий рівень забруднення навколишнього середовища порівняно з 
іншими галузями 

5 Металургійна Значні витрати ресурсів у зв’язку з відсталістю технологій 
Можливість / неможливість відкриття нових запасів сировини 

6 Лісова Відсутність належного державного контролю за веденням діяльності 
Дефіцит робочої сили для заготівлі деревини в регіонах з важкими 
природно-кліматичними умовами 
Випереджаючий розвиток потужностей з глибокої переробки деревини 

Легка промисловість 
7 Текстильна Можливість / неможливість встановлення прямих зв’язків з постачання 

сировини із західними експортерами 
Зростання рівня завантаженості виробничих потужностей 
Орієнтація виробництва текстильного одягу на громадян із середнім  
рівнем доходів 

8 Швейна Відсутність / наявність сировинної бази на території країни 
9 Шкіряна, взуттєва, 

хутрова 
Наявність випадків кооперування виробників шкіри та їх споживачів 
Наявність / відсутність залежаного товару на складах 
Високий / низький рівень залежності формування торгового асортименту 
від розширення мережі каналів збуту 

10 Харчова Відсутність / наявність чіткої довгострокової політики щодо форм та 
методів державного управління АПК 
Відсутність / наявність ефективної підтримки аграрних та 
агропромислових товаровиробників 
Стан матеріально-технічної бази підприємств харчової промисловості 

11 Переробна Наявність / відсутність розроблених заходів з удосконалення системи 
заготівлі сировини 

 
Наведений перелік факторів вартості підприємства в розрізі різних галузей 

промислової діяльності дає змогу стверджувати про їх значну диференціацію. Це 
сприяє розширенню факторних моделей оцінки вартості підприємства та формує 
передумови для встановлення рівня протидії суб’єкта господарювання  
галузевим ризикам діяльності, оцінки їх впливу на генерування / руйнування  
вартості підприємства. 

Фактори мікросередовища безпосередньо пов’язані з системою управління 
підприємством, його організаційними особливостями. До їх складу слід віднести: 
якість та ефективність управління, структуру майна та капіталу підприємства, 
взаємозв’язки між підрозділами і службами, кадрові складові, фінансові аспекти 
діяльності тощо. Розвиток факторів мікросередовища забезпечує підприємству 
максимально можливий приріст його вартості на основі прийняття ефективних 
управлінських рішень. 

Відносно ступеня формалізації факторів вартості їх слід поділяти на 
кількісні та якісні. Кількісні фактори вартості підприємства можуть мати числове 
вираження і включають: частку ринку, яку займає підприємство; зростання обсягів 
продажу продукції; рівень витрат та ефективність виробництва; чистий прибуток; 
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виплати за цінними паперами; курс акцій; норму дивідендів; дохід в розрахунку на 
одну акцію тощо.  

Якісні критерії характеризують внутрішні властивості підприємства, 
особливості його діяльності. До якісних факторів оцінки вартості підприємства 
можна віднести здатність підприємства до розширення  
асортименту продукції, зниження кількості ризиків діяльності,  наявність 
висококваліфікованого персоналу та ефективне його використання, можливість 
лобіювання інтересів підприємства. 

Відносно виду діяльності підприємства фактори вартості слід поділяти на 
операційні, інвестиційні та фінансові. На вартість підприємства впливають фактори 
та рішення, що стосуються усіх видів діяльності. Зокрема, в операційній діяльності 
фактори вартості пов’язані з доходами від продажу продукції (робіт, послуг), 
структурою витрат, рентабельністю продукції.  

Фактори вартості в частині інвестиційної діяльності визначаються інвестиціями 
в необоротні та оборотні активи, темпами інвестування та його структурою. 
Фінансові фактори вартості підприємства проявляються у виборі джерел 
фінансування, формуванні їх структури, від чого залежить характер формування 
залученого капіталу. 

Відносно ступеня впливу фактори вартості можна поділити на: а) основні 
фактори вартості – фактори, що здійснюють вирішальний вплив на генерування 
вартості підприємства; б) додаткові – інші фактори, вплив яких є несуттєвим або 
опосередкованим.  

Відносно сфери формування фактори вартості поділяються на: а) політико-
правові – рівень політичної стабільності в країні, наявність гарантій щодо права 
власності, структура державного управління та законодавчої бази; б) економічні – 
темпи зростання економіки та рівня національного виробництва, інфляційні процеси, 
кредитно-грошова та фіскальна політика, зовнішньоекономічна політика державного 
розвитку; в) техніко-технологічні (рівень науково-технічного розвитку, технічна 
структура підприємства, унікальність технології); г) географічні (екологічні) 
(територіальне розташування підприємства, наявність філій та відділень, стан та рівень 
забруднення навколишнього середовища, відношення суспільства до діяльності, яка 
забруднює довкілля); д) соціо-культурні – демографічна структура населення, існуючі в 
суспільстві традиції, цінності, норми поведінки, соціальні відносини. 

Відносно встановлення взаємозв’язків слід виокремити стохастичні, 
детерміновані фактори, які мають лінійний зв’язок та субальтернативні фактори 
вартості, що мають ієрархічний зв’язок. Головна ідея стохастичного підходу полягає у 
тому, що на практиці зміна рівня концентрації відображає ефект множини випадкових 
факторів, які визначають прийняття рішень та темпи зростання вартості на рівні окремих 
підприємств. Тому стохастичні (випадкові) фактори – це фактори, настання яких має 



156 

імовірнісний характер. Для розрахунку вартості підприємства необхідно знати можливі 
джерела прояву випадкових факторів, а також їх кількісні характеристики. Вплив 
стохастичних факторів на формування вартості підприємства може бути значним і 
призводити до суттєвої зміни параметрів функціонування суб’єкта господарювання. 

Детерміновані фактори – це фактори, які здійснюють систематичний 
формалізований вплив на вартість підприємства та можуть породжувати формування 
систематичних похибок.  

Субальтернативні фактори – це фактори, які мають ієрархічну будову та 
знаходяться у безперервній підпорядкованості між собою на макро-, мезо- та 
мікрорівнях. 

Залежно від факторів, що домінують в діяльності підприємства обирається 
відповідний метод визначення рівня капіталізації. Ключові фактори вартості мають 
динамічний характер, тому на підприємствах необхідно запроваджувати систему 
моніторингу та аналізу інформації про стан внутрішнього і зовнішнього середовища.  

Запропонована класифікація факторів вартості підприємства формує 
методологічні передумови здійснення оцінки вартості та надає можливість 
повноцінно враховувати специфіку діяльності в процесі оцінювання бізнесу.  

Перевагами запропонованої класифікації факторів вартості є її універсальність 
та простота використання. Така класифікація дозволяє структурувати фактори 
генерування / руйнування вартості підприємства за різними групами ознак, що надає 
можливість виділити ключові фактори, які підлягають обов’язковій оцінці, та 
другорядні несуттєві, які можуть бути відкинуті. Окрему наукову проблему становить 
розвиток науково-методологічних засад оцінки кожного з розглянутих факторів, а 
також розробка комплексного підходу до оцінки вартості підприємства. 

Характер впливу факторів генерування / руйнування вартості підприємства 
виявляється у зміні реальної вартості активів та зобов’язань, що відображаються в 
балансі, формує вартість інтелектуального капіталу на позабалансових рахунках та 
визначає потенційне зростання прибутковості діяльності шляхом аналізу та 
прогнозування зміни доходів і витрат як небалансових показників.  

Відповідно, з точки зору розвитку методології бухгалтерського обліку 
показників вартості підприємства визначальну роль має класифікація факторів 
вартості відносно їх відображення у балансі на балансові, позабалансові та 
небалансові. Удосконалення методологічних засад облікового відображення наслідків 
впливу факторів на вартість підприємства повинно здійснюватись у розрізі 
балансових, позабалансових та небалансових показників. 
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3.2. Методологічні засади оцінки балансових показників при визначенні 
вартості підприємства 

 

Розходження у показниках балансової та реальної ринкової вартості 
підприємства обумовлюються дією як об’єктивних, так й суб’єктивних обставин. 
Вітчизняне законодавство в сфері бухгалтерського обліку надає суб’єктам 
господарювання можливість вибору методів оцінки активів та зобов’язань, процедур 
обробки та узагальнення облікових даних. В практиці формування облікової політики 
такий вибір методів оцінки, як правило, є необґрунтованим та здійснюється без 
урахування галузевих особливостей діяльності. Крім цього спостерігається 
невиконання вимог та рекомендацій П(С)БО в частині достовірної оцінки вартості 
активів та зобов’язань з урахуванням зміни їх реальної вартості, можливостей 
одержання економічних вигод. 

Відображення активів у фінансовій звітності підприємств здійснюється 
переважно за історичною (фактичною) собівартістю, у вартості зобов’язань не 
враховується імовірність їх погашення, що зумовлює неадекватність їх відображення 
у звітності та невідповідність впливу балансових показників на вартість 
підприємства. 

Балансові фактори займають найбільшу питому вагу у вартості підприємства, 
тому їх достовірна оцінка за ринковою вартістю є найважливішим завданням, 
ефективне вирішення якого дозволяє одержати такі переваги: 

– розрахунок ринкової вартості забезпечує об’єктивну оцінку майбутніх грошових 
потоків у порівнянні з понесеними витратами для зовнішніх користувачів (інвесторів, 
кредиторів); 

– використання ринкової вартості створює основу для порівнянності інформації  
про стан підприємства в межах однієї галузі, покращує умови здійснення аналітичної 
діяльності. 

Ще у 1910 р. П. Цьомпа зазначав, що у більшості балансів наявні статті, які 
відображаються за заниженою вартістю, тоді як в дійсності такі цінності володіють 
вищою вартістю [322, c. 50]. У своїй праці “Нариси економетрії і побудована на 
національній політекономії теорія бухгалтерського обліку” (1910 р.) П. Цьомпа з 
використанням економетричних рівнянь намагався встановити “єдиноправильний” і 
загальний для всіх статей балансу підхід до визначення реальної вартості майна і 
капіталу підприємства. 

Достовірна оцінка вартості підприємства визначається правильним вибором 
системи показників вартості, визначенням ключових генеруючих й руйнуючих 
факторів вартості, урахуванням особливостей середовища, в якому функціонує 
суб’єкт господарювання, використанням оптимальних методів оцінки активів та 
зобов’язань. 

Методи оцінки активів та зобов’язань підприємства, закріплені на 
законодавчому рівні та визначаються діючими П(С)БО (Додаток Р). Згідно принципів 
                                                 
322 Цьомпа П. Нариси економетрії і побудована на національній політекономії теорія бухгалтерського обліку / 
Пер. з нім. Я. Гончарук, І. Копич, Г. Башнянин, І. Яремко. – Львів: Каменяр, 2001. – 233 с. 
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бухгалтерського обліку та фінансової звітності, історична (фактична) собівартість 
означає, що пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх 
виробництво та придбання [323].  

Для кожного активу притаманна власна специфіка формування собівартості та 
склад витрат, які включаються до неї. При цьому слід враховувати, що розрізняють 
оцінку за вартістю придбання, яка застосовується для активів, що надійшли на 
підприємство, та оцінку за фактичною собівартістю виготовлення, за якою 
оцінюються активи, виготовленні підприємством самостійно. 

Методичні засади оцінки зобов’язань визначаються п. 4 П(С)БО 11 
“Зобов’язання” та пп. 3-4 П(С)БО 13 “Фінансові інструменти” [324]. На дату балансу 
зобов’язання, як правило, відображаються відповідно до умов договору за 
теперішньою вартістю або вартістю до погашення. Крім цього повинна враховуватися 
специфіка оцінки зобов’язань залежно від їх видів. Поточні зобов’язання на дату 
балансу відображаються за сумою погашення, а довгострокові – за теперішньою 
вартістю. Фінансові зобов’язання на дату балансу оцінюються за амортизованою 
собівартістю, крім зобов’язань, призначених для перепродажу, і зобов’язань за 
похідними фінансовими інструментами. 

Розглядаючи проблеми оцінки, П. Цьомпа зауважує, що баланс підприємства 
повинен відображати активи і зобов’язання, вартість яких повинна бути наближена до 
ринкової якомога ближче [325, c. 136]. Баланси, які відображають нематеріальну 
(знецінену) позицію майна або капіталу, повинні бути визнані неправильними з 
економічної точки зору. Це також стосується балансів, які представляють нереальну, 
невідповідну оцінку (вартість) майна і капіталу підприємства [326, c. 185].  

Оцінка активів підприємства може здійснюватися при їх надходженні на 
підприємство (придбання, обмін, безоплатне отримання, внесок до статутного 
капіталу та ін.), на дату балансу та при вибутті. Оцінка активів при придбанні або 
виготовленні власними силами здійснюється за первісною вартістю. Оцінка за 
первісною вартістю є сумою грошових коштів або інших цінностей, переданих в 
оплату отриманих активів. Оцінка за вартістю виготовлення включає фактично 
понесені в процесі виробництва витрати на створення активу, які згідно з 
національними П(С)БО можуть включатися до собівартості виготовленого об’єкту. 
Перевагою оцінки за історичною (фактичною) собівартістю є те, що вона виступає 
реальною ціною угоди та може бути перевірена за підтверджуючими документами, 
основним недоліком є зміна реальної вартості угоди з плином часу. При цьому слід 
враховувати, що первісна вартість − це не завжди історична (фактична) собівартість. 
Наприклад, у випадку безоплатного придбання активів або їх внеску до статутного 

                                                 
323 Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (зі змінами та доповненнями) від 
16.07.99 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 
324 Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку № 13“Фінансові інструменти”, затверджене Наказом 
Міністерства фінансів України № 559 від 30 листопада 2001 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu13/ 
325 Цьомпа П. Нариси економетрії і побудована на національній політекономії теорія бухгалтерського обліку / 
Пер. з нім. Я. Гончарук, І. Копич, Г. Башнянин, І. Яремко. – Львів: Каменяр, 2001. – 233 с. 
326 Там само. 
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капіталу первісною вартістю цих активів буде їх справедлива вартість, за якою вони 
мають бути оцінені.  

Визначення справедливої вартості наводиться у п. 4 П(С)БО 19 “Об’єднання 
підприємств” [327] як сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата 
зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними 
сторонами. Тотожне визначення справедливої вартості надає МСФЗ 16 “Основні засоби”. 

Борисов А.Б. зазначає, що справедлива ринкова вартість – це ціна товару, в 
основі якої лежить поточна ринкова вартість, що визначається співвідношенням 
попиту і пропозиції [328, с. 703]. Такої ж думки дотримується С.В. Мочерний: 
“справедлива ринкова вартість – ціна, в основі якої – поточна ринкова вартість, що 
визначається як співвідношення попиту і пропозиції, за якого покупець і продавець 
укладають угоду” [329, с. 458].  

Туякова З.С. визначає справедливу вартість, як якісну характеристику вартісного 
виміру об’єктів бухгалтерського обліку з використанням системи альтернативних 
способів оцінки, основним з яких є ринкова вартість при наявності активного і 
немонополістичного ринку, дотримання умов обізнаності, зацікавленості, 
незалежності і дійсного бажання сторін, які укладають угоду [330, с. 205]. 

Як зазначає В.А. Замлінський [331, с. 87], можна виділити наступні принципові риси 
національної системи обліку, що відрізняють її від МСФЗ: виключно витратний принцип 
формування первісної та залишкової балансової вартості активів на відміну від 
концепцій ринкової (market value) і справедливої (fair value) вартості, прийнятих у 
МСФЗ; відсутність можливості враховувати фактичний стан активів, їх реальний знос та 
знецінення; відсутність зв’язку між економічними перспективами підприємства, його 
фінансовим станом і вартістю активів та зобов’язань. 

Такі особливості вітчизняної системи обліку призводять до того, що залишкова 
вартість лише орієнтовно відображає ринкову (справедливу) вартість активів. 
Ймовірність відхилення підвищується, якщо врахувати такі риси української 
практики як неринкове ціноутворення в історичний період при формуванні вартості 
більшої частини необоротних активів; тривалий період гіперінфляції в економіці 
після введення ринкових механізмів ціноутворення; неадекватне відображення 
господарських угод в бухгалтерському обліку. 

Проблеми оцінки активів та зобов’язань підприємства. В процесі приведення 
вартості активів та зобов’язань до їх реальної вартості слід враховувати нормативні 
вимоги щодо їх оцінки відповідно до П(С)БО (табл. 3.4.1, 3.4.2). 
  

                                                 
327 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 19 “Об’єднання підприємств”, затверджене Наказом 
Міністерства фінансів України № 163 від 7 липня 1999 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu19/. 
328 Большой экономический словарь / Сост. Борисов А.Б. – М.: Книжный мир, 2001. – 895 с. 
329 Економічна енциклопедія: [у трьох томах. Т. 1] / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий 
центр “Академія”, 2000 – 864 с. 
330 Туякова З.С. Сущность и содержание понятия “оценка” в системе стоимостного измерения объектов 
бухгалтерского учета / З.С. Туякова // Вестник ОГУ. – 2006. – № 1. – С. 146-155. 
331 Замлінський В.А. Справедлива вартість основних засобів при переході на міжнародні стандарти фінансової звітності 
/ В.А. Замлінський // Аграрний вісник Причорномор’я / Економічні науки. – 2010. – Вип. 53. – С. 86-90. 
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Національні П(С)БО встановлюють подібні підходи до оцінки нематеріальних 
активів, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (ІНМА). 
Зокрема, згідно п. 10 П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” [332], пп. 7-21 П(С)БО 7 
“Основні засоби” [333] придбані (створені) нематеріальні активи, основні засоби 
зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Перелік витрат, що 
включаються до первісної вартості, чітко визначений зазначеними П(С)БО і 
передбачає застосування історичної (фактичної) собівартості. При цьому первісна 
вартість безоплатно отриманих та внесених до статутного капіталу нематеріальних 
активів та основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з 
урахуванням витрат, передбачених П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” та П(С)БО 7 
“Основні засоби”. 

Первісна вартість об’єктів, переведених до складу основних засобів з оборотних 
активів, товарів, готової продукції, дорівнює їх собівартості, яка визначається згідно з 
п. 9 П(С)БО 9 “Запаси” та п. 11 16 “Витрати”. Первісна вартість об’єкта нематеріальних 
активів та основних засобів, отриманих в обмін на подібний та неподібний об’єкти, 
дорівнює відповідно залишковій або справедливій вартості, справедливій збільшеній або 
зменшеній на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під 
час обміну. Отже, історична собівартість застосовується лише при придбанні 
нематеріальних активів та основних засобів, в усіх інших випадках такі об’єкти повинні 
оцінюватися за справедливою або залишковою вартістю активу. 

Як стверджує М.С. Пушкар, створені або придбані основні засоби у балансі 
відображаються за їх первинною вартістю. При отриманні основних засобів без оплати 
(від благодійних організацій, при об’єднанні підприємств) у балансі їх треба показати за 
справедливою вартістю – за ціною обміну або оплати постачальнику об’єкта (ринкова 
або відновлювальна вартість). За такою ж справедливою вартістю оцінюється об’єкт, 
який внесено до статутного капіталу підприємства [334, с. 154-155].  

На проблемах неврегульованості порядку здійснення оцінки нематеріальних 
активів за справедливою вартістю наголошує Т.М. Банасько. Зокрема, автор зазначає, 
що в П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” зазначені лише випадки, за яких повинна 
використовуватися оцінка за справедливою вартістю, але не наведено жодних чітких 
інструкцій щодо застосування такого виду оцінки [335, c. 82]. 

                                                 
332 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 8 “Нематеріальні активи”, затверджене Наказом 
Міністерства фінансів України № 242 від 18 жовтня 1999 р. – [Електронний ресурс]. − Режим: 
http://buhgalter911.com/ Res/PSBO/PSBO8.aspx. 
333 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 “Основні засоби”, затверджене Наказом Міністерства 
фінансів України № 92 від 27 квітня 2000 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO7.aspx. 
334 Пушкар М. С. Фінансовий облік: Підручник / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с. 
335 Банасько Т.М. Оцінка нематеріальних активів для потреб обліку / Т.М. Банасько // Проблеми теорії та 
методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: 
Бухгалтерський облік, контроль і аналіз / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: 
ЖДТУ, 2009. – Вип. 3 (15). – С. 76-83. 
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З економічної точки зору, як стверджує П. Цьомпа, діючі правила оцінки можуть 
застосовуватися в загальному для майна та капіталу [336, c. 139]. Актуалізуючи 
необхідність врахування ринкової вартості, автор вказує, що ефективна оцінка майна 
та капіталу можлива лише за умови взяття за основу закупівельних та продажних цін 
на момент оцінки. Якщо продажної ціни не існує, тоді мінова вартість повинна 
встановлюватися на основі проведення незалежної оцінки.  

За словами П. Цьомпи, майно підприємства повинно оцінюватися за реальною 
міновою вартістю на дату балансу. На момент придбання активів майно слід 
оцінювати за купівельною ціною, а на дату балансу – за ціною реалізації (біржовий 
курс, ринкова ціна, роздрібна ціна для оптових роздрібних торговців) [337, c. 140]. 
Звертаючи увагу на необхідність достовірної оцінки активів підприємства, автор 
зауважував, що найбільш вагомою для оцінки основного майна є його купівельна 
вартість, яка одночасно виступає міновою вартістю [338, c. 168]. Сьогодні такий вид 
вартості називають справедливою. 

Справедлива вартість нематеріального активу, як стверджує О. Сизоненко – це 
поточна ринкова вартість [339]. За відсутності такої вартості існує оціночна вартість, 
яку підприємство сплатило б за актив у разі операції між обізнаними, зацікавленими 
та незалежними сторонами, виходячи з наявної інформації.  

Слід зауважити, що тлумачення поточної ринкової й оціночної вартостей в 
національних стандартах обліку відсутнє. Можна зробити висновок, що поточна ринкова 
вартість – це та вартість об’єкта нематеріальних активів, яка розрахована за ринковим 
(порівняльним) підходом. Оціночна – це вартість, визначена професійними 
оцінювачами, з використанням їх професійних знань та відповідних методичних підходів 
до визначення вартості об’єкта нематеріальних активів.  

Розглядаючи причини невідповідності балансової та ринкової вартості основних 
засобів, П. Цьомпа наголошував на тому, що придбання запасних частин з метою 
ремонту, оновлення основних засобів зараховуються як непрямі витрати. З точки зору 
автора, це неправильно, оскільки придбання таких запасів повинно бути оцінене в 
балансі, і такі видатки повинні відображатися не у складі непрямих витрат, а 
списуватися на відповідний інвестиційний рахунок [340, c. 51]. Таке накопичення 
витрат на утримання об’єктів основних засобів повинно забезпечити адекватне 
відображення їх вартості в балансі підприємства. 

За словами П. Цьомпи, в перші роки використання рухомого та нерухомого 
майна їх списання здійснюється за ціною виготовлення або закупівельною ціною, а 
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якщо купівля не відбулась – за ціною оцінки [341, c. 163]. Цим автор підкреслював 
необхідність перегляду вартості активів підприємства та доцільність їх переоцінки на 
дату балансу. Вказуючи на необхідність переоцінки необоротних активів, він 
зауважував, що якщо вартість майна збільшилась або зменшилась її необхідно 
відкоригувати [342, c. 169]. При цьому підвищення вартості не слід відображати як 
капітал. З останнім твердженням автора погодитись неможливо, оскільки діючими 
стандартами передбачено відображення результатів дооцінки у складі додаткового 
капіталу підприємства. Такий порядок дозволяє забезпечити вимоги системи 
формування вартості підприємства в частині накопичення дооціненої вартості 
активів. 

Також слід враховувати, що згідно з п. 16 П(С)БО 7 “Основні засоби” підприємство 
може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об’єкта 
суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу і надалі об’єкт 
основних засобів в балансі відображатиметься за переоціненою вартістю. Застосування 
історичної собівартості у даному випадку можливе лише тоді, коли нематеріальний 
актив, основний засіб, ІНМА придбаний у звітному місяці, в якому амортизація не 
нараховується та переоцінка, відповідно, не потрібна. 

Оцінка нематеріальних активів, основних засобів та ІНМА при вибутті 
здійснюється за залишковою, ліквідаційною або чистою вартістю реалізації 
(справедлива вартість необоротного активу за вирахуванням очікуваних витрат на 
його реалізацію), в залежності від призначення активу та причин вибуття.  

Капітальні інвестиції (незавершене будівництво) в залежності від свого 
призначення (капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, 
інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових 
біологічних активів) оцінюються відповідно до шляхів надходження на підприємство. 
Оцінка за історичною (фактичною) собівартістю здійснюватиметься тоді, коли актив 
безпосередньо придбаний за плату та зарахований на баланс до відповідної групи 
активів, наприклад, до основних засобів. Оцінка у випадку власного виробництва 
здійснюється за виробничою собівартістю. 

Оцінка довгострокових біологічних активів регулюється 
П(С)БО 30 “Біологічні активи”, у якому зазначено, що придбаний (одержаний) 
біологічний актив зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю, яка 
визначається відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби”. Первісною вартістю у цьому 
випадку виступає історична фактична собівартість. У випадку безоплатного 
отримання біологічних активів, внеску до статутного капіталу оцінка довгострокових 
біологічних активів здійснюється за справедливою вартістю. 

Довгострокові біологічні активи відображаються на дату проміжного і річного 
балансу за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці 
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продажу. Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу 
достовірно визначити неможливо, визнаються та відображаються за первісною 
вартістю з урахуванням суми їх зносу і втрат від зменшення корисності. Така оцінка 
застосовується до періоду, у якому стає можливим визначення справедливої вартості 
таких активів.  

Методичні засади оцінки довгострокових біологічних активів за справедливою 
вартістю та фінансових результатів аграрних підприємств відповідно до П(С)БО 30 
“Біологічні активи”, основні проблемні питання застосування на практиці зазначеного 
нормативного документу досліджені в працях Г.Г. Кірейцева [343], В.М. Жука [344, 345], 
В.Б. Моссаковського [346]. 

На проблемах відображення довгострокових біологічних активів в обліку 
акцентує увагу А. Гнатюк [347, с. 50], яка зауважує, що біологічні активи мають досить 
складну методику визначення їх справедливої вартості на дату балансу. При цьому 
виникають та нагромаджуються додаткові господарські операції, що ускладнюють 
облікове забезпечення такого об’єкта й не гарантують реальності відображення подій 
в обліку та звітності. 

Оцінка довгострокових біологічних активів при вибутті здійснюється за 
вартістю, за якою вони відображаються в обліку на дату реалізації, тобто дорівнює 
вартості вибуття біологічного активу. 

Для оцінки довгострокових та поточних фінансових інвестицій 
застосовуються норми п. 4 П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”, яким врегульовано, що 
такі об’єкти при надходженні оцінюються та відображаються за собівартістю, яка 
складається з ціни їх придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, 
обов’язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням 
фінансової інвестиції, що має грошову форму [348]. 

Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на цінні 
папери власної емісії або шляхом обміну на інші активи, собівартість фінансової 
інвестиції визначається за справедливою вартістю переданих цінних паперів або 
активів відповідно. 

На дату балансу довгострокові та поточні фінансові інвестиції (крім інвестицій, 
що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом 
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участі в капіталі) відображаються за справедливою вартістю. Фінансові інвестиції, 
справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату 
балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції. 

Проблемам визначення теоретичних аспектів сутності інвестицій та їх ролі в 
реструктуризації економіки країни, поглиблення методології обліку та контролю 
інвестицій, уточнення методів оцінювання інвестиційних ресурсів присвячені праці 
М.І. Бондаря [349, 350, 351]. М.С. Пушкар наводить нормативні вимоги до оцінки 
фінансових інвестицій при їх надходженні, обміні та на дату балансу [352, с. 411-412]. 
Я.Д. Крупкою запропоновано альтернативні підходи до оцінки інвестицій за 
справедливою вартістю [353]. Разом з тим, проблеми оцінки фінансових інвестицій в 
цілях визначення вартості підприємства залишаються не вирішеними. 

В частині оцінки довгострокової дебіторської заборгованості та її відображення в 
балансі підприємства п. 10 П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” [354] передбачено, 
що довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються відсотки, 
відображається в балансі за її теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості 
залежить від виду заборгованості та умов її погашення. Оцінка на дату балансу 
довгострокової дебіторської заборгованості, здійснюється за дисконтованою вартістю 
майбутніх платежів, які очікуються від погашення цієї заборгованості. При вибутті 
оцінка здійснюється за тією ж вартістю, за якою на момент списання актив перебував на 
балансі.  

Оцінка дебіторської заборгованості за векселями виданими при зарахуванні на 
баланс здійснюється за номінальною вартістю, яка протягом звітного періоду може 
змінюватися. У п. 10 П(С)БО 11 “Зобов’язання” [355] визначається, що довгострокові 
зобов’язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх 
теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду 
зобов’язання. Тому застосування історичної собівартості для оцінки такого виду 
дебіторської заборгованості є неправомірним при зарахуванні на баланс, на дату 
балансу, а отже, і при списанні такої заборгованості. 

Кузнєцовою С.А. запропоновано комплексний підхід до оцінювання 
дебіторської заборгованості, що базується на коригуванні первісної вартості 
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дебіторської заборгованості відповідно до коефіцієнта часу [356], що дозволяє змінити 
підхід до оцінки в бухгалтерському обліку та свідчить про необхідність переходу від 
історичної вартості до справедливої.  

Інвестиційна нерухомість підприємства придбана (створена), відповідно до 
п. 9 П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість” зараховується на баланс за первісною 
вартістю [357]. На дату балансу підприємство відображає у фінансовій звітності 
інвестиційну нерухомість 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. Інвестиційна 
нерухомість, що обліковується за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої 
амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення, 
переоцінці не підлягає. У випадку якщо підприємство оцінює об’єкти інвестиційної 
нерухомості за первісною вартістю, у будь-якому разі також визначається справедлива 
вартість об’єкта на дату балансу. 

Миронова О. наголошує на тому, що при виборі методу оцінки об’єкта 
інвестиційної нерухомості за первісною вартістю у примітках до фінансової звітності 
необхідно вказати і справедливу вартість такої інвестиційної нерухомості (п. 36.5 
П(С)БО 32) [358, 39-40]. Варто відмітити, що ринкова ціна інвестиційної нерухомості 
не є справедливою вартістю в повному розумінні, оскільки будь-який ринок 
недосконалий, і навіть за наявності розвинутого ринку достовірна оцінка економічної 
цінності неможлива, оскільки вона стосується конкретних активів, точних аналогів 
яким знайти практично неможливо [359, с. 189]. 

Гудвіл згідно з п. 4-5 П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств” [360] відображає 
перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості 
придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань на дату 
придбання. Гудвіл, що виникає в результаті придбання чистих активів іншим 
підприємством (покупцем), відображається в балансі покупцем, починаючи з дати 
придбання, за умови ліквідації підприємства внаслідок його придбання. 

У разі відсутності справедливої оцінки гудвілу, користувачі фінансової 
звітності (акціонери, потенційні інвестори) одержують викривлену інформацію 
щодо оцінки вартості підприємства. Таке відхилення утворюється у випадку 
існуючого, але не врахованого негативного гудвілу. Відповідно, негативний гудвіл 
                                                 
356 Кузнецова С.А. Облік та аналіз дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану 
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свідчить про те, що сумарна вартість чистих активів підприємства є вищою за 
сформовану ринкову вартість підприємства [361, с. 145]. 

Переважна більшість українських підприємств має дуже низький відсоток 
нематеріальних активів у загальній вартості бізнесу (близько 2-5 %), при цьому 
ринкова вартість додатково врахованих нематеріальних активів в процесі оцінки 
вартості підприємства може скласти 15-20 % і більше. Вітчизняний власник таким 
чином поступається корпоративними правами іноземному інвестору, не 
зараховуючи до вартості об’єкта інвестування нематеріальної складової [362, 
с. 306]. 

Бланк І.А. називає гудвіл одним з видів нематеріальних активів, вартість 
якого визначається як різниця між ринковою вартістю підприємства як цілісного 
майнового комплексу та його балансовою вартістю (сумою чистих активів) [363]. 

За словами Е.С. Хендріксена та М.Ф. Ван-Бреда, гудвіл виступає одним з 
найважливіших та досить складних з точки зору оцінки видів активів. Гудвіл 
полегшує маніпулювання активами підприємства, оскільки йому не притаманні 
ідентифікованість та відокремленість. Автори виділяють три основні підходи до 
оцінки гудвілу [364, с. 401]: 

а) оцінка репутації фірми; 
б) поточна дисконтована оцінка різниці між очікуваним майбутнім прибутком 

та нормативним прибутком від всіх активів підприємства крім гудвілу; 
в) залишкова вартість, яка є перевищенням вартості підприємства в цілому (як 

бізнесу) над сукупною оцінкою чистих матеріальних і нематеріальних активів. 
Як стверджують М.В. Дулясова та Т.Р. Ханнанова [365, с. 181-182], існує 

багато підходів до оцінки вартості гудвілу підприємства, які найбільш широко 
використовуються в практичній діяльності. Зокрема, це такі підходи: а) різниця 
між вартістю всього підприємства і сумарною ринковою вартістю активів; 
б) з точки зору надлишкового прибутку (ресурсів); в) на основі показника 
собівартості; г) за показником ділової активності; д) на основі показника ринкової 
капіталізації; е) за методом левериджу; є) за обсягом реалізації; 
ж) з використанням кваліметричних методів. 

Вітчизняними вченими пропонується застосовувати наступні методи оцінки 
гудвілу [366, с. 208]: 

а) виходячи з перевищення купівельної ціни придбаних активів над їх 
поточною ринковою вартістю (наявні дані про поточну ринкову ціну всіх активів 
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Сер. Економіка / редкол.: А.А.Григорук, Т.Г.Дудар, С.Л.Дусановський та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 22. – 
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підприємства, яка може бути вищою або нижчою за їх облікову вартість. Різниця 
між ціною продажу підприємства, з якою згодні продавець і покупець та ринковою 
вартістю чистих активів підприємства є вартістю гудвілу, що відображається у 
звітності); 

б) метод чистого прибутку підприємства (базується на перевищенні норми 
прибутку, який може отримати підприємство, над середньогалузевою нормою 
прибутку. Норма прибутку визначається діленням чистого прибутку на величину 
чистих активів); 

в) метод загальної оцінки – метод прямого розрахунку гудвілу (капіталізація 
перевищення очікуваного чистого прибутку над середньогалузевим прибутком за 
середньогалузевою нормою прибутку). 

Зарахований на баланс гудвіл надалі оцінюється на наявність ознак можливого 
зменшення його корисності згідно з вимогами П(С)БО 28 “Зменшення корисності 
активів” (п. 10 П(С)БО 19). Якщо гудвіл на кінець року не відповідає ознакам активу, 
він списується з включенням його залишкової вартості до витрат періоду. 

Історична оцінка в частині інших необоротних активів, використання яких, 
як очікується, неможливе протягом дванадцяти місяців з дати балансу, зокрема 
грошових коштів, а також інших активів, які безпосередньо не можуть бути 
відображені у складі інших об’єктів необоротних активів, практично не 
застосовується та їх оцінка здійснюється за справедливою вартістю. 

Виробничі запаси як складова оборотних матеріальних активів підприємства 
для цілей їх відображення у фінансовій звітності згідно п. 21 П(С)БО 2 “Баланс” [367] 
включають запаси малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировини, основних і 
допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, 
запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для 
споживання в ході нормального операційного циклу. 

Згідно п. 8 П(С)БО 9 “Запаси” [368] усі види запасів (включаючи готову 
продукцію і товари) оцінюються за первісною вартістю, якою є собівартість, що 
складається з фактичних витрат. Запаси, придбані у постачальника за плату, 
оцінюються за первісною вартістю (фактичною собівартістю).  

Первісна оцінка запасів, виготовлених власними силами, визначається за 
собівартістю виробництва, яка регулюється П(С)БО 16 “Витрати”. Для запасів, 
внесених до статутного капіталу, одержаних безоплатно та в обмін на неподібні 
активи оцінка здійснюється за справедливою вартістю, придбаних в обмін на подібні 
активи – за балансовою вартістю переданих запасів.  
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Особливості оцінки та визнання, класифікації, документального оформлення та 
обліку запасів відповідно до норм П(С)БО досліджені в працях Ю.А. Кузьмінського 
[369], М.В. Кужельного, В.Г. Лінника [370], В.В. Сопка [371] та ін. 

Як відмічає Т.Г. Китайчук, при визначенні справедливої вартості оборотних 
матеріальних активів підприємство може використовувати дані про: останню ринкову 
ціну операцій з відповідними запасами; ринкові ціни на подібні активи, скориговані з 
урахуванням індивідуальних характеристик, особливостей або ступеня 
незавершеного виробництва, для якого визначається справедлива вартість; додаткові 
показники, які характеризують рівень цін на запаси [372]. 

Оцінку вартості готової продукції, з точки зору Т.А. Демченко, при її 
надходженні та списанні протягом місяця доцільно здійснювати за плановою 
собівартістю, а вартість товарних запасів, переданих на реалізацію у власних 
роздрібних точках, потрібно оцінювати за методом ціни продажу [373]. Як 
зауважував П. Цьомпа, товари слід оцінювати за ціною продажу (біржовою, 
ринковою, або роздрібною) [374, c. 152]. Напівфабрикати слід оцінювати за ціною 
виготовлення [375, c. 153]. Так само за купівельною ціною слід оцінювати інші запаси 
споживчих цінностей (вугілля, фарбу, дерево, запаси тощо) і матеріали, оскільки вони 
не продаються. 

При відображенні в балансі цінностей, як вказував П. Цьомпа, слід 
дотримуватися принципу обачності, що передбачає неправомірність їх оцінки в 
балансі вище за їх купівельну вартість [376, c. 51]. Разом з тим, автор зауважує, що 
складові частини майна та капіталу підприємства повинні бути представлені за 
реальною вартістю. Цей принцип регулюється обліковими стандартами. Так, згідно з 
п. 24 П(С)БО 9 “Запаси” на дату балансу запаси відображаються в бухгалтерському 
обліку та звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою 
вартістю реалізації. За чистою вартістю реалізації запаси обліковуються, якщо на дату 
балансу їх ціна знизилась, вони зіпсовані, застаріли чи іншим чином втратили 
можливість одержати первісно очікувані економічні вигоди. 

Відповідно до П(С)БО 9 “Запаси” при вибутті запасів їх оцінка може 
здійснюватися за такими методами: ідентифікованої собівартості, середньозваженої 
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собівартості, за собівартістю перших за часом надходжень запасів (метод ФІФО), 
нормативних затрат, ціни продажу. 

Зарахування на баланс поточних біологічних активів здійснюється за 
первісною вартістю, що дорівнює історичній фактичній собівартості згідно з 
П(С)БО 9 “Запаси” [377]. На дату балансу поточні біологічні активи відображаються за 
справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.  

Як звертає увагу С.Ф. Голов, оцінка біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції за справедливою вартістю є не лише нормативною вимогою, а й чинником 
інвестиційної привабливості підприємства [378]. 

Поточні біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу 
достовірно визначити неможливо, визнаються та відображаються за первісною 
вартістю, крім поточних біологічних активів рослинництва, які визнаються і 
відображаються як незавершене виробництво. Такий підхід застосовується до 
періоду, у якому стає можливим визначити справедливу вартість поточних 
біологічних активів. Оцінка таких біологічних активів здійснюється відповідно до 
П(С)БО 9 “Запаси” п. 5-14 [379]. При вибутті поточні біологічні активи оцінюються за 
вартістю вибуття. 

Практичні рекомендації щодо організації обліку поточних біологічних активів на 
підприємствах розроблені Л.К. Суком та П.Л. Суком [380].  

Відображення в балансі незавершеного виробництва здійснюється з 
урахуванням безпосередньо понесених витрат на незавершене виробництво і 
незавершені роботи та послуги, вартості напівфабрикатів власного виробництва (п. 23 
П(С)БО 2 “Баланс” [381]). Для підприємств будівельної сфери до складу 
незавершеного виробництва включається валова заборгованість замовників за 
будівельними контрактами. 

Оцінка браку виробництва здійснюється залежно від обраного підприємством 
методу: за виробничою або плановою вартістю. До собівартості внутрішнього 
виправного браку включається вартість витрачених на виправлення матеріалів і 
заробітна плата робітників, нарахована за виправлення такого браку. Собівартість 
невиправного браку складається з фактично понесених витрат. 

                                                 
377 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 30 “Біологічні активи”, затверджене Наказом Міністерства 
фінансів України № 790 від 18 листопада 2005 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO12.aspx. 
378 Голов С.Ф. Облік сільськогосподарських активів за справедливою вартістю: проти течії / С.Ф. Голов // 
Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи: Тези доп. ІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф., 19-20 жовтня 2006 р. – К.: “Юр-Агро-Веста”, 2006. – С. 21-23. 
379 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 30 “Біологічні активи”, затверджене Наказом Міністерства 
фінансів України № 790 від 18 листопада 2005 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO12.aspx. 
380 Сук Л. Облік поточних біологічних активів / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2007. 
– № 8. – С. 42-48. 
381 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 “Баланс ”, затверджене Наказом Міністерства фінансів 
України № 87 від 31 березня 1999 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO2.aspx. 
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Відображення векселів одержаних у балансі підприємства відображається за 
справедливою вартістю заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за 
відвантажену продукцію (товари), інших активів, виконаних робіт та наданих послуг, 
забезпеченої векселями виробництва (п. 26 П(С)БО 2 “Баланс” [382]). При одержанні, 
вексель оцінюється за номінальною вартістю або справедливою вартістю, на дату 
балансу − за дисконтованою, номінальною вартістю, справедливою, при погашенні − 
за вартістю погашення.  

Оцінка за справедливою вартістю здійснюється у тому випадку, якщо вексель 
отриманий у забезпечення поставки активів, які оцінені за справедливою вартістю. 
Варто відмітити, що номінальна вартість, зазначена у векселі, може дорівнювати 
справедливій. В залежності від обраної методики оцінки векселів, на дату балансу 
підприємство може використовувати оцінку за дисконтованою, справедливою або 
іншою вартістю. Оцінка векселя при списанні з балансу здійснюється за вартістю 
погашення. 

Дебіторська заборгованість є особливим видом активів, що визначає права 
підприємства на отримання від контрагентів грошових коштів. Первісна вартість 
дебіторської заборгованості за реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги) 
наближена до її справедливої вартості. На момент здійснення операції комерційні 
партнери аналізують ціни, що склалися на ринку на відповідні товари, роботи, 
послуги). Справедливою вартістю визнаної дебіторської заборгованості буде ринкова 
ціна продажу з урахуванням податків, які включаються до неї. На дату продажу 
(відвантаження) продукції (товарів робіт, послуг) вона є собівартістю дебіторської 
заборгованості та дорівнює справедливій вартості компенсації, яку підприємство 
очікує отримати від покупця. 

Порядок оцінки та облікового відображення дебіторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги та дебіторської заборгованості за розрахунками відповідно до 
діючого законодавства досліджені в працях Ф.Ф. Бутинця [383], С.Ф. Голова та 
В.М. Костюченко [384], Н.М. Ткаченко [385] та ін. 

Як зауважує Г.В. Власюк, дебіторська заборгованість в умовах інфляції для 
покупців виступає джерелом кредитування їх діяльності на вигідній основі, оскільки 
по суті являє собою безвідсотковий кредит. Ця обставина зумовлює не тільки 
перегляд традиційного розуміння самої сутності дебіторської заборгованості, а й 
необхідність застосовування ефективних управлінських дій, спрямованих на 
регулювання її розмірів та встановлення справедливої вартості [386]. 
                                                 
382 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 “Баланс ”, затверджене Наказом Міністерства фінансів 
України № 87 від 31 березня 1999 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO2.aspx. 
383 Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник для студентів спеціальності “Облік і 
аудит” вищих навчальних закладів [Ф. Ф. Бутинець та ін. ]; під заг. ред. [і з передм. ] Ф. Ф. Бутинця. – 8-ме вид., 
доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2009. – 912 с. 
384 Голов С.Ф. Фінансовий облік / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко та ін. – К. : Лібра, 2005. – 976 с. 
385 Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів 
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Н.М. Ткаченко. – К.: А.С.К., 2001. – 784 с. 
386 Власюк Г.В. Проблеми класифікації та оцінки дебіторської заборгованості, шляхи їх вирішення 
[Електронний ресурс] / Г.В. Власюк // Держава та регіони / Серія: Економіка та підприємництво 2011. – № 6. − 
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_ep/2011_6/files/EC611_24.pdf. 
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Дебіторська заборгованість оцінюється при виникненні за залишковою, 
справедливою вартістю, збільшеною або зменшеною на суму грошових коштів чи їх 
еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну, або іншою вартістю, 
залежно від виду активу та умов обміну.  

Оцінка дебіторської заборгованості на дату балансу здійснюється за 
справедливою вартістю з урахуванням принципу обачності (консерватизму), згідно з 
яким величина активів не повинна бути завищена, а величина зобов’язань занижена. 
При цьому за наявності безнадійної заборгованості, до балансу включається чиста 
вартість реалізації – дебіторська заборгованість, зменшена на суму резерву сумнівних 
боргів. Резерв сумнівних боргів розраховують за методами, передбаченими п. 8 
П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”, виходячи із суми безнадійної дебіторської 
заборгованості. 

Припинення дебіторської заборгованості здійснюється різними способами, проте 
переважно це погашення шляхом перерахування грошових коштів [387]. Розрахунки з 
різними дебіторами на дату виникнення, дату балансу та погашення за виданими 
авансами, з підзвітними особами, за претензіями та з іншими дебіторами, 
заборгованість перед якими як очікується, буде погашена товарами, роботами та 
послугами буде оцінюватися за номінальною, справедливою, чистою вартістю 
реалізації, вартістю погашення або іншою, залежно від форми погашення.  

При відображенні в балансі підприємства грошових коштів враховуються всі 
наявні кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути 
використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів (п. 34 
П(С)БО 2 “Баланс” [388]). 

Грошові кошти в іноземній валюті відповідно до принципу єдиного грошового 
вимірника для відображення в звітності повинні бути переведені у національну валюту. 
Важливу роль при оцінці грошових коштів відіграє принцип обачності, що передбачає 
застосування в обліку методів оцінки грошових коштів, які повинні запобігати 
завищенню оцінки активів. На кожну дату балансу монетарні статті в іноземній валюті 
відображаються з використанням валютного курсу на дату балансу [389]. 

Порядок оцінки довгострокових та поточних зобов’язань регулюється 
П(С)БО 11 “Зобов’язання” [390] та П(С)БО 13 “Фінансові інструменти” [391] в частині 
фінансових зобов’язань підприємства. Порядок оцінки зобов’язань на дату балансу 
відповідно до умов зазначених нормативних документів представлено в табл. 3.5. 

                                                 
387 Фартушняк О.В. Учет дебиторской задолженности: сравнительная характеристика международного и 
отечественного опыта / О.В. Фартушняк, И.Ю. Пасичник // Бизнес Информ. – 2010. – № 6. – С. 36-40. 
388 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 “Баланс ”, затверджене Наказом Міністерства фінансів 
України № 87 від 31 березня 1999 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO2.aspx. 
389 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 21 “Вплив змін валютних курсів”, затверджене Наказом 
Міністерства фінансів України № 193 від 10 серпня 2000 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO21.aspx. 
390 Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку № 11 “Зобовязання”, затверджене Наказом Міністерства 
фінансів України № 31 від 31 січня 2000 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO11.aspx. 
391 Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку № 13 “Фінансові інструменти”, затверджене Наказом 
Міністерства фінансів України № 559 від 30 листопада 2001 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu13/ 
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Таблиця 3.5. Оцінка довгострокових та поточних зобов’язань  
відповідно до вимог П(С)БО 

№ 
з/п 

Вид 
зобов’язання 

Нормативний 
документ Оцінка зобов’язання на дату балансу 

1 Довгострокові  п. 10 П(С)БО 11 
“Зобов’язання” 

Довгострокові зобов’язання, на які 
нараховуються відсотки, відображаються в 
балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення 
теперішньої вартості залежить від умов та виду 
зобов’язання 

2 Поточні  п. 12 П(С)БО 11 
“Зобов’язання” 

Відображаються в балансі за сумою погашення 

3 Фінансові  п. 3 П(С)БО 13 
“Фінансові 
інструменти” 

На кожну наступну після визнання дату балансу 
фінансові зобов’язання відображаються за 
амортизованою собівартістю, крім фінансових 
зобов’язань, призначених для перепродажу, 
зобов’язань за похідними фінансовими 
інструментами, фінансових зобов’язань, які є 
об’єктом хеджування 

п. 4 П(С)БО 13 
“Фінансові 
інструменти” 

Фінансові зобов’язання, призначені для 
перепродажу, і фінансові зобов’язання за 
похідними фінансовими інструментами на 
кожну наступну після визнання дату балансу 
відображаються за собівартістю 

 

Відповідно, довгострокові зобов’язання в балансі слід відображати за 
теперішньою вартістю, під якою розуміють дисконтовану суму майбутніх платежів 
(за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде 
необхідна для погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства. 
Разом з тим, як зауважує Ю.С. Бездушна [392], жоден стандарт не визначає процедури 
такого дисконтування. 

Сума погашення поточних зобов’язань є недисконтованою сумою грошових 
коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для погашення 
зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства (п. 4 П(С)БО 11).  

На дату балансу фінансові зобов’язання оцінюються за амортизованою 
собівартістю. Зобов’язання за похідними фінансовими інструментами, які мають бути 
погашені шляхом передачі пов’язаних з ними інструментів власного капіталу, 
справедливу вартість яких на кожну наступну після визнання дату балансу не можна 
достовірно визначити, оцінюються за собівартістю. 

Як зазначає І.В. Жолнер, похідні фінансові інструменти та фінансові 
зобов’язання, призначені для продажу, переоцінюються до справедливої вартості, 
крім зобов’язання за похідним фінансовим інструментом, яке має бути погашене 
шляхом передачі пов’язаного з ним інструмента власного капіталу [393, с. 335]. 

                                                 
392 Бездушна Ю.С. Методологія обліку і оцінки фінансових інструментів та їх застосування аграрними 
підприємствами [Електронний ресурс] / Ю.С. Бездушна // Аграрний Вісник Причорномор’я. Економічні науки. 
– 2010. – Вип. 53. – Режим доступу:  
393 Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами. Навч. посіб. – К.: Центр 
учбової літератури, 2012. – 368 с. 
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Відповідно до п. 5.1 МСФЗ 9 “Фінансові інструменти” [394] під час первісного 
визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання суб’єкт господарювання 
оцінює їх за справедливою вартістю. Після первісного визнання (п. 5.3.1 МСФЗ 9) 
суб’єкт господарювання оцінює фінансове зобов’язання за справедливою вартістю з 
відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.

Кращим свідченням справедливої вартості (п. 5.4.2 МСФЗ 9) є ціни котирування 
на активному ринку. Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, суб’єкт 
господарювання встановлює справедливу вартість, застосовуючи метод оцінювання. 
Такий метод дозволяє встановити, якою буде ціна операції на дату оцінки в обміну 
між незалежними сторонами, виходячи зі звичайних міркувань бізнесу. Методи 
оцінювання охоплюють застосування останніх ринкових операцій між обізнаними, 
зацікавленими та незалежними сторонами, якщо вони доступні; посилання на 
поточну справедливу вартість іншого інструмента, який в основному є подібним; 
аналіз дисконтованих грошових потоків та моделі опціонного ціноутворення. 

При визначенні підходу до методу оцінки поточних та довгострокових 
зобов’язань в процесі оцінки вартості підприємства їх слід поділяти на фінансові та 
інші зобов’язання. Зокрема, І.В. Жолнер [395, с. 336] пропонує до фінансових 
зобов’язань, що оцінюються за справедливою вартістю, відносити: а) кредиторську 
заборгованість, обумовлену контрактним правом за товарними операціями; б) векселі 
видані; в) облігації та інші боргові цінні папери, що підлягають оплаті; г) позики 
банку; д) кредиторську заборгованість, обумовлену контрактним правом за 
фінансовою орендою; е) кредиторську заборгованість за випущені та передані 
працівникам акції підприємства; є) зобов’язання за гарантіями та іншими підставами, 
які залежать від будь-яких подій, що відбудуться в майбутньому; ж) привілейовані 
акції, які підлягають обов’язковому викупу. 

Інші зобов’язання слід оцінювати за амортизованою собівартістю, а саме: 
а) аванси одержані за готову продукцію, товари, роботи та послуги; б) доходи 
майбутніх періодів; в) гарантійні зобов’язання за готову продукцію, товари, роботи та 
послуги; г) кредиторська заборгованість за облігаціями, векселями, яка підлягає 
викупу у визначений термін або протягом визначеного періоду; д) зобов’язання за 
податками та іншими платежами, що не оформлені угодами; е) зобов’язання за 
форвардними та ф’ючерсними контрактами, що підлягають погашенню 
нефінансовими активами.

Для забезпечення достовірного врахування вартості довгострокових та поточних 
зобов’язань у показниках вартості підприємства в процесі їх оцінки слід 
використовувати справедливу вартість для фінансових зобов’язань та амортизовану
собівартість для інших зобов’язань.

                                                
394 МСФЗ 9 “Фінансові інструменти” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/929_016/print1342160450613549
395 Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами. Навч. посіб. – К.: Центр 
учбової літератури, 2012. – 368 с.
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Методологічні засади справедливої оцінки активів та зобов’язань за 
інтегрованим підходом. Необхідність застосування справедливих оцінок до активів 
та зобов’язань підприємства обумовлюється тим, що історична (фактична) 
собівартість не дозволяє відобразити реального стану підприємства та визначити його 
вартість у цінах, які діють на момент формування звітності. Справедлива вартість 
забезпечує таку можливість, проте така оцінка має високий ступінь суб’єктивності. 
Це пов’язано з обмеженими можливостями визначення ринкової вартості об’єктів та 
необхідністю застосування професійного судження при здійсненні таких оцінок. 

Як зауважує П. Цьомпа, фінансова звітність, підготовлена на основі історичних 
оцінок, ускладнює визначення реальної вартості підприємства, оскільки не 
відображає дійсної вартості активів та зобов’язань [396, c. 200]. Баланс підприємства, 
складений на основі використання справедливої та ринкової оцінок, відображає 
реальний стан власних і залучених засобів та дозволяє оцінити можливі втрати, 
обумовлені недостовірними оцінками, відображеними у складі власного капіталу. 
Ринковий баланс забезпечує достовірну оцінку ліквідності і кредитоспроможності 
підприємства, є доступним та зрозумілим для сприйняття користувачами. При цьому 
зміна концептуальних засад підготовки фінансової звітності повинна бути підтримана 
офіційними законодавчими актами. 

За словами Я.В. Соколова, справедлива оцінка − це вартість предмету на момент 
складання балансу. Початково справедлива вартість використовувалась як засіб 
переоцінки [397, с. 50]. Враховуючи це твердження можна говорити про те, що оцінка 
за справедливою вартістю призначена для оцінки активів та зобов’язань на дату 
балансу, але поступово вона стала витісняти історичну (фактичну) собівартість і на 
сьогодні широко застосовується при первісній оцінці об’єктів. Відповідно 
справедлива оцінка активів та зобов’язань для підприємства, стратегія якого 
орієнтована на генерування вартості, є найоптимальнішою. 

З точки зору І.В. Супрунової, необхідною є не критика різних видів оцінки, а 
розумне та обґрунтоване їх поєднання. Найбільш вдалим підходом до оцінки є такий, 
за якого активи оцінюються залежно від тієї ролі, яку вони відіграють в господарській 
діяльності. Так, якщо засоби призначені для подальшого використання на 
підприємстві, їх слід оцінювати за собівартістю, а якщо для продажу – за ринковими 
або справедливими цінами [398, с. 21]. 

Вітчизняна облікова практика свідчить про те, що специфіка застосування 
методів оцінки активів та зобов’язань при їх надходженні (виникненні), на дату 
балансу та при вибутті (погашенні) утворює ситуацію повної невідповідності даних 
фінансової звітності, що формують балансову вартість підприємства, його ринковій 
вартості. У зв’язку з цим нагального вирішення потребує проблема вибору 
найоптимальніших методів оцінки показників вартості підприємства на основі 
                                                 
396 Цьомпа П. Нариси економетрії і побудована на національній політекономії теорія бухгалтерського обліку / 
Пер. з нім. Я. Гончарук, І. Копич, Г. Башнянин, І. Яремко. – Львів: Каменяр, 2001. – 233 с. 
397 Соколов Я.В. Оценка по справедливой стоимости / Я.В.Соколов // Бухгалтерский учет. − 2006. – № 1. − С. 50-54. 
398 Супрунова І.В. Розвиток оцінки в бухгалерському обліку: дис. канд. економ. наук: 08.00.09 / Ірина 
Валеріївна Супрунова. – Ж: ЖДТУ, 2010. − 395 с. 
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застосування інтегрованого підходу, який включає елементи затратного, дохідного та 
ринкового. 

Як зазначають науковці за відсутності активного ринку або його недостатньої 
організованості для визначення справедливої вартості використовуються технічні 
способи оцінювання, які базуються на основних методичних підходах: затратному, 
дохідному та ринковому (порівняльному). Вибір способу оцінки залежить від мети 
оцінювання майна, його особливостей, а також нормативних вимог [399, с. 72]. 

З точки зору Т.Г. Каменської на стадії формування капіталу підприємства доцільно 
використовувати історичну оцінку, яка є основою бухгалтерської концепції [400]. Однак 
застосування такого виду оцінки доречне для активів, придбаних за рахунок власних 
джерел суб’єкта, оцінка активів за інших форм надходження базується на іншій 
концепції оцінки. Наприклад, у відповідності до діючих правил оцінки немонетарних 
активів, які надходять від засновників в якості внесків, необхідна оцінка за узгодженою 
із засновниками вартістю, зафіксованою в установчих договорах, а при безоплатному 
надходженні проводиться оцінка за ринковою вартістю.  

Для адекватної оцінки руху капіталу в процесі фінансово-господарської 
діяльності економічного суб’єкта, необхідне відображення у бухгалтерському обліку 
реального, а не номінального збереження капіталу, яке є однією з основних 
фінансово-економічних умов його стабільного розвитку. Це пов’язано як з 
об’єктивними процесами зміни вартості об’єктів обліку, так і з процесами інфляції та 
дефляції, які є атрибутами ринкової економіки. 

Для одержання вартості підприємства із застосуванням інтегрованого підходу 
потрібно виконати ряд послідовних процедур за такими етапами (рис. 3.3). 

 
Етапи оцінки вартості підприємства за інтегрованим підходом 

Етап 1 

Етап 2 

Аналіз складу статей балансу 

Оцінка статей активу балансу за історичною (фактичною) 
собівартістю  

Етап 3 
Доведення вартості активів до справедливої та ринкової через
коригування із застосуванням елементів дохідного та ринкового
підходів 

Етап 4 
Оцінка довгострокових і поточних зобов’язань за фактичною
вартістю до погашення 

Етап 5 
Доведення вартості зобов’язань до справедливої та ринкової
через коригування із застосуванням елементів дохідного та
ринкового підходів 

Етап 6 Розрахунок ринкової вартості власного капіталу  
 

Рис. 3.3. Процес оцінки вартості підприємства:  
синтез затратного, дохідного та ринкового підходів 

                                                 
399 Супрунова І.В. Розвиток оцінки в бухгалерському обліку: дис. канд. економ. наук: 08.00.09 / Ірина 
Валеріївна Супрунова. – Ж: ЖДТУ, 2010. − 395 с. 
400 Каменська Т.Г. Концептуальні підходи до вартісного виміру капіталу в бухгалтерському обліку / 
Т.Г. Каменська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 11. – С. 6-13. 
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Оцінка активів і зобов’язань підприємства здійснюється виходячи з їх 
балансової вартості. Проте така оцінка носить історичний характер і тільки в деяких 
статтях може відповідати справедливій вартості об’єкта (дебіторська заборгованість, 
довгострокові і поточні зобов’язання). Відповідно, в цілях максимального доведення 
визначеної вартості активів і зобов’язань до їх справедливої та ринкової повинні 
здійснюватися коригування за кожною із статей. 

Умови та порядок вибору методу оцінки вартості підприємства залежать від 
визначених факторів, які генерують / руйнують вартість його активів та зобов’язань і 
в подальшому впливають на загальну ринкову вартість підприємства (Додаток С). 

Реалізація інтегрованого підходу до визначення вартості підприємства 
ґрунтується на широкому використанні коригуючих коефіцієнтів в процесі доведення 
вартості активів та зобов’язань до їх справедливої та ринкової. Коригуючий 
коефіцієнт дозволяє визначити справедливу чи ринкову вартість активів 
підприємства, які можуть змінюватися але повинні забезпечувати виконання 
зобов’язань суб’єкта господарювання.  

Застосування коригуючих коефіцієнтів вартості при оцінці активів та 
зобов’язань забезпечує збалансування різних факторів та знижує вплив різниці 
значень параметрів на результуючий показник – ринкову вартість підприємства. 
Відповідно, використання коригуючих коефіцієнтів вартості дозволяє забезпечити 
дотримання принципу справедливості в процесі оцінки вартості підприємства. 
В основу розрахунку коригуючих коефіцієнтів вартості повинен покладатися 
метод експертних оцінок з використанням досвіду та експертних знань у 
відповідній галузі.  

Як зауважують окремі автори, незалежна оцінка, проведена професійними 
експертами-оцінювачами, є одним з найбільш достовірних способів визначення 
справедливої вартості [401, с. 172]. 

Оцінка справедливої вартості необоротних активів. Оцінка необоротних 
активів підприємства повинна базуватися на попередньому аналізі впливу зовнішніх 
та внутрішніх факторів генерування / руйнування їх вартості (табл. 3.6). Вплив 
наведених факторів слід обов’язково враховувати при переоцінці необоротних 
активів в процесах визначення вартості підприємства. Врахування їх впливу є 
можливим на основі розрахунку коригуючого коефіцієнту вартості.  

На необхідності розрахунку коригуючих коефіцієнтів при визначенні 
заставної вартості землі наголошує В.А. Костюк [402]. Зокрема автор стверджує, що 
більшість комерційних банків використовують для оцінки майна значення 
                                                 
401 Супрунова І.В. Переоцінка основних засобів як інструмент зміни вартості активів підприємства / І.В. Супрунова // 
Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2011. – № 3 (57). – С. 170-174. 
402 Костюк В.А. Комплексне оцінювання кредитоспроможності сільгосптоваровиробників при наданні 
іпотечних кредитів [Електронний ресурс] / В.А. Костюк // Науковий вісник НУБіП України. – 2011. – Вип. 154 
(3). − Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/8542/1/KVA%281%29.pdf. 
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коригуючого показника менше 70 %. Дисконт обсягом 30 % – це свого роду захист 
від можливих коливань ринкової вартості за період дії кредитного договору 
(наприклад, неефективне використання землі). 

Таблиця 3.6. Зовнішні та внутрішні фактори генерування / руйнування вартості 
необоротних активів 
Необоротні активи 

Фактори, що генерують вартість Фактори, що руйнують вартість 
Зовнішні фактори 

1. Сезонний характер виробництва та 
взаємозамінність основних засобів та 
нематеріальних активів 
2. Високий рівень конкуренції, яка спонукує 
підприємства здійснювати прискорене списання 
основних засобів з метою нагромадження 
фінансових ресурсів для наступного вкладання 
засобів у придбання більш прогресивного 
устаткування, впровадження нових технологій та 
іншого поліпшення основних засобів та 
нематеріальних активів 

1. Відсутність інновацій та розвитку науково-
технічних процесів в галузі 
2. Скорочення інвестицій у галузь з боку 
вітчизняних та іноземних інвесторів 
3. Гальмування процесу розвитку технологій 
внаслідок низької конкуренції в галузі 
4. Неможливість достовірного прогнозування 
майбутньої корисності та цінності створюваного 
об’єкта інтелектуальної власності 

Внутрішні фактори 
1. Здача активів в операційну або фінансову оренду 
2. Проведення поліпшення, модернізації, 
модифікації, добудови, дообладнання, 
реконструкції активів 
3. Збільшення залишкової вартості об’єкта 
основних засобів або нематеріальних активів 
внаслідок збільшення його корисності (дооцінка) 
4. Здійснення реконструкції процесу виробництва 
підприємства та використання прогресивних 
технологій 

1. Здешевлення відтворення тотожного 
обладнання, у випадку коли нове обладнання 
такої конструкції може бути придбане дешевше, 
порівняно з встановленим на підприємстві 
2. Втрата вартості діючих, фізично придатних 
машин внаслідок випуску нових, потужніших 
3. Здійснення часткової ліквідації групи основних 
засобів або нематеріальних активів 
4. Зменшення залишкової вартості об’єкта, 
основних засобів або нематеріальних активів 
внаслідок зменшення його корисності (уцінка) 

 

Визначення ринкової вартості необоротних активів можливе завдяки їх 
переоцінці. Порядок переоцінки основних засобів у бухгалтерському обліку 
регламентується П(С)БО 7“Основні засоби” п. 16-21 [403] і проводиться за 
рішенням керівника підприємства, якщо залишкова вартість об’єкта суттєво 
відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. Необхідність 
проведення переоцінки основних засобів також передбачена МСФЗ, які носять 
рекомендаційний характер в Україні. Згідно з положеннями п. 31 
МСФЗ 16 “Основні засоби” [404], після початкового визнання в якості активу об’єкт 
основних засобів повинен враховуватися за переоціненою вартістю, яка є його 
справедливою вартістю на дату переоцінки за вирахуванням амортизації та збитків 
від знецінення. 

                                                 
403 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затверджене Наказом Міністерства 
фінансів України № 92 від 27 квітня 2000 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0288-00. 
404 Міжнародний стандарт фінансової звітності (IAS) 16 “Основні засоби” [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/archive. 
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Згідно з п. 34 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних 
засобів межею суттєвості для проведення переоцінки або відображення  
зменшення корисності об’єктів основних засобів може прийматися величина, що 
дорівнює 1 % чистого прибутку (збитку) підприємства, або величина, що дорівнює 
10 % відхилення залишкової вартості об’єктів основних засобів від їх  
справедливої вартості” [405].  

Як зауважує І.В. Супрунова, відображення в бухгалтерському обліку 
справедливої вартості основних засобів в результаті переоцінки забезпечує 
реалізацію основної мети фінансової звітності, задекларованої у Законі України 
“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” – надання 
користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан 
підприємства [406, с. 172]. 

Враховуючи визначені зовнішні та внутрішні фактори, що 
генерують / руйнують вартість необоротних активів та доцільність розрахунку 
коригуючих коефіцієнтів вартості пропонуємо наступний порядок переоцінки 
необоротних активів в цілях доведення їх вартості до справедливої та  
ринкової (рис. 3.4). 

Проведення переоцінки необоротних активів формує передумови для 
збереження економічної цінності активів підприємства та забезпечує  
відображення реальної ринкової вартості активів в бухгалтерському обліку і 
фінансовій звітності.  

У міжнародній практиці оцінювання необоротних активів здійснюється перевірка 
(тест) на їх знецінення відповідно до вимог МСФЗ 36 “Зменшення корисності активів”. 
Така процедура передбачає порівняння історичної вартості необоротних  
активів (з урахуванням ступеня їх фактичного зносу) та їх ринкової вартості  
(визначеної з використанням методу дисконтування грошових потоків).  
Перевірка на знецінення забезпечує реалізацію принципу обачності  
в бухгалтерському обліку та дозволяє відобразити в балансі найменшу з двох  
вказаних вище оцінок. 

Застосування наведених методичних підходів до оцінки ринкової  
вартості необоротних активів забезпечує реалізацію принципів підвищення 
достовірності та надійності оцінки елементів фінансової звітності. 

 

                                                 
405 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів № 561 від 30.09.2003 р. [Електронний 
ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua. 
406 Супрунова І.В. Переоцінка основних засобів як інструмент зміни вартості активів підприємства / І.В. Супрунова // 
Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2011. – № 3 (57). – С. 170-174. 
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Визначення справедливої (Вс) і залишкової вартості (Вз) необоротного активу 

Проведення переоцінки 

Відображення результатів переоцінки в бухгалтерському обліку та 
фінансовій звітності підприємства 

Дооцінка (Іп > 1) Уцінка (Іп < 1) 

Прийняття власником (уповноваженим органом) рішення про проведення 
переоцінки необоротних активів 

Визначення “переоціненої” вартості з урахуванням коригуючих коефіцієнтів 

Впер = Вп * Іп*
n

i
ik

1

 

Визначення “переоціненої” суми зносу з урахуванням коригуючих 

коефіцієнтів Зпер = З * Іп*
n

i
ik

1

 

Розрахунок індексу переоцінки (Іп) 
Іп = Вс / Вз 

Оцінка суттєвості відхилення справедливої вартості необоротного активу  
від залишкової 

Встановлення основних внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на 
формування вартості необоротних активів 

 

Розрахунок коригуючих коефіцієнтів вартості (k1, k2… kn) 

ПОРЯДОК ПЕРЕОЦІНКИ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА БАЗІ 
КОРИГУЮЧИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ВАРТОСТІ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Примітка: Впер – переоцінена вартість необоротного активу з урахуванням коригуючих 
коефіцієнтів; Вп – первісна вартість необоротного активу; Вс – справедлива вартість 
необоротного активу; Вз – залишкова вартість необоротного активу; Іп – індекс переоцінки; 
k1, k2… kn – коригуючі коефіцієнти вартості; З – сума нарахованого зносу; Зпер – переоцінена 
сума зносу з урахуванням коригуючих коефіцієнтів 

 
Рис. 3.4. Порядок переоцінки необоротних активів на базі коригуючих  

коефіцієнтів вартості 
 

Оцінка справедливої вартості оборотних матеріальних активів. Важливою 
передумовою обліку оборотних матеріальних активів є їх оцінка, яка впливає на 
формування фінансових результатів діяльності суб’єкта господарювання. 
Особливої ваги проблема оцінки таких активів набуває за сучасних умов 
господарювання, коли ринкові ціни на них постійно змінюються.  
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Складність проблеми визначення справедливої вартості різних видів 
оборотних матеріальних активів, з точки зору О. Кіляр, полягає в особливостях 
операцій та процесів, які здійснюються в ході їх переробки, обробки, збагачення та 
іншого перетворення. На формування справедливої вартості оборотних 
матеріальних активів значний вплив здійснюють фактори зовнішнього та 
внутрішнього середовища підприємств, а також характер володіння, порядок їх 
надходження та використання [407, c. 152]. 

Основні фактори, що впливають на генерування та руйнування вартості 
оборотних матеріальних активів, слід враховувати при визначенні їх справедливої 
вартості (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7. Зовнішні та внутрішні фактори, що генерують / руйнують  
вартість оборотних матеріальних активів 

Оборотні матеріальні активи 
Фактори, що генерують вартість Фактори, що руйнують вартість 

Зовнішні фактори 
1. Наявність якісної сировинної бази в галузі 
2. Зростання величини сегменту продукції 
підприємства (його місткість) та перспективи 
збільшення 
3. Сумісність потреб сегмента з цілями і 
можливостями підприємства 

1. Низька платоспроможність споживачів 
сегмента продукції підприємства 
2. Недоліки в маркетинговій стратегії і тактиці 
підприємства 
3. Зниження динаміки оптових та роздрібних цін 
на продукцію підприємства 

Внутрішні фактори 
1. Позитивна динаміка щодо зростання 
платоспроможності суб’єкта господарювання 
2. Зростання темпів оновлення продукції 
3. Сукупний запас товарів (запас виробника + 
запас транспортних організацій + запас 
посередників + запас споживачів) 
4. Верифікованість (наявність надійної 
методології оцінки достовірності і точності 
прогнозу для його можливого коригування) 

1. Зіпсовані або застарілі запаси 
2. Значні залишки нереалізованих неякісних 
запасів на складах підприємства 
3. Зменшення товарних запасів і резервних 
потужностей виробництва 
4. Наявність значних обсягів відходів, що 
пов’язано з недоліками технології або організації 
виробництва 

 

Проблемам удосконалення оцінки вартості оборотних активів, у тому числі 
запасів, присвячені дисертаційні роботи Т.А. Демченко [408], О.І. Івасишин [409], 
Г.Б. Тітаренко [410]. Зокрема, Г.Б. Тітаренко [411] розроблена методика оцінки 
оборотних активів підприємств за справедливою вартістю, що дозволяє визначити 
реальну інвестиційну привабливість підприємства; методичні підходи щодо 

                                                 
407 Кіляр О. Теоретико-методичні основи оцінки запасів / О. Кіляр // Галицький економічний вісник. – 2009. – 
№ 1. – С. 145-152. 
408 Демченко Т.А. Облік, аналіз та оцінка оборотних процесів (на прикладі промислових підприємств 
фармацевтичної галузі): автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / Т.А. Демченко / Київ. нац. ун-т ім. 
Т.Шевченка. – К., 2008. – 20 с. 
409 Івасишин О.І. Оцінка і прогнозування ефективності використання оборотного капіталу підприємства: 
автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.І. Івасишин / Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельниц., 2006. – 17 с. 
410 Тітаренко Г.Б. Оцінка оборотних активів в обліку та аудиті: теоретико-методичні аспекти: автореф. дис... 
канд. екон. наук: 08.00.09 / Галина Борисівна Тітаренко / Державна академія статистики, обліку та аудиту 
Держкомстату України. – К., 2008. – 19 с. 
411 Там само. 
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врахування інфляційних та цінових змін в оцінці оборотних активів з метою 
підвищення ефективності їх використання під час господарської діяльності 
підприємств, що поліпшує якість оцінки з визначення справедливої вартості об’єкта 
обліку. Разом з тим наявні розробки спрямовані на удосконалення процесів 
бухгалтерського обліку, контролю чи аналізу руху оборотних активів без урахування 
їх впливу на формування вартості підприємства. 

Основою оцінки оборотних матеріальних активів є їх собівартість. Однак у 
тих випадках, коли ринкова ціна таких активів менше собівартості, у звітності 
використовується ринкова ціна. Ринкова ціна оборотних матеріальних активів 
формується на ринку, на якому вони купуються, а не на ринку, на якому вони 
продаються. Застосування правила нижчої оцінки обумовлено принципом 
обачності, оскільки зменшення відновної вартості оборотних матеріальних активів 
є в більшості випадків передумовою падіння ціни реалізації або відображає 
фактичне зниження цієї ціни. 

Справедлива вартість оборотних матеріальних активів підприємства втілюється 
у чистій вартості реалізації за вирахуванням очікуваних витрат, пов’язаних з 
процесом їх підготовки до реалізації, а також безпосередньо реалізацією. Разом з тим, 
при визначенні чистої вартості реалізації слід врахувати, що вона може бути змінена 
на дату складання балансу або протягом звітного періоду.  

В процесі використання оборотні матеріальні активи можуть псуватись, 
перетворюватись на непридатні до використання, застарівати і втрачати 
можливість надання первісно очікуваних вигід від їх використання. В цьому 
випадку виникає потреба проведення їх переоцінки. 

Причини переоцінки оборотних матеріальних активів на дату складання 
балансу визначає Ю. Бакун, серед них:  

1) запаси, обліковою вартістю яких є ціна реалізації (згідно з п. 27 ПБО 9 “Запаси”, 
до таких запасів належать товари, які перебувають у роздрібній торговельній мережі), 
можуть переоцінюватися у зв’язку зі зменшенням ціни їх реалізації, псуванням, 
застаріванням та іншими випадками втрати первісно очікуваних економічних вигод;  

2) запаси, обліковою вартістю яких є первісна вартість (тобто всі інші, крім 
товарів уроздріб), можуть переоцінюватися виключно у разі псування, застарівання та 
інших випадках, коли втрачаються первісно очікувані економічні вигоди, оскільки 
зміна цін реалізації на такі запаси впливатиме на фінансові результати під час їх 
реалізації, а не на дату складання балансу [412].  

При проведенні переоцінки оборотних матеріальних активів слід враховувати 
умови, за яких виникає потреба в проведенні їх дооцінки. Дооцінка оборотних 
матеріальних активів проводиться у випадках: 1) зміни цін на виробничі запаси і 
                                                 
412 Бакун Ю. Особливості проведення переоцінки запасів відповідно до П(С)БО / Ю. Бакун // Дебет-Кредит. – 
2000. – № 48. – С. 10-15. 
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товари при одержанні запасів від постачальників за новими, більш високими цінами 
незалежно від дати складання балансу або початку місяця; при цьому сума дооцінки 
повинна збільшувати суму торгової націнки звітного періоду; 2) наявності 
документального підтвердження постачальника про нову ціну на аналогічні запаси, 
виготовлені в Україні [413, c. 83-84]. 

Враховуючи фактори, що генерують / руйнують вартість оборотних 
матеріальних активів та доцільність застосування коригуючих коефіцієнтів при 
переоцінці їх вартості з метою доведення її до справедливої, пропонуємо наступну 
послідовність процедур (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8. Переоцінка вартості оборотних матеріальних активів як метод 
встановлення їх справедливої вартості 

№ 
з/п Етап Відповідальний 

суб’єкт Процедури 

1 2 3 4 
Уцінка (дооцінка) запасів 

1 Виявлення псування запасів 
(зростання цін на отримані від 
постачальника запаси) в 
результаті проведення 
інвентаризації 

Інвентаризаційна 
комісія 

Складання переліку продукції, яка 
підлягає переоцінці (уцінці, дооцінці)  

2 Прийняття рішення про 
проведення уцінки (дооцінки) 
вартості запасів 

Керівник 
підприємства 

Видання наказу на проведення переоцінки 
запасів, складання інвентаризаційною 
комісією акту (переліку) зіпсованих запасів 
(або тих, що підлягають дооцінці 

3 Здійснення уцінки зіпсованих 
запасів (дооцінки запасів) з 
урахуванням коригуючих 
коефіцієнтів та ступеня втрати 
продукцією її споживчих 
властивостей 

Бухгалтерська 
служба або 
уповноважена 
особа 

Розрахунок уціненої вартості запасів з 
урахуванням коригуючих коефіцієнтів 

вартості (ВЗпер = ВЗу/д*
n

i
ik

1
,  

де ВЗпер – переоцінена вартість запасів; 
ВЗу/д – загальна вартість уцінки 
(дооцінки) запасів; k1, k2, … kn – 
коригуючі коефіцієнти вартості), та 
відображення зміни вартості в 
бухгалтерському обліку та фінансовій 
звітності 

 
 

В якості альтернативного методу оцінки оборотних матеріальних активів за 
справедливою та ринковою вартістю є метод середньозваженої ринкової ціни 
аналогічних об’єктів. Основні етапи застосування зазначеного методу оцінки для 
груп матеріальних оборотних активів представлено на рис. 3.5. 

 
 

                                                 
413 Кудельський В.Е. Облік переоцінки молочних запасів / В.Е. Кудельський // Вісник Хмельницького 
національного університету. – 2010. – № 1, T. 1. – C. 82-84. 



185 

 ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНОЇ РИНКОВОЇ 
ЦІНИ ОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

 
Етап 1 

 

Етап 2 

 

Етап 3 

 

Етап 4 

 
Етап 5 

Вивчення відповідного ринку та галузі функціонування суб’єкта 
господарювання з метою збору інформації про укладені нещодавні 
угоди за аналогічними оборотними активами 

Перевірка та відбір необхідної інформації для проведення оцінки 
вартості оборотних активів 

Порівняння оборотних активів, що підлягають оцінці з аналогічними 
об’єктами, виявлення розбіжностей в цінах 

Вибір належних одиниць виміру та проведення порівняльного налізу 
для кожного виду оборотних активів 

Розрахунок вартості оборотних матеріальних активів шляхом 
розрахунку середньозваженої ціни та її приведення до єдиного 
вартісного показника за допомогою коригуючих коефіцієнтів вартості 

ВЗр = 
n

i
in

i
i

n

i
ii

k
f

fp

1

1

1
 

Примітка: ВЗр – ринкова вартість запасів; pi – ціна продажу для аналогічних об’єктів; fi – кількість
об’єктів досліджуваної сукупності; k1, k2, … kn – коригуючі коефіцієнти вартості 

 
 

Рис. 3.5. Етапи застосування методу середньозваженої ринкової ціни  
для оборотних матеріальних активів 

 

Джерелами інформації для оцінки ринкової вартості оборотних матеріальних 
активів за цінами аналогічних об’єктів є прайс-листи, періодичні видання, інформація 
підприємств-виробників, розрахунки, подані у спеціалізованих постановах Кабінету 
Міністрів, відомості оцінщиків, дані офіційних Інтернет-сайтів та ін. Точність 
розрахунків ринкової вартості оборотних активів за цим методом залежить від якості 
та кількості зібраної інформації, рівня її конфіденційності. 

Оцінка справедливої вартості дебіторської заборгованості. На окрему увагу 
при оцінці вартості активів підприємства заслуговує оцінка дебіторської 
заборгованості та визначення факторів, що на неї впливають (табл. 3.9). 

Визначення справедливої вартості дебіторської заборгованості здійснюється з 
урахуванням термінів її формування та погашення, юридичних підстав виникнення, 
наявності підстав для нарахування штрафних санкцій. При оцінці дебіторської 
заборгованості слід враховувати, що власник підприємства продає не актив, як такий, 
а право вимагати погашення цієї заборгованості, що передбачає в процесі оцінки 
визначення не лише величини боргу, але й проведення аналізу прав на таку 
заборгованість. 
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Таблиця 3.9. Зовнішні та внутрішні фактори, що генерують / руйнують вартість 
дебіторської заборгованості 
Дебіторська заборгованість 

Фактори, що генерують вартість Фактори, що руйнують вартість 
Зовнішні фактори 

1. Розширення каналів розподілу товарів та послуг 
2. Значна диверсифікація покупців 
3. Велика ємність ринку та середній ступінь 
насиченості його товарами 

1. Стан економіки держави (спад виробництва 
збільшує обсяги дебіторської заборгованості);  
2. Високий рівень інфляції як причина 
несвоєчасності погашення боргів 
3. Низька ефективність грошово-кредитної 
політики, що ускладнює розрахунки між 
підприємствами 

Внутрішні фактори 
1. Об’єктивно встановлений рівень 
кредитоспроможності дебіторів 
2. Вміле поєднання знижок при достроковому 
погашенні заборгованості 
3. Врахування різних видів ризиків при 
управлінні платіжною дисципліною підприємства 

1. Зростання питомої ваги сумнівної та 
безнадійної дебіторської заборгованості 
2. Виникнення дефіциту грошових коштів 
3. Наявність значної кількості незакінчених 
судових позовів та справ щодо погашення 
дебіторської заборгованості 

 
 

Визначення справедливої вартості дебіторської заборгованості здійснюється на 
основі врахування динаміки її формування та повернення боргів, умов погашення 
заборгованості, правових аспектів, ризиків, інфляції, ставки дисконтування. При 
цьому заслуговує на увагу підхід В.С. Зіміна [414], який надає наступну принципову 
логічну схему оціночних досліджень з визначення ринкової вартості дебіторської 
заборгованості (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10. Етапи оцінки ринкової вартості дебіторської заборгованості 
Етапи Зміст етапів 

I. Аналіз вихідної інформації – аналіз прав власності; 
– побудова функції дебіторської заборгованості у 
часі та функції задоволених вимог за конкретним 
видом заборгованості у часі; 
– аналіз специфічних особливостей боргу 

II. Формування сценаріїв – аналіз динаміки функцій; 
– аналіз фінансового стану дебітора 

III. Побудова графіків погашення – розрахунок прогнозних сценаріїв 
IV. Визначення варіантів (видів) ринкової 
вартості 

– аналіз графіків погашення; 
– вибір ставки дисконтування 

V. Підсумкове узгодження вартості – вибір вагових коефіцієнтів на основі аналізу 
фінансових параметрів дебітора 

VI. Коригування вартості та специфічних умов 
завдання 

– врахування правових аспектів; 
– врахування конкретних цілей; 
– врахування конкретних умов 

VII. Формування заключного значення про 
ринкову вартість 

– складання звіту про оцінку дебіторської 
заборгованості 

 

                                                 
414 Зимин В.С. Оценка дебиторской задолженности [Электронный ресурс] / В.С. Зимин // Московский оценщик. 
2002. – №6(19). – Режим доступа: http ://www.valnet.ru/m7-161 .html. 
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З урахуванням здатності дебіторської заборгованості як активу генерувати 
майбутні грошові потоки, оцінку її вартості слід здійснювати з використанням 
елементів дохідного підходу. При цьому робиться припущення, що її погашення 
буде здійснюватися з існуючими на цей момент тенденціями. В такому випадку 
необхідно визначити момент часу, в якому планується погашення всього обсягу 
дебіторської заборгованості (tx) за встановленим графіком платежів (P). Також слід 
розрахувати ставку дисконтування, виходячи з бажаного рівня дохідності. 
Розрахунок ринкової вартості дебіторської заборгованості проводиться за 
формулою: 

xtt

t

i
п

р
d

Н
ВДЗ

xtd

t

пН

1
1 ,       (3.1)

ВДЗр – ринкова вартість дебіторської заборгованості; Нп – заплановані надходження за 
графіком платежів; d – ставка дисконтування; t – період погашення дебіторської 
заборгованості за умовами договору; tx – період, за який планується фактичне погашення всього 
обсягу дебіторської заборгованості.

Використання зазначеної формули для оцінки ринкової вартості дебіторської 
заборгованості враховує встановлення порядку її погашення залежно від термінів. 
При розрахунку ставки дисконту можуть враховуватися коригуючі коефіцієнти, які 
слід застосовувати в залежності від превалюючого впливу зовнішніх та внутрішніх 
факторів, що генерують / руйнують вартість дебіторської заборгованості.

Враховуючи вищевикладені підходи до оцінки вартості активів та зобов’язань 
підприємства з використанням інтегрованого підходу пропонуємо наступний 
порядок визначення їх справедливої вартості (рис. 3.6.1, 3.6.2).  

Оцінка вартості підприємства є процесом встановлення справедливої вартості 
активів і зобов’язань та ефекту, який підприємство може отримати від їх 
раціонального використання. Відповідно, запропоновані методичні підходи 
дозволяють довести вартість активів та зобов’язань підприємства до їх 
справедливої та ринкової вартості з урахуванням факторів генерування / 
руйнування на основі принципів обачності, доречності та релевантності 
інформації. Запропоновані методологічні підходи до визначення справедливої 
вартості активів та зобов’язань підприємства забезпечують побудову адекватних 
інформаційних моделей відображення економічних процесів створення вартості як 
в довгостроковому, так і короткостроковому періодах. 

Застосування інтегрованого підходу дозволяє одержати інформацію про 
вартість підприємства, а також визначити структуру джерел її формування. 
Проведення оцінки вартості підприємства на основі поєднання методів затратного, 
дохідного і ринкового підходів, що базується на розрахунку справедливої вартості 
активів і зобов’язань та реальних фінансових прогнозів на основі коригуючих 
коефіцієнтів, надає змогу власникам капіталу приймати обґрунтовані рішення щодо його 
розміщення та використання, пошуку інвесторів та нових інструментів розвитку бізнесу.
Інтегрована модель оцінки вартості відповідає вимогам зрозумілості, 
прогнозованості, гнучкості та релевантності.
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3.3. Формування вартості підприємства за позабалансовими факторами 
 
 

Оцінка вартості підприємства з урахуванням активів та зобов’язань, що 
відображаються в балансі, є неповною. Такий підхід не враховує об’єктів, що 
формують вартість підприємства, проте не відображаються в балансі. Вартість таких 
об’єктів становить групу позабалансових факторів, що генерують / руйнують вартість 
підприємства.  

Відсутність методик, які б забезпечували достовірну оцінку позабалансових 
факторів, ускладнює процес визначення вартості підприємства та призводить до 
виникнення значних різниць між його ринковою та балансовою вартістю.  

Як зазначає А. Сливоцький, ринкова вартість підприємства є мірою здатності 
ділової моделі утворювати та утримувати капітал [415, c. 19]. Рівень вартості 
суб’єкта господарювання сприяє підвищенню його прибутковості та 
конкурентоспроможності на ринку. За словами К. Бурманна, різницю між ринковою 
та балансовою вартістю підприємства можна пояснити впливом тих ресурсів, які не 
враховуються в балансі. Ці ресурси можуть виправдати високу ринкову оцінку лише в 
майбутньому, коли почнуть ефективно працювати, забезпечуючи підприємству 
вагомий приріст прибутку. Подібні очікування пов’язані з нематеріальними 
організаційними властивостями. Інвестори впевнені, що підприємства – лідери на 
нових ринках, мають специфічні властивості, завдяки яким в наступні роки вони 
будуть зростати й отримувати прибутки [416]. Таким чином, ринкова вартість 
підприємства доповнюється об’єктами, які не входять до балансової вартості 
підприємства. Це такі види економічних ресурсів, що забезпечують зростання 
прибутковості суб’єкта господарювання, але прямо не формують показники його 
балансу.  

Особливістю позабалансових факторів є їх нематеріальний характер, що пояснює 
складність їх оцінки, відображення в бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності. 
Згідно діючої облікової методології зазначені фактори не відображаються у звітності 
підприємства, разом з тим, вони оцінюються потенційними інвесторами при прийнятті 
економічних рішень. Відповідно, такі фактори як інтелектуальний капітал та його 
складові повинні враховуватись при визначенні вартості підприємства для забезпечення 
її релевантності. 

Розробка методологічних засад оцінки позабалансових факторів забезпечує 
можливість їх врахування у показниках вартості підприємства, дозволяє врахувати 

                                                 
415 Сливоцький А. Міграція капіталу: Як у замислах на кілька років випередити своїх конкурентів: [пер. з англ.] 
/ А. Сливоцький. – К.: Унів. Вид-во “Пульсари”, 2001. – 296 с. 
416 Бурманн К. Нематериальные организационные способности как компонент стоимости предприятия 
[Електронний ресурс] / К. Бурманн // Управление предприятием. – 2003. – № 3. – Режим доступу: 
http://intellectualcapital.report.ru/_5FolderID_2428_.html. 
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специфіку макро-, мезо- та мікросередовища функціонування суб’єкта господарювання 
на основі коригування показників вартості.  

Оцінка позабалансових факторів вартості підприємства не може здійснюватися з 
використанням традиційних методів оцінювання. Як стверджують Ф. Гу та Б. Лев, 
традиційні методи бухгалтерського обліку дозволяють оцінити лише 15 % реальної 
вартості компанії [417]. Відповідно діюча система бухгалтерського обліку оцінки вартості 
підприємства не надає повної та достовірної інформації зацікавленим користувачам, що 
знижує ефективність ведення господарської діяльності. 

Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку застосовується для 
формування обліково-економічної інформації на всіх етапах облікового процесу, 
починаючи з оформлення первинних документів і завершуючи підготовкою 
фінансової звітності. Вартісне вираження об’єктів обліку є передумовою їх 
відображення в системі бухгалтерських рахунків. При цьому кожен об’єкт обліку має 
свої специфічні особливості оцінки [418, с. 46]. Відповідно визнання кожного об’єкта в 
бухгалтерському обліку передбачає його вартісне вираження через проведення оцінки 
для подальшого відображення в системі обліку та звітності.  

Проведення досліджень за напрямом оцінки вартості підприємства повинно 
включати аналіз існуючих теоретико-методологічних підходів до оцінки об’єктів, що 
не відображаються в системі бухгалтерського обліку, але є важливими складовими 
вартості суб’єкта господарювання. Як правило, до позабалансових факторів вартості 
підприємства відносять інтелектуальний капітал та його складові, серед яких 
людський, організаційний (або структурний, технологічний), клієнтський (або 
споживчий) капітал, в окремих джерелах враховується вплив соціального капіталу та 
об’єктів екологічної діяльності. Врахування вартості зазначених об’єктів в процесі 
оцінки вартості підприємства створює основу для ефективного управління ними та 
забезпечує умови для генерування вартості підприємства. 

Методологічні засади оцінки інтелектуального капіталу. Інтелектуальний 
капітал розглядається в якості основної рушійної сили економічного розвитку 
підприємства, що забезпечує підвищення його конкурентоспроможності, ефективності 
господарської діяльності. При цьому складність вартісної оцінки інтелектуального 
капіталу не дозволяє його відображати в системі рахунків бухгалтерського обліку та у 
фінансовій звітності. 

Дослідженню проблем оцінки інтелектуального капіталу присвячені праці 
Д.С. Володіна [419], Ю.В. Ґави [420], І.В. Жураковської [421], Л.І. Курило [422], Т.О. Мороз та 
І.Л. Назаренко [423], Г.В. Уманців [424] та ін. 

                                                 
417 Gu F. Intangible assets. Measurement, Drivers, Usefulness / F. Gu, B. Lev. – Boston-New York, 2002. – 39 p. 
418 Словінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку: монографія / Л.Г. Ловінська. – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с. 
419Володін Д.С. Особливості визначення та оцінки інтелектуального капіталу українських торговельних 
підприємств / Д.С. Володін // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 6. – T. 2. –  
С. 51-55. 
420 Ґава Ю.В. Інтелектуальний капітал: сутність та зростання ролі в розвитку економіки: автореф. дис... канд. 
екон. наук: 08.00.01 / Ю.В. Гава; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2009. – 19 с. 
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Інтелектуальний капітал – це система капіталізованих інтелектуальних знань, 
відтворювальне використання яких забезпечує виробництво нових інтелектуальних 
благ та отримання відповідних доходів [425, с. 58]. Здатність підприємства до 
формування та ефективного використання інтелектуального капіталу визначає 
можливості його економічного розвитку на основі переходу до вищої технологічної 
організації діяльності. 

За словами, І.С. Іванова, визначальною особливістю інтелектуального капіталу є 
те, що його носієм та головним ресурсом є людина. Результати творчої діяльності 
людини в комерційних та некомерційних формах обміну створюють синергетичний 
ефект, у процесі якого формується інтелектуальний капітал [426, c. 27].  

Проблема оцінки інтелектуального капіталу підсилюється відсутністю чіткої 
науково обґрунтованої його структури. Процес систематизації концепцій 
інтелектуального капіталу залишається не завершеним, відповідно серед науковців
продовжуються дискусії з приводу структури інтелектуального капіталу та 
взаємозв’язку його складових.

Розглядаючи структуру інтелектуального капіталу О.А. Грішнова та 
А.В. Василик поділяють інтелектуальний капітал на три частини: людський, структурний 
та споживчий [427]. Подібний підхід до визначення складових інтелектуального капіталу 
наводиться А.Л. Гапоненко та Т.М. Орловою [428, с. 10] (рис. 3.7).

 Інтелектуальний капітал 

Людський капітал Організаційний капітал Споживчий капітал 

Знання 
Навички 

Творчі здібності 
Моральні цінності 
Культура праці 

Технічне та програмне 
забезпечення 
Патенти 

Товарні знаки 
Організаційна структура 

Зв’язки з клієнтами 
Інформація про клієнтів 
Історія взаємовідносин з 

клієнтами 

Рис. 3.7. Структура інтелектуального капіталу [429, с. 10]

                                                                                                                                                                 
421 Жураковська І.В. Результати інтелектуальної діяльності як ресурси, активи, власність та капітал 
підприємства: обліковий аспект // І.В. Жураковська // Вісник Національного університету “Львівська 
політехніка”. – 2009. – № 647. – С. 331-336. 
422 Курило Л.І. Інтелектуальна власність як складова інтелектуального капіталу / Л.І. Курило // Вісник 
Сумського національного аграрного університету. Серія “Фінанси і кредит”. – 2011. –№ 1.
423 Назаренко І.Л. Методика оцінки інтелектуального капіталу лінійних підприємств залізничного транспорту / 
І.Л. Назаренко, Т.О. Мороз // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. - № 34. - С. 307-315
424 Уманців Г.В. Проблеми ідентифікації, оцінки та обліку інтелектуального капіталу підприємства / Г.В. 
Уманців // Інтелектуальна власність. – 2007. – № 3. – С. 29–33. 
425 Салихов Б.В. Интеллектуальный капитал организации: сущность, структура и основа управления /
Б.В. Салихов. – М. : “Дашков и К”, 2009. – 156 с.
426 Іванова І.С. Структура інтелектуального капіталу / І.С. Іванова // Вісник Бердянського університету 
менеджменту і бізнесу. – 2010. – № 3(11). – C. 27-30.
427 Грішнова О.А. Інтелектуальний капітал підприємства: сутність, значення, класифікація / О.А. Грішнова, 
А.В. Василик // Менеджмент організацій і управління людськими ресурсами. – 2005. – Ч. 3. – С. 113-128.
428 Интелектуальный капитал – стратегический потенциал организации: [учебное пособие] / Под ред. д.э.н., 
проф. А.Л. Гапоненко, д.э.н. Т.М. Орловой. – М.: Издательский дом “Социальные отношения”, 2003. – 184 с.
429 Там само.
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Розглядаючи складові інтелектуального капіталу, О.О. Талалайко [430] розкриває 
їх зміст таким чином: 

1. Людський капітал, втілений у працівниках у вигляді досвіду та знань, 
здібностей до нововведень, а також у загальній культурі, філософії фірми, її 
внутрішніх цінностей, культурі управління. 

2. Технологічний (структурний) капітал – технічне і програмне забезпечення, 
патенти, торговельні марки, зв’язки. Створює передумови для підвищення 
ефективності роботи підприємства, забезпечення його стабільності на ринку. 

3. Клієнтський (споживчий) капітал, включаючи ділову репутацію та зв’язки зі 
споживачами, який характеризується ступенем проникнення, розповсюдження, 
постійності, упевненості у тому, що споживачі і надалі віддаватимуть перевагу цьому 
підприємству. 

В окремих наукових працях зустрічаємо інтерпретацію структури 
інтелектуального капіталу, в якій не враховується клієнтська (споживча) його 
складова. Зокрема, М. Кунаш (M. Kunasz) вказує, що якщо від ринкової вартості 
інтелектуального капіталу відняти вартість людського капіталу, отримаємо 
ринкову вартість організаційного капіталу підприємства [431]: 

SC = ІС – HC,     (3.2) 
де ІС – вартість інтелектуального капіталу; НС – вартість людського капіталу;  

SC – вартість організаційного капіталу. 
Іншого підходу в частині виокремлення складових інтелектуального капіталу 

дотримується О.В. Прокопенко [432, c. 32]. Зокрема, автор стверджує, що 
інтелектуальний капітал складається з людського, організаційного, споживацького 
(клієнтського) та інформаційного капіталів. Н.А. Гончаренко зауважує, що людський 
капітал є сукупністю соціального, фізичного, економічного та інтелектуального 
капіталів [433]. А.М. Колот, виділяючи показник інтелектуального капіталу, включає 
до його структури людський капітал, капітал установи та капітал взаємодії з 
інститутами ринку [434, c. 9]. 

Враховуючи функціональну роль складових інтелектуального капіталу в його 
структурі, на нашу думку, слід виокремлювати людський, організаційний (або 
технологічний, структурний) та клієнтський (або споживчий) капітал. Інші складові 
інтелектуального капіталу, що наводяться в наукових працях, виконують другорядну 
роль в процесах оцінювання вартості підприємства і характеризують окремі аспекти 
процесу управління бізнесом. 
                                                 
430 Талайло О.О. Особливості обліку гудвілу при консолідації [Електронний ресурс] / О.О. Талайло. – Режим 
доступу: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2012/Economics/7_108797.doc.htm. 
431 Kunasz M. Efektywność inwestycji w kapitał ludzki przedmiot specjalizacyjny [Źródło elektroniczne] / 
M. Kunasz. – Dostęp elektroniczny: http: forumzpsb.ovh.org/efektywnosc.pdf 
432 Прокопенко О.В. Інтелектуальний капітал як базис національної економічної системи / О.В. Прокопенко, 
В.Ю. Школа, В.О. Щербаченко // Вісник Донецького університету економіки та права. – 2011. – № 2. – С. 31-36. 
433 Гончаренко Н.А. Соціальний капітал: концептуальна невизначеність у соціально філософському дискурсі / 
Н.А. Гончаренко // Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2010. – № 16. – С. 63-68. 
434 Колот А.М. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань 
[текст] / А.М. Колот // Економічна теорія. – 2007. – № 2. – С. 3-14. 
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Відповідно структуру інтелектуального капіталу можна відобразити через 
алгебраїчну суму його складових: 

Вік = Влк+Вок+Вкк,    (3.3) 
де Вік – вартість інтелектуального капіталу; Влк – вартість людського капіталу; Вок – 

вартість організаційного капіталу; Вкк – вартість клієнтського капіталу. 
Чітке виокремлення структури інтелектуального капіталу є основою для оцінки 

його складових та визначення ступеня їх впливу на вартість підприємства. 
Як зауважують Т.В. Давидюк, І.В. Замула та С.Ф. Легенчук в умовах розвитку 

нової економіки основною причиною існування “розриву” між ринковою та 
балансовою вартістю підприємства є невідображення в бухгалтерському обліку всіх 
складових інтелектуального капіталу, а також неврахування синергетичних ефектів, 
що виникають в результаті їх взаємодії. Це зумовлює потребу у розробці відповідних 
облікових методик бухгалтерського відображення немайнових складових 
інтелектуального капіталу та відповідних синергетичних ефектів [435, c. 239]. При 
цьому слід зауважити, що інтелектуальний капітал за умови його раціонального 
використання приносить підприємству економічні вигоди, що є одним з критеріїв 
визнання інтелектуального капіталу активом. 

Наукові дослідження з проблем бухгалтерського обліку інтелектуального 
капіталу спрямовані на обґрунтування умов визнання його активом з подальшим 
відображенням в системі рахунків та у фінансовій звітності. Недостатня 
обґрунтованість наукових розробок в частині визнання інтелектуального капіталу 
активом з подальшим його відображенням в балансі пов’язана зі складністю оцінки 
інтелектуального капіталу та його складових. 

Відсутність єдиного підходу до проведення оцінки інтелектуального капіталу 
обумовлює застосування різних методів визначення його вартості та, як наслідок, 
її непорівнянність для різних підприємств. 

З точки зору Н. Бонтіса (N. Bontis), для оцінки інтелектуального капіталу слід 
використовувати наступні методи оцінки: 1) безпосередні методи (direct intellectual 
capital methods), засновані на безпосередній грошовій оцінці складових 
інтелектуального капіталу; 2) методи ринкової капіталізації (market capitalization 
methods) – визначають різницю між ринковою і балансовою вартістю активів; 
3) методи рентабельності активів (return on assets methods) – визначають різницю між 
середньогалузевою рентабельністю активів і рентабельністю підприємства, що є 
додатковою ефективністю, яку генерує інтелектуальний капітал; 4) індикаторні 
методи (scorecard methods), що забезпечують оцінку індексів та індикаторів, які 
впливають на величину інтелектуального капіталу [436].  

З метою відображення інтелектуального капіталу у системі бухгалтерського 
обліку та звітності можливе застосування перших трьох груп методів оцінювання, 
                                                 
435 Давидюк Т.В. Екологічний, інтелектуальний та людський капітал в теорії бухгалтерського обліку [текст]: 
монографія / Т.В. Давидюк, І.В. Замула, С.Ф. Легенчук; під заг. ред. [із передм.] Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: 
ЖДТУ, 2009. – 480 с. 
436 Bontis N. Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital / N. Bontis // 
International Journal of Management Reviews. – 2001. – №3. – P. 41-60. 
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оскільки вони передбачають здійснення грошової оцінки. За умови застосування 
методів безпосередньої грошової оцінки інтелектуального капіталу повинні бути 
чітко визначені його складові, оскільки вони можуть мати різну вартість в структурі 
цього об’єкта. Група методів ринкової капіталізації є більш простою у застосуванні, 
проте вона не враховує існування різних складових вартості підприємства, що не 
відображаються в системі бухгалтерського обліку. 

Як стверджує Д.С. Володін, незважаючи на багаточисельність систем оцінки 
інтелектуального капіталу, в них можна виділити чотири підходи: дохідний; 
ринковий; витратний; комбінований (об’єднує ринковий та дохідний підходи) [437, 
c. 53-54]. Автор відмічає, що порівняльний підхід застосовується за наявності 
релевантної ринкової інформації щодо підприємств-аналогів та їх продуктів, що не 
може бути забезпечено практично в умовах вітчизняної економіки. Доцільність 
застосування дохідного підходу обґрунтовується тим, що, якщо інвестиції в 
матеріальний капітал можуть бути за характером пасивними та здійснюватися для 
того, щоб не погіршити результати господарської діяльності підприємства, інвестиції 
в інтелектуальний капітал мають активний характер і спрямовані на створення 
стратегічних конкурентних переваг та досягнення нових результатів, в тому числі й 
фінансових. Витратний підхід забезпечує оцінку балансової вартості активів та 
зобов’язань, але він не дозволяє достовірно визначити ринкову вартість 
інтелектуального капіталу, виявити економічні вигоди від його використання. Цей 
підхід рекомендується застосовувати, якщо неможливо використати інші методи 
оцінки та якщо наявні достовірні дані щодо понесених витрат. 

Оцінка інтелектуального капіталу, як правило, базується на ринковому 
(аналоговому) підході. Застосування ринкового підходу є можливим за умови 
існування аналогів та подібних продуктів на активному ринку. Проте інтелектуальний 
капітал має ряд особливих ознак та властивостей, що ускладнює процес його 
порівняння для різних підприємств. Відповідно, для його оцінки може 
застосовуватись дохідний підхід, що ґрунтується на врахуванні вартості спрямованих 
інвестицій, що забезпечують отримання додаткових економічних вигод в результаті 
обґрунтованого застосування складових інтелектуального капіталу. 

Розглядаючи підходи до оцінки інтелектуального капіталу, для визначення 
базової ціни інтелектуального продукту В.В. Прошак рекомендує використовувати 
такі методи: оцінки витрат, аналогів та оцінки потенційної прибутковості [438, c. 10]. 

Ігноруючи дохідний підхід, Г. Возняк та Л. Беновська за ознакою можливості 
визначення величини вартості інтелектуального капіталу вважають більш адекватною 
оцінку за прямим (витратним) методом (відповідно до кошторису) та за експертним 
(ринковим) методом [439, c. 117]. З точки зору авторів, витратний метод оцінки 
                                                 
437 Володін Д.С. Особливості визначення та оцінки інтелектуального капіталу українських торговельних 
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вартості інтелектуального капіталу передбачає, що потенційний покупець володіє 
відповідною інформацією (кошторисом витрат) про предмет купівлі, не заплатить за 
нього більше, ніж вартість іншого об’єкта в складі нематеріальних активів тієї ж 
корисності. Експертний (ринковий) метод оцінки вартості інтелектуального капіталу 
передбачає використання методу порівняльних продаж, тобто у прямому порівнянні 
оцінюваного об’єкта з іншим, аналогічним за якістю призначення і корисністю, який 
був проданий у визначений час на аналогічному ринку. 

Козирєв А.М. пропонує в якості способу оцінки складових інтелектуального 
капіталу його інтегральну оцінку, подібно до методів ROA (return on assets methods) 
та МCM (market capitalization methods) [440, с. 305]. Такий метод можна застосовувати 
при визначеній вартості гудвілу або використовуючи вартість підприємства, з якої 
обчислюється вартість інтелектуального капіталу. При цьому інтегральна вартість 
розподіляється між окремими об’єктами інтелектуального капіталу, враховуючи 
існуючі синергетичні ефекти. Для цього автор пропонує використовувати формальну 
схему розв’язку за Шеплі для кооперативних ігор у формі характеристичної функції. 
Однак, як він сам зазначає, на практиці розв’язок за Шеплі не використовується, 
оскільки навіть професійні оцінювачі такою технікою не володіють [441, с. 308]. 
Звідси, представлений методичний підхід в частині проведення оцінки 
інтелектуального капіталу є недієвим та не знаходить свого практичного 
впровадження. 

Оцінка інтелектуального капіталу та його складових передбачає визначення 
загальної вартості накопиченого інтелектуального капіталу підприємства або вартості 
окремих нематеріальних активів, включаючи інтелектуальну власність. Застосування 
дохідного підходу до оцінки вартості інтелектуального капіталу передбачає врахування 
грошових надходжень, які отримує або може отримати підприємство за надане право 
використання патенту, ліцензії, роялті.  

Таким чином, оцінку інтелектуального капіталу автори часто пропонують 
здійснювати через визначення вартості нематеріальних активів. Світові тенденції у 
процесі купівлі-продажу бізнесу свідчать, що вартість нематеріальних активів у загальній 
вартості компанії складає від 40 до 90%. Відомі випадки, коли майже вся вартість бізнесу 
формується нематеріальними активами [442]. 

Вплив вартості нематеріальних активів та інтелектуальної власності на вартість 
підприємства автори розкривають через складові інтелектуального капіталу (рис. 3.8). 
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 Ринкова вартість 

Фінансовий капітал Інтелектуальний капітал 

Клієнтський капітал Організаційний капітал 

Капітал процесів Інноваційний капітал 

Нематеріальні активи Інтелектуальна власність  
 

Рис. 3.8. Інтелектуальний капітал як складова  
вартості підприємства [443, s. 94] 

 

Таким чином, в структурі інтелектуального капіталу виділяються такі 
показники, як інтелектуальна власність та нематеріальні активи, вартість яких можна 
оцінити різними методами. 

Оцінка вартості об’єктів права інтелектуальної власності здійснюється з 
використанням дохідного підходу і полягає у тому, що вартість об’єкта 
інтелектуальної власності ототожнюється з капіталом певної величини, здатної 
генерувати додатковий прибуток або надлишкову додаткову вартість на умовах 
ефективного використання цього активу [444]. Для розв’язання зворотного завдання 
необхідно визначити додатковий прибуток за будь-який період, який можна отримати 
за рахунок еманації нових ідей, принципів, удосконалень в організаційну, 
технологічну або підприємницьку діяльність підприємства. При цьому додатковий 
прибуток ототожнюється з прибутком на капітал, що дорівнює вартості конкретного 
об’єкта права інтелектуальної власності. 

Використання дохідного підходу для оцінки інтелектуального капіталу 
передбачає врахування таких джерел доходу при використанні об’єктів 
інтелектуальної власності: 

а) прибуток від надходження реальних платежів від надання ліцензій за 
використання об’єктів інтелектуальної власності; 

б) приріст прибутку (рентабельності) від виробництва та реалізації продукції, 
виготовленої з використанням об’єктів інтелектуальної власності; 

в) зниження собівартості продукції, виготовленої з використанням об’єктів 
інтелектуальної власності, за рахунок економії праці, матеріалів, витрат на 
енергоресурси, термінів виготовлення; 
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г) приріст обсягів продажу продукції за рахунок використання об’єктів 
інтелектуальної власності; 

д) зниження експлуатаційних витрат при використанні продукції, яка 
виготовлена з використанням об’єктів інтелектуальної власності [445, c. 43]. В якості 
показників дохідності можуть бути прийняті прибуток або грошовий потік.  

Визначення справедливої (ринкової) вартості нематеріальних активів 
ґрунтується на використанні елементів затратного, дохідного та ринкового підходів і 
передбачає виконання таких процедур: 1) ідентифікація нематеріального активу 
(управлінська і правова); 2) визначення справедливої вартості нематеріального активу 
з використанням різних підходів; 3) визначення ролі та значення нематеріального 
активу у формуванні результативних показників (загальна вартість компанії, 
рентабельність, дохідність тощо); 4) формування пропозицій (з використанням 
інструментарію факторного аналізу з урахуванням даних маркетингових досліджень) 
щодо підвищення ефективності використання нематеріального активу; 5) побудова 
прогнозу (передбачення) життєвого циклу нематеріального активу та визначення 
перспектив його модифікації (удосконалення) [446, c. 234-235]. 

З точки зору економічного змісту інтелектуального капіталу базовим для його 
оцінки вважається дохідний підхід, який може приймати різні форми залежно від 
унікальної природи складових інтелектуального капіталу. Основні методи дохідного 
підходу, які можуть використовуватися в процесі оцінки інтелектуального капіталу, 
їх переваги та недоліки, наведені в Додатках Т, У. Особливості використання 
дохідного підходу по відношенню до окремих складових інтелектуального капіталу 
представлено в Додатку Ф. 

Найбільш оптимальним методом визначення вартості інтелектуального капіталу 
вважається метод звільнення від роялті в модифікації з капіталізацією прибутку або з 
дисконтуванням очікуваного прибутку [447, c. 140]. На розмір ставок роялті впливають 
такі фактори: економічна ефективність ліцензії; наявність та обсяг патентного 
захисту; обсяг прав, які передаються за ліцензією; обсяг документації та ноу-хау, що 
передаються; інжиніринговий супровід; кон’юнктура ринку; конкурентні пропозиції. 

Використання методу звільнення від роялті на основі модифікації з 
капіталізацією прибутку є більш простим і дозволяє застосовувати стандартні ставки 
роялті. Разом з тим він приймається лише при оцінці активу, який вже 
використовується і приносить стабільний дохід. В інших випадках застосування цього 
методу дає недостовірну оцінку. 

Така ситуація зумовлюється тим, що в дуже рідких випадках річний дохід від 
використання об’єктів інтелектуальної власності є рівнозначним за весь період його 
експлуатації. Внаслідок цього точність результатів оцінки може значно коливатися, 
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тому метод прямої капіталізації часто використовують лише для проведення експрес-
оцінки [448, c. 43]. 

Метод звільнення від роялті з дисконтуванням прибутку застосовується для 
визначення вартості інтелектуального капіталу в тих випадках, коли грошові 
надходження від використання активу, що оцінюється, і пов’язані з ним виплати, що 
прогнозуються, можуть бути визначені з достатньою точністю, причому відмінність 
надходжень і виплат суттєво відрізняються в різні досліджувані періоди [449, c. 146]. 

Використання методу дисконтування грошових потоків для оцінки вартості 
інтелектуального капіталу пов’язане з рядом обмежень, зокрема він не враховує 
можливості гнучкого реагування на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища 
діяльності. Позитивні можливості оцінки цей метод надає у випадку, коли 
підприємство має нестабільні грошові потоки. Проте, якщо ринкові умови досить 
нестабільні, а управлінські рішення вимагають гнучкості, ефективність традиційних 
методів оцінки, зокрема дисконтування грошових потоків є недостатньою. В цьому 
випадку ринкову вартість інтелектуального капіталу слід коригувати на ризики, які 
можуть виникнути в процесі подальшого використання його складових.  

Науковці виділяють два підходи до визначення елементів ризику при 
проведенні оцінки інтелектуального капіталу:  

1. Проведення понижуючого коригування очікуваного майбутнього потоку 
(прибутку, грошового потоку, дивідендів). 

2. Врахування ризику шляхом використання вищої ставки дисконту при оцінці 
очікуваного потоку для того, щоб відобразити необхідну прибутковість як 
винагороду за ризик. 

Порядок використання методу звільнення від роялті на основі капіталізації 
прибутку та з дисконтуванням очікуваного прибутку із застосуванням коригуючих 
коефіцієнтів на ступінь -ризику наведено нижче (рис. 3.9). 

Використання наведеного методичного підходу дозволяє оцінити ринкову 
вартість інтелектуального капіталу та його складових. Це, в свою чергу, забезпечує 
врахування ключових позабалансових факторів вартості та достовірне встановлення 
параметрів моделі оцінки вартості підприємства. 

Оцінка вартості людського та організаційного капіталу. Основою для 
проведення досліджень з проблем оцінки людського капіталу є праці зарубіжних та 
вітчизняних вчених, серед яких В.П. Антонюк [450], Т.П. Гафіятова [451], 
Т.В. Давидюк [452], О.В. Корицький [453], М.Р. Метьюс М.Х.Б. Перера [454], 
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Е.В. Прушкінська та А.В. Переверзєва [455], Т.О. Пєтухова та Т.І. Єфименко [456], 
Я.В. Соколов [457], Е. Флемхольц [458] та ін. 
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капіталу; Vt - щорічний обсяг виробництва нової продукції; Rt - ставка роялті;
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Рис. 3.9. Методичний підхід до оцінки вартості інтелектуального капіталу  
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Не дивлячись на наявні розробки, категорія людського капіталу в 
бухгалтерському обліку та звітності залишається нерозвиненою та потребує 
створення спеціальних методів оцінки з метою його облікового відображення . 

Грішнова О.А. людський капітал характеризує як сукупність сформованих і 
розвинутих внаслідок інвестицій продуктивних здібностей, особистих рис і мотивацій 
поведінки індивідів, що перебувають у їхній власності, використовуються в 
економічній діяльності, сприяють зростанню продуктивності праці і впливають 
завдяки цьому на зростання доходів свого власника і національного доходу [459, с. 17]. 

Як зазначає Т.В. Давидюк, при оцінці бізнесу, заснованого на знаннях, людський 
капітал повинен обов’язково враховуватися. Саме уміння, знання і навички 
співробітників підприємства визначають його успішність, створюють конкурентну 
перевагу, забезпечують ринкову ефективність та впливають на вартість всього 
підприємства [460, c. 183]. Таким чином, дослідження методів оцінки людського 
капіталу забезпечують можливості його достовірної оцінки та сприяють сталому 
функціонуванню та розвитку цього об’єкта на підприємстві.  

Прушківська Е.В. та Переверзєва А.В. [461, с. 199] стверджують, що оцінка 
людського капіталу є достатньо складною, оскільки ця категорія має цілісний, 
інтеграційний характер. Людський капітал має антропологічну складову, яка 
відображає єдність соціального та біологічного, суспільного й індивідуального. 

На сьогодні можна виділити два узагальнюючих підходи до оцінки вартості 
людського капіталу: 1) затратний (майновий), що базується на оцінці вартості витрат, 
понесених на інвестиції в розвиток працівників (E. Engel, T.W. Schultz); 2) дохідний, 
який базується на встановленні вартості очікуваних доходів від використання праці та 
здібностей працівників (W. Petty, R. Nicholson, J.M. Clark, Z. Griliches, D. Jorgenson, 
A. Pachon). 

Затратний підхід заснований на підсумовуванні сукупних витрат на освіту, 
професійну підготовку фахівців та інших витрат, які зазвичай відносять до 
інвестицій в людський капітал (підтримка здоров’я, пошук роботи і відповідної 
інформації про заробітки, міграцію). Вартість людського капіталу визначається 
результатом накопичення чистих інвестицій в розвиток людини як майбутнього 
працівника на всіх стадіях його життєвого циклу [462].  

Дохідний підхід передбачає оцінку отримуваних працівниками доходів, які 
відображають віддачу на ресурси, вкладені у відповідний освітній та 
кваліфікаційний рівень. Застосування дохідного підходу до оцінки людського 
капіталу ґрунтується на капіталізації доходу, що отримується від його 
використання.  
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на здобуття наук. ступ. д.е.н.; спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 
діяльності)” / Т.В. Давидюк. – Житомир, 2011. – 398 с. 
461 Прушківська Е.В. Походження, сутність та розвиток людського капіталу в умовах сучасних ринкових 
перетворень / Е.В. Прушківська, А.В. Переверзєва // Актуальні проблеми економіки. – 2008 – № 1 – С. 196-202. 
462 Бобкова О.В. Проблема оценки человеческого капитала [Електронний ресурс] / О.В. Бобкова, 
Н.А. Майорова. – Режим доступу: http://journal.vlsu.ru/index.php?id=1543. 
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При цьому слід враховувати, що затратний метод не завжди надає повну 
інформацію про вартість людського капіталу, оскільки не всі витрати, понесені на 
створення людського капіталу, призводять до отримання економічних вигід, 
підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства та збільшення його 
вартості. Дохідний підхід до оцінки є недосконалим з точки зору достовірного 
визначення вартості людського капіталу, а також аналізу доцільності вкладення 
інвестицій в його розвиток на основі спостереження за ефективністю його 
використання в процесі ведення господарської діяльності. 

Відомими економістами М.Р. Метьюсом та М.Х.Б. Перерою [463] виокремлено 
три концепції оцінки людського капіталу:  

1) первісна – передбачає капіталізацію витрат, пов’язаних із залученням, 
найманням і навчанням працівників. Враховується у складі активів та в подальшому 
амортизується;  

2) ціна заміщення – визначення собівартості людських ресурсів передбачає 
оцінку витрат фірми на заміщення працівника іншим, що має ті ж якості; 

3) альтернативних витрат – активи володіють вартістю лише в тому випадку, 
коли можливе їх альтернативне використання. Тобто, вартість людського капіталу 
працівника визначається тією сумою, яку він міг би отримати на іншому робочому 
місці, чим забезпечується оптимальне розміщення персоналу [464, с. 445].  

Проблема використання методу ціни заміщення в практиці оцінки людського 
капіталу пов’язана з неможливістю порівняння індивідуальних особистісних якостей 
працівників, набір яких для кожної людини є унікальним. Метод альтернативних 
витрат не забезпечує справедливої оцінки вартості людського капіталу в ринкових 
умовах. Відповідно, найбільш оптимальним методом оцінки людського капіталу 
залишається концепція первісної вартості, що включає витрати на залучення 
працівника та вартість інвестицій в розвиток його професійних та кваліфікаційних 
здібностей. 

Існування різних методів оцінки людського капіталу (Додаток Х) передбачає 
необхідність обов’язкової оцінки їх адекватності застосування в конкретних умовах з 
урахуванням переваг та недоліків. При цьому слід звернути увагу на проблеми 
встановлення реальної вартості людського капіталу та неможливість ідентифікації 
прогнозованих грошових потоків. 

Аналіз змін в підходах до оцінки людського капіталу залежить від завдань, що 
ставляться перед бухгалтерським обліком відповідно до інформаційних запитів 
користувачів: 

1. Для цілей фінансового обліку (виходячи з принципу обліку за собівартістю) та 
визначення номінальної вартості людського капіталу доцільним є використання 
методів затратного підходу.  

                                                 
463 Мэтьюс М.Р. Теория бухгалтерского учета: [учебник] / М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера; [пер. с англ., под ред.] 
Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 440 с. 
464 Там само. 
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2. Для цілей управлінського обліку та визначення реальної вартості  
людського капіталу можуть використовуватись методи оцінки за дохідним і ринковим 
підходами [465, c. 237].  

Достовірна оцінка людського капіталу з метою визначення вартості 
підприємства повинна здійснюватися на основі інтеграції затратного підходу з 
коригуванням одержаної вартості за методами дохідного підходу, що забезпечить 
надання користувачам релевантної інформації про вартість людського капіталу та 
його здатність до формування економічних вигід. 

Широке використання дохідного підходу до оцінки людського капіталу створює 
велику кількість його модифікацій. Одним з таких варіантів є концепція 
взаємозв’язку між вартістю і капіталом, що генерує доходи.  

Зокрема, Г.В. Борисов [466] вимірювання вартості людського капіталу розкриває 
через оцінку цінності людського капіталу для підприємства. Такий підхід передбачає 
розрахунок величини майбутнього прибутку, який може одержати компанія в процесі 
використання людського капіталу. Вартість людського капіталу підприємства при 
цьому визначається шляхом підсумовування майбутніх доходів суб’єкта 
господарювання. Цей метод розрахунку базується на припущенні, що кращою 
мірою є сам ринок, який через встановлення величини заробітної плати вимірює 
цінність людського капіталу.  

Критики цього підходу зауважують, що заробітна плата є досить жорсткою і 
не в повній мірі відображає продуктивність праці. Такий метод обчислення є досить 
спрощеним і не враховує процесів зміни місця роботи за власною ініціативою, у 
зв’язку з пропозицією більш високої заробітної плати, можливістю швидкого 
кар’єрного росту. У період пошуку і зміни місця роботи заробітна плата не 
одержується. 

Чеботарьов Н.Ф. наводить інший варіант реалізації дохідного підходу для оцінки 
людського капіталу підприємства [467, с. 189-190]. Він полягає у визначенні ступеня 
участі сукупного працівника в доходах підприємства й передбачає використання 
наступних методів. 

Метод управлінської доданої вартості (УДВ) передбачає вимір внеску 
ключового управлінського персоналу в додану вартість підприємства:  

 

УДВ = ДВБ – ДАВ – УВ,     (3.4) 
 

де УДВ – управлінська додана вартість; ДВБ – додана вартість бізнесу; ДАВ – дохід на 
капітал підприємства у випадку його альтернативного використання; УВ – управлінські витрати.  

 

Низькі або негативні результати дозволяють зробити висновок про недостатню 
адекватність використання управлінських ресурсів. 

                                                 
465 Давидюк Т.В. Бухгалтерський облік в системі управління людським капіталом: теорія та методологія: дис… 
на здобуття наук. ступ. д.е.н.; спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 
діяльності)” / Т.В. Давидюк. – Житомир, 2011. – 398 с. 
466 Борисов Г.В. Человеческий капитал фирмы / Г.В. Борисов // Вестник СПбГУ. – 1999. – № 1(сер. 5). – С. 173-188. 
467 Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): [учебник] / Н.Ф. Чеботарев. – М. Издательско-
торговая корпорация “Дашков и К”, 2009. – 256 с. 
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Для аналізу причин зміни позитивної чи негативної управлінської доданої вартості 
пропонується використовувати показник рентабельності управлінських витрат:  

%1001
перс

упр УВ
УДВP  ,    (3.5) 

де Рупр – рентабельність управлінських витрат, %; УДВ – внесок ключового управлінського 
персоналу в додану вартість підприємства; УВперс – управлінські витрати персоналу. 

 

Враховуючи складність застосування різних методів оцінки людського капіталу 
в умовах вітчизняного ринку праці при встановленні його вартості слід враховувати 
здатність працівника приносити більшу або меншу додану вартість для підприємства. 

Оцінку людського капіталу як складової інтелектуального капіталу слід 
здійснювати з урахуванням організаційного та клієнтського капіталу шляхом 
визначення їх доданої вартості (рис. 3.10). 

ні ні 

так 

ОЦІНКА УЧАСТІ ПРАЦІВНИКІВ У ДОХОДАХ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Наявна повна інформація для 

кількісної оцінки вартості людського 
капіталу 

Застосування кількісних методів оцінки 
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людського капіталу 

Збір інформації, необхідної для
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Примітка: ДВп – додана вартість підприємства; ДВлк – додана вартість людського капіталу;  
ДВок – додана вартість організаційного капіталу; ДВкк – додана вартість клієнтського капіталу 

Рис. 3.10. Порядок оцінки вартості людського капіталу:  
застосування кількісних та якісних методів 
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Відповідно, на першому етапі оцінки встановлюється можливість формування 
достовірної інформаційної бази, необхідної для кількісної та якісної оцінки вартості 
людського капіталу підприємства. У випадку достатності інформації застосовуються 
кількісні методи оцінки, у випадку відсутності такої інформації – якісні.  

При використані кількісних методів оцінки на другому етапі здійснюється 
розрахунок доданої вартості підприємства, як різниці між доходами від продажу 
продукції та послуг підприємства і всіма понесеними витратами. Додана вартість 
зростає прямо пропорційно зі зростанням кількості та ефективності використання 
засобів, якими володіє підприємство. 

Третім етапом є розрахунок витрат на формування та забезпечення розвитку і-го 
виду категорій персоналу підприємства (витрати підприємства на соціальне 
забезпечення працівників; професійне навчання та підвищення кваліфікації; підбір, 
оцінку та атестацію персоналу; витрати, пов’язані з плинністю кадрів тощо). 

На базі отриманих розрахунків обчислюється додана вартість людського 
капіталу, яка виступає показником ефективності його використання та інструментом 
вимірювання його вартості. Для визначення доданої вартості людського капіталу, 
необхідно вирахувати з доданої вартості підприємства ту її частину, яка була 
сформована іншими складовими інтелектуального капіталу – організаційним та 
клієнтським. 

У випадку застосування якісних методів оцінки людського капіталу, найбільш 
оптимальними серед них є матричний (описовий), метод еталону, тестування, 
рангового порядку та методи експертних оцінок (табл. 3.11). Порядок реалізації 
експертних методів оцінки людського капіталу наводить К. Арабян, розкриваючи їх 
через врахування якісних показників, що характеризують індивідуальні особливості 
працівника та сукупні властивості працівників компанії [468].  

Таблиця 3.11. Характеристика якісних методів оцінки вартості  
людського капіталу 

№ 
з/п Назва методу Характеристика 

1 Матричний (описовий) Встановлення рівня професійних якостей для кожного працівника, 
яких він повинен досягнути 

2 Метод еталону Розробка планових показників на базі найбільш успішних 
показників роботи, яких необхідно досягнути іншим працівникам  

3 Метод тестування Оцінка компетентності працівників в процесі моделювання 
виробничої ситуації, зазначеної в змісті тестів 

4 Метод рангового порядку Якість роботи співробітників оцінюється на підставі знань, 
досвіду, рівня кваліфікації 

5 Методи експертної оцінки Формування групи експертів, визначення якостей отриманих 
експертних оцінок ідеального та реального працівника 

 

                                                 
468 Арабян К. Измерение человеческого капитала [Електронний ресурс] / К. Арабян. – Режим доступу: 
http://science-bsea.narod.ru/2006/ekonom_2006/arabjan_izmerenie.htm. 
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Застосування якісних методів оцінки людського капіталу надає змогу визначити 
потенційні та фактичні властивості працівників, їх здатність до професійного 
розвитку та конкурентоспроможність. 

Оцінку вартості людського капіталу пов’язують з показниками організаційного 
(структурного) капіталу. Під організаційним капіталом розуміють організаційні 
можливості підприємства, які забезпечують його здатність відповідати на вимоги 
ринку, оптимально розподіляти та використовувати людський капітал [469]. 
Організаційний капітал є проявом організаційних здібностей, він забезпечує 
своєчасне реагування управлінських структур на зміни ринку та створює вигідні 
умови для розробки нових засобів управління діяльністю підприємства. 

Як зауважують І. Голяш та Л. Будник, організаційний капітал забезпечує умови 
ефективного використання людського капіталу в організаційних системах, сприяє 
перетворенню інформації [470, с. 255]. Організаційний капітал є власністю 
підприємства і може бути відносно самостійним об’єктом купівлі-продажу. До 
організаційного капіталу належать: інформаційні ресурси, електронні мережі, 
організаційна структура, ефективне управління, сприйнятливість до змін та 
нововведень, інтелектуальна власність (авторські права, патенти, товарні знаки, 
технічне і програмне забезпечення, комп’ютерні програми, бази даних тощо), які в 
цілому сприяють зростанню показників продуктивності праці та ефективності 
діяльності підприємства. 

Оцінку організаційного капіталу автори рекомендують здійснювати за статтями 
капіталізованих витрат на науково-дослідні та конструкторські розробки, придбання прав 
інтелектуальної власності [471, c. 460], а також через затрати на організаційне навчання 
персоналу, програмного забезпечення, впровадження проектів розвитку [472, c. 255]. 

Оцінка вартості людського та організаційного капіталу як складових 
інтелектуального капіталу підприємства в обліковій практиці забезпечує 
інформаційну основу для оптимізації процесів інвестування в людський капітал, 
полегшує розуміння сильних та слабких сторін діяльності підприємства в 
конкурентному середовищі, дозволяє визначити показники коригування вартості 
підприємства. 

Оцінка вартості клієнтського капіталу. Клієнтський (споживчий) капітал є 
складовою інтелектуального капіталу, яка відображає зв’язки підприємства із 
зовнішнім середовищем – клієнтами, контрагентами, комерційними партнерами, 
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споживачами, державою тощо. Формування клієнтського капіталу забезпечує 
утворення сталих зв’язків підприємства економічного, інформаційного, соціального, 
політичного та іншого характеру з іншими суб’єктами ринку. 

Автори визначають клієнтський капітал, як сукупність зв’язків та стійких 
відносин з клієнтами й споживачами, головною метою якого є створення структури, 
що дозволяє споживачу продуктивно спілкуватися з персоналом підприємства [473]. 
Цей вид капіталу відображає спроможність фірми задовольнити потреби та запити 
своїх клієнтів, тому його називають також “капіталом відносин” компанії зі 
споживачами її продукції [474, с. 223]. Окрім споживачів, клієнтський капітал охоплює 
систему відносин підприємства з іншими зовнішніми суб’єктами – постачальниками, 
партнерами, посередниками, фінансовими установами [475, c. 70]. 

В окремих випадках клієнтський капітал поєднується з нематеріальними 
активами. Так, за словами Ю.П. Гуменюк, клієнтський капітал є комплексним 
складним нематеріальним активом, що є системою капітальних, надійних, 
довготривалих довірчих і взаємовигідних відносин підприємства із своїми клієнтами 
та покупцями. До нього належать бренди, клієнтура, фірмова назва, канали збуту, 
ліцензійні та інші угоди [476, c. 263]. 

Методи оцінки клієнтського капіталу знаходяться в стадії свого розвитку і 
вирізняються якісно різними підходами до визначення його вартості. Так, О.Б. Мних 
звертає увагу на те, що ідентифікація клієнтського капіталу як важливої компоненти 
вартості економічних трансакцій, здійснюється через оцінювання потенціалу 
споживачів, їх стратегічних цілей, інтересів, можливостей зростання вартості для 
клієнта і вартості підприємства завдяки клієнту [477, c. 159]. Клієнтський капітал може 
визначатися як вартість франшизи – довготривалих відносин зі споживачами 
продукції внаслідок утримання контролю над каналами дистрибуції та вміння усувати 
конфлікти внутрішнього і зовнішнього характеру в системі “підприємство-клієнт”.  

З точки зору М.М. Гаджиєвої, клієнтський (споживчий) капітал підприємства 
можна оцінити за показниками питомої ваги працівників, які забезпечують роботу з 
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клієнтами; динаміки зростання кількості замовлень; відсотку замовлень, успішне 
виконання яких підвищує престиж підприємства; кількості заходів, що сприяють 
закріпленню замовників [478]. 

Журавльова І.В. пропонує здійснювати оцінку клієнтського капіталу 
підприємства на основі застосування методів нечіткої логіки [479]. При цьому всі 
елементи капіталу автор поділяє на чотири групи: а) рівень розвитку зв’язків з 
клієнтами; б) рівень іміджу підприємства; в) оцінка бренду підприємства; г) рівень 
торгової марки та сформованості каналів просування продукції на ринку, зв’язків з 
постачальниками, місцевим співтовариством. 

Кожна група оцінюється системою часткових показників. Зокрема, для оцінки 
рівня розвитку зв’язків з клієнтами пропонується використовувати розмір портфелю 
замовлень, структуру клієнтури в цілому та частки постійної, рівень задоволеності 
клієнтів, вигоди від співробітництва з клієнтами, кількість повторних угод і рівень 
доходів від них. 

В сфері наукових досліджень з бухгалтерського обліку оцінка клієнтського 
капіталу розглядається авторами з точки зору використання затратного підходу в 
частині акумуляції витрат підприємства, понесених на налагодження зовнішніх 
зв’язків.  

Однією з сучасних концепцій, що відображають процеси формування зовнішніх 
зв’язків підприємства, є теорія трансакційних витрат. В основу теоретико-
методологічних засад оцінки трансакційних витрат покладені праці зарубіжних 
вчених, серед яких: А. Алчиан [480], К. Эрроу [481], Р. Коуз [482], Дж. Коммонс [483], 
М. Ослон [484] та ін.  

Вітчизняна специфіка методики оцінювання трансакційних витрат розкрита у 
працях вітчизняних вчених та науковців, як О.П. Власенко [485], І.С. Коропецький 
[486], І.Б. Курліщук [487], Г.А. Макухін [488], О.В. Шепеленко [489], М.М. Шигун [490], 
Ж.М. Ющак [491] та ін. 
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Як стверджує Г.А. Макухін, оцінка трансакційних витрат є важливою 
передумовою функціонування підприємств у ринкових умовах. Така оцінка є 
багатовимірною, що зумовлюється численними напрямами використання її 
результатів. Результатами оцінки трансакційних витрат можуть користуватися не 
лише внутрішні користувачі підприємства, але й зовнішні. Багатоплановість 
використання результатів оцінки трансакційних витрат підприємств зумовлює 
необхідність розробки підходу до вибору способів оцінювання. Такий підхід 
базується на використанні дворівневої системи загальних і часткових показників 
трансакційних витрат підприємства” [492].  

З точки зору І.Б. Курліщук, незважаючи на багатоаспектність та посилену увагу 
до вивчення суті та поведінки трансакційних витрат, не працює жодна досконала 
методика їх вартісного визначення, що ускладнює процеси аналізу, контролю та 
планування. Ця проблема поглиблюється тим, що на практиці трансакційні витрати 
залишаються поза увагою: не виділяються до окремої облікової групи, не 
відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, у кращому разі фіксуються у 
складі витрат періоду, не враховуються при визначенні фінансового результату. Слід 
відмітити, що для управлінських цілей подібні витрати оцінюються, виходячи із 
суб’єктивних оцінок та емпіричного аналізу” [493]. 

Для вирішення проблеми обліку трансакційних витрат М.М. Шигун пропонує 
методичне моделювання їх бухгалтерського обліку [494, с. 361-378] та порядок 
звітного відображення [495, с. 379-380]. Для виокремлення трансакційних витрат в 
бухгалтерському обліку автор пропонує використання відповідної аналітики та 
формування окремих розділів у фінансовій звітності для забезпечення можливості 
аналізу обсягів понесених трансакційних витрат власниками та потенційними 
інвесторами. Оцінку трансакційних витрат автор пропонує здійснювати за 
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фактично понесеними витратами та відображати у складі витрат періоду.  Разом з 
тим, пропозиції автора не дозволяють побудувати цілісної системи оцінки 
клієнтського капіталу як складової інтелектуального капіталу підприємства, 
оскільки трансакційні витрати на сьогодні обліковуються у складі витрат періоду 
вітчизняних підприємств та не можуть бути виокремлені з використанням діючої 
системи рахунків бухгалтерського обліку. 

У свою чергу, Ж.М. Ющак [496, с. 403-404] зауважує, що оцінка трансакційних 
витрат, їх облік, відображення у звітності дозволить ефективно управляти ними, 
приймати оптимальні управлінські рішення; здійснювати заходи щодо зниження 
трансакційних витрат, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності та 
інвестиційної привабливості підприємства. 

Оцінка вартості соціального капіталу. Основою для дослідження проблем 
оцінки соціального капіталу є праці вітчизняних та зарубіжних авторів, серед яких 
Р. Барта [497], Е. Гугнін [498], І.В. Жиглей [499], Є.П. Єлагін [500], А.М. Колот [501], 
М.Д. Лесечко [502], І. Мачерінськене, Р. Мінкуте-Генріксон та Ж. Симанавічене [503], 
В. Степаненко [504] та ін. Наявні розробки розкривають проблеми ідентифікації 
соціального капіталу та його складових, порядок облікового відображення. Разом з 
тим, визначення його реальної вартості для відображення цього активу в звітності 
потребує подальших ґрунтовних досліджень. 

Джерела ідеї виокремлення соціального капіталу можна знайти у працях 
А. де Токвіля, Г. Зіммеля, Е. Дюркгайма, М. Вебера.  

Поняття соціального капіталу було введене П. Бурдьє у 1983 р. у його статті 
“Форми капіталу” для позначення соціальних зв’язків, які можуть виступати 
ресурсом для отримання вигод. За словами вченого, соціальний капітал є продуктом 
суспільного виробництва, матеріальних і класових практик, засобом досягнення 
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групової солідарності. В такому розумінні соціальний капітал розглядається не як 
причина економічних вигод, а як прояв соціально-економічних умов та обставин, є 
груповим ресурсом, який не може бути виміряний на індивідуальному рівні.  

В сучасному розумінні соціальний капітал – це інститути, відносини та норми, 
що якісно та кількісно формують соціальну взаємодію в суспільстві [505, с. 9].  

Для оцінки та визначення вартості соціального капіталу як передумови 
інноваційно-спрямованого розвитку національної господарської системи необхідна 
розробка окремої методології.  

В наукових працях наводяться різні підходи визначення підпорядкованості між 
такими видами капіталу, як соціальний, інтелектуальний, людський та ін. Як 
стверджують І. Мачерінськене, Р. Мінкуте-Генріксон та Ж.Е. Сіманавічене, від інших 
форм капіталу соціальний капітал відрізняється тим, що практично неможливо 
кількісно оцінити інвестиції в його розвиток [506, c. 33]. Розглядаючи сутність 
соціального капіталу та важливість його використання в господарській діяльності, 
автори не зосереджують уваги на методах оцінки соціального капіталу, що ускладнює 
порядок здійснення інвестицій в його розвиток та подальше зростання вартості 
підприємства. 

В інших працях зустрічаємо спроби оцінити вартість соціального капіталу через 
вартість інтелектуального, людського капіталу, або як вартість гудвілу. Зокрема, за 
словами В.П. Єлагіна [507], соціальний капітал можна оцінити на підставі значення 
людського капіталу для окремих соціальних груп, розподілених за виробничим 
принципом (робітників, працівників у сфері матеріального та нематеріального 
виробництва), але при цьому виникають труднощі з обчисленням соціального 
капіталу в кількісному вимірі всередині соціальної групи та між окремими групами.  

Як зазначає І.В. Жиглей, репутація фірми – це її соціальний капітал. При 
продажу фірми соціальний капітал відображається у вигляді позитивного або 
негативного гудвілу в бухгалтерському обліку [508, c. 311]. Автор зауважує, що 
соціальним капіталом також є різниця між ринковою і номінальною вартістю акцій, 
які продаються на фондовому ринку. Не можемо погодитись із цією думкою, адже 
автор ототожнює зміст понять «гудвіл» та соціальний капітал, що не відповідає 
дійсності виходячи із загально прийнятих визначень цих понять. 

Надалі автор переходить до обґрунтування соціального капіталу через витрати, 
пов’язані з формуванням людського капіталу. Зокрема, на його думку, витрати, що 
виникають в процесі створення та реалізації соціального капіталу підприємства 
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тільки частково відображаються в бухгалтерському обліку у складі представницьких 
витрат. Не оцінюються і не відображаються в обліку витрати часу, фізичних, 
розумових та емоційних зусиль. Частково це компенсується виплатою заробітної 
плати та інших видів винагород особам, що володіють соціальним капіталом і 
використовують його з метою підвищення ефективності діяльності суб’єкта 
господарювання [509, c. 311]. Вважаємо, що такий підхід є суб’єктивним, оскільки 
використовується не на всіх підприємствах і не до всіх працівників, а також 
суперечить пропозиціям, наведеним у попередньому абзаці. Ця ситуація пояснюється 
відсутністю критеріїв оцінки та методики обліку соціального капіталу. Часткова 
компенсація затрат праці у формі заробітної плати в процесі використання 
соціального капіталу не дає можливості достовірно оцінити вартість цієї категорії та 
призводить до формування лише наближеної вартості соціального капіталу. 

Як зауважують окремі автори, процес збору достовірних даних для адекватної 
оцінки соціального капіталу є практично неможливим, оскільки припускає наявність 
кількісних параметрів, які мають високий ступінь суб’єктивності [510].  

Відповідно, враховуючи зміст поняття соціального капіталу як наслідку прояву 
соціально-економічних умов та обставин, його слід розглядати як макроекономічний 
ресурс, який не може вимірюватись на рівні підприємства. Як загальноекономічне 
поняття соціальний капітал не приймає участі у формуванні вартості окремого 
суб’єкта господарювання, тому не може розглядатись в якості показників вартості і 
вимірюватись серед індивідуальних параметрів функціонування підприємства. 

Оцінка вартості екологічного капіталу. Виходячи з розробленої вітчизняними 
та зарубіжними дослідниками концепції капіталу, екологічний капітал виділяється в 
структурі природного капіталу та визначається у широкому розумінні як сукупність 
відносин, що виникають в екосистемі суспільства з приводу інвестицій у 
встановлення і підтримання неконфліктних взаємозв’язків між соціально-
економічною діяльністю суспільства – бізнес-одиниці – домогосподарства і 
навколишнього природно-соціального середовища на основі використання 
інтелектуального капіталу [511, с. 32-36]. 

У більш вузькому значенні екологічний капітал на макроекономічному рівні 
розглядається як сукупність (або вартість) ресурсів екосистем, здатних відтворювати 
(зберігати) екологічну рівновагу та забезпечувати створення пов’язаних з нею 
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екологічних благ та додаткового еколого-економічного ефекту протягом умовно 
нескінченного періоду часу [512; 513, c. 33]. 

З точки зору науковців, тільки у поєднанні екологічного капіталу з іншими 
формами капіталу (обробленим (машини, механізми, дороги), людським (знання, 
навички), соціальним (взаємовідносини та інститути), забезпечується сталий 
економічний розвиток [514, с. 26]. 

Ґрунтовні дослідження в частині ідентифікації та оцінки екологічного капіталу 
здійснені зарубіжними дослідниками, серед яких Р. Адамс (R. Adams) [515], 
С.М. Бичкова та М.Ю. Єгоров [516], Е. Бужим (E. Burzym) [517], Є.В. Морозова [518], 
М. Стемпіень (M. Stępień) [519], З.С. Туякова та А.А. Чорткова [520] та ін. Наукові 
проблеми бухгалтерського обліку екологічної діяльності здійснені такими 
вітчизняними науковцями, як Н.О. Голуб [521], І.В. Замула [522], В.З. Папінко [523], 
М.К. Шапочка [524] та ін. Не применшуючи наукової цінності проведених досліджень, 
слід зауважити, що невирішеними залишаються проблеми визнання та оцінки об’єктів 
бухгалтерського обліку екологічної діяльності та порядок їх врахування у вартості 
екологічного капіталу та показниках вартості підприємства. 

Вітчизняні наукові дослідження спрямовані на пошук можливостей 
відображення вартості складових екологічного капіталу в бухгалтерському обліку. 
Зокрема, І.В. Замула [525, с. 342] розглядає екологічну діяльність як об’єкт обліку, що 
проявляється через здійснення екологічних господарських операцій. Об’єкти обліку 
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525 Замула І.В. Аналітична модель бухгалтерського обліку екологічної діяльності / І.В. Замула, М.М. Шигун // 
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2009. – № 647. – С. 337-343. 
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екологічної діяльності автор поділяє на дві групи [526, c. 13]: 1) об’єкти, що 
забезпечують господарську діяльність підприємства; 2) об’єкти, що утворюють 
господарську діяльність. До першої групи належать екологічні витрати, природно-
ресурсний потенціал, генетично-модифіковані організми, відходи виробництва, 
необоротні активи природоохоронного призначення. Джерелами утворення 
вищенаведених господарських засобів є екологічні зобов’язання та екологічні доходи. 
Відповідно до другої групи належать господарські процеси, що включають екологічні 
господарські операції, та результати господарської діяльності, які складають 
екологічний ефект (прибуток, збиток). 

Розглядаючи проблеми оцінки об’єктів бухгалтерського обліку екологічної 
діяльності, автор тільки для окремих з них визначає порядок оцінки для відображення 
в системі рахунків та у звітності підприємства (Додаток Ц). Методологічні засади 
оцінки генетично-модифікованих організмів, екологічних зобов’язань, екологічних 
доходів, екологічних господарських операцій, екологічного ефекту залишаються 
нерозвиненими. 

Крім того, на нашу думку, не усі із наведених І.В. Замулою об’єктів обліку 
екологічного капіталу можна такими вважати. Окремі з названих об’єктів відносяться 
до різних видів балансових активів, наприклад, відходи виробництва, генетично-
модифіковані організми, земельні ресурси сільськогосподарського призначення, є 
об’єктами бухгалтерського обліку та впливають на екологічний капітал підприємства 
тільки опосередковано через реалізацію засобів інтелектуального капіталу 
менеджерів підприємства різних рівнів. Інші є небалансовими показниками, 
наприклад, екологічні доходи, витрати, екологічний ефект (прибуток, збиток) і також 
не мають відношення до екологічного капіталу як позабалансового фактору вартості 
підприємства.  

Аналогічно такий об’єкт, як право користування земельними ділянками, не має 
відношення до екологічної діяльності, адже право користування перспективною 
земельною ділянкою у більшості випадків призводить до зростання інтелектуального, 
а не екологічного, капіталу підприємства.  

Щодо запропонованої методики оцінки об’єктів екологічного капіталу також не 
можна погодитись з окремими пропозиціями автора. Зокрема, не може бути 
прийнятною пропозиція в частині того, що право постійного користування не має 
вартості та не може бути достовірно оцінене, що унеможливлює його відображення в 
бухгалтерському обліку, у зв’язку з чим в обліку необхідно відображати не право, а 
земельну ділянку, яка знаходиться у постійному користуванні. У більшості країн 
світу право користування земельною ділянкою може виступати об’єктом купівлі-
продажу, наприклад, у Росії. Тому вартість такої операції і є вартістю права 

                                                 
526 Давидюк Т.В. Екологічний, інтелектуальний та людський капітал в теорії бухгалтерського обліку [текст]: 
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користування земельною ділянкою, яка має відображатись у балансі підприємства. 
Друга частина пропозиції підлягає критиці, виходячи з того, що згідно прийнятих 
принципів бухгалтерського обліку для відображення активу в системі рахунків та у 
фінансовій звітності його вартість повинна бути достовірно визначена, а право 
власності отримане. Постає питання, яким чином можна відобразити у складі об’єктів 
бухгалтерського обліку “чужу” земельну ділянку, щодо якої не є відомою її вартість? 

Врахування екологічних переваг при формуванні вартості підприємства є 
беззаперечно необхідним, проте повинно здійснюватись з чітким визначенням 
об’єктів обліку екологічної діяльності непрямим способом через систему коригувань 
показників звітності підприємства. 

На нашу думку, прояв екологічних аспектів в діяльності підприємств 
визначається передусім в показниках якості продукції, яка формує відношення 
споживача до підприємства. Відповідно, екологічний капітал проявляється в процесах 
залучення нових груп споживачів продукції (робіт, послуг) і характеризує дію 
клієнтського капіталу як складової інтелектуального капіталу підприємства. 

Одним з прикладів формування екологічних переваг є перехід нафтопереробних 
заводів компанії Лукойл (Російська Федерація) на виробництво автомобільних 
бензинів Аі-92 та Аі-95 стандарту Євро-5 [527]. Таке рішення керівництва компанії 
ґрунтується на стратегії розвитку бізнесу та розширенні збутової мережі у 
відповідності до Міжнародних стандартів якості. Бензин Аі-98 стандарту Євро-5 
почав випускатися Лукойл з травня 2011 р., що свідчить про значне випередження 
компанією вимог державного технічного регламенту щодо термінів початку 
виробництва моторних палив 5-го класу. Наведений приклад відображає прояв 
генеруючих факторів вартості підприємства і забезпечує формування значних 
конкурентних переваг в галузі нафтопереробки, що беззаперечно призводить до 
зростання вартості підприємства. 

Іншим прикладом впливу формування екологічного капіталу на вартість 
підприємства є наслідки надмірного використання рослинних жирів українськими 
виробниками сирної продукції. Зокрема, в лютому 2012 р. Росспоживнагляд 
оприлюднив документи про вилучення з продажу та заборону ввезення в Російську 
Федерацію сирної продукції трьох українських виробників: ПП “Прометей” 
(Чернігівська область), ПАТ “Пирятинський сирзавод” (Полтавська область) і 
ТОВ “Гадячсир” (Полтавська область), - з причини недостатньої якості продукції. 

Наслідком закриття російського ринку для українських виробників, за позицією 
голови Національної асоціації молочників України В. Бондаренко, є скорочення до 
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п’ятої частини виробництва сирної продукції [528]. Наведена ситуація відображає 
прояв руйнуючих факторів вартості підприємства внаслідок непослідовної реалізації 
політики розвитку бізнесу та використання екологічно невідповідної сировини. 

Як зазначають Л.І. Максимів та О.О. Долженко, не відображення екологічних 
вигід та витрат в обліку не становить небезпеки для фінансового стану підприємства, 
проте істотно викривляє результати аналізу виробничо-господарської діяльності [529, 
c. 189]. Не можемо погодитись з цією думкою, адже наведені вище приклади свідчать 
про безпосередній вплив екологічних вигод на фінансовий стан підприємства, а 
відповідно, і на його вартість.  

Таким чином, стан екологічної діяльності підприємства та ефекти від її 
здійснення слід враховувати в показниках оцінки вартості підприємства як 
сформовані екологічні переваги, зокрема в частині показників якості продукції, що 
формують відношення споживача до підприємства. 

Об’єкти екологічної діяльності, що становлять складові екологічного капіталу, 
мають позабалансовий характер впливу на показники вартості підприємства. 
Врахування екологічних переваг при формуванні вартості підприємства повинно 
здійснюватись непрямим способом у складі клієнтського капіталу через систему 
коригувань показників звітності для відображення рівня досягнення стратегічної 
конкурентоспроможності підприємства, оптимального балансу між процесами 
генерування вартості та економічної ефективності використання наявних у 
розпорядженні підприємства ресурсів. 

Оцінка та врахування позабалансових факторів при оцінці вартості підприємства 
дозволяє підвищити рівень цінності підприємства, знизити ризики діяльності, 
забезпечити підтримання платоспроможності на достатньому рівні та створити умови 
для формування стабільного конкурентного середовища. 

Синергетична взаємодія позабалансових складових капіталу підприємства. 
Вплив позабалансових факторів на вартість підприємства відображає прояв 
синергетичних зв’язків між різними видами капіталу підприємства – 
інтелектуальним, людським, організаційним та клієнтським, як його складовими. За 
словами науковців, ігнорування синергетичного ефекту взаємодії складових 
інтелектуального капіталу і спроба управляти ними у відриві один від одного зумовлює 
нижчий рівень ефективності функціонування підприємства [530, c. 138]. 
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Економічний синергізм (або синергія) – це стратегічні переваги, що виникають 
при поєднанні двох чи більшої кількості об’єктів (підприємств або їх частин) [531, 
с. 148]. Синергія характеризує спільну дію факторів, ефект від якої набагато 
перевищує окрему дію цих факторів. Синергетика як наукова галузь досліджує 
еволюційний розвиток складних динамічних систем, розкриває особливості їх 
поведінки, поєднуючи специфічні етапи становлення системи та вивчаючи подібні 
риси загальної моделі цієї системи з використанням методології різних наук. 

В сфері економічних досліджень термін “синергія” вперше був використаний 
І. Ансоффом для обґрунтування групових структур в організації діяльності компаній 
[532, с. 37]. Основний закон синергетичної взаємодії складових підприємства як 
системи визначає, що для будь-якої організації існує такий набір і поєднання 
елементів, за яких її потенціал буде істотно більшим за просту суму потенціалів її 
елементів [533, с. 103]. 

Людський, організаційний і клієнтський капітал у своїй взаємодії взаємно 
підтримують один одного, забезпечуючи прояв синергетичного ефекту у зростанні 
показників ефективності діяльності підприємства. 

У минулому столітті підприємство як об’єкт купівлі-продажу розглядалося через 
сукупність технологій, закладених у матеріальних активах, та можливі ефекти від 
масштабів виробництва [534]. На сьогодні тільки за рахунок інвестицій у матеріальні 
активи неможливо досягнути конкурентних переваг, тому в процесах визначення 
вартості підприємства на перше місце виходить його здатність мобілізувати і 
використовувати свої нематеріальні активи, інтелектуальний капітал, екологічні 
переваги. 

При цьому організаційний капітал, матеріалізований в організаційних системах і 
процедурах, може стати предметом купівлі-продажу тільки разом з підприємством. 
Його не можна відділити, як і будь-які інші види капіталу. Відповідно, інвестиційні 
процеси повинні охоплювати одночасно усі види капіталу підприємства, для 
підтримання синергетичної взаємодії між ними. 

Синергетичний ефект взаємодії складових інтелектуального капіталу породжує 
явище зростаючої граничної корисності та граничної продуктивності. Чим більшим є 
масштаб діяльності в таких умовах, тим більшою є ефективність використання 
додатково залучених ресурсів. Окремі складові інтелектуального капіталу не є 
адитивними, тому в процесі їх взаємодії одержується позитивний ефект, який не є 
пропорційним прикладеним зусиллям, а набагато їх перевищує.  
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розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2008. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ 
Soc_Gum/Es/2008_1/08_1_3.htm 



218 

Успішне формування та використання капіталу підприємства обумовлюється 
ефективною взаємодією різних його складових. Так, наприклад, зовнішня структура 
організаційного капіталу створює умови для підвищення престижу торгової марки, 
сприяє залученню нових споживачів. Це також стосується процесів використання 
програмного забезпечення і технічних пристроїв мережевої взаємодії. Внутрішня 
структура організаційного капіталу через механізм передачі знань від одного 
працівника до іншого та між підрозділами знижує залежність підприємства від 
неявних форм знань та людського чинника, одночасно підвищуючи ефективність 
використання знань для розвитку бізнесу [535].  

Людський капітал у взаємодії з організаційним в його фізичній частині посилює 
ефект від застосування останнього. Перетворення людського капіталу підприємства 
на його конкурентні переваги залежить від обміну та управління знаннями як 
всередині суб’єкта господарювання, так й в межах його співробітництва з іншими 
компаніями та споживачами.  

Клієнтський капітал трансформується у фінансовий капітал за допомогою 
взаємодії з організаційним та людським капіталом [536, с. 16]. В частині компетенції 
працівників цей вид капіталу сприяє точному формулюванню цілей підприємства, 
стимулює розробку нових ідей та проектів. Окремі світові лідери виробництва товарів 
масового вжитку ефективно використовують елементи людського та клієнтського 
капіталу для створення нових потреб клієнтів, формуючи таким чином нові джерела 
своїх конкурентних переваг. 

Таким чином, в процесі оцінки вартості підприємства недостатньо оцінити його 
чисті активи і додати вартість позабалансових показників в частині інтелектуального 
капіталу та його складових. Така оцінка повинна носити інтегрований характер з 
урахуванням результатів прояву синергетичної взаємодії балансових та 
позабалансових факторів.  

Оцінка людського, організаційного та клієнтського капіталу повинна 
здійснюватись непрямим способом через визначення приросту прибутку 
підприємства, одержаного у звітному періоді та очікуваного у наступних періодах, що 
обумовлений впливом попередньо понесених витрат, пов’язаних з формуванням 
складових інтелектуального капіталу. У зв’язку з цим вартість підприємства повинна 
включати оцінені потенційні переваги, обумовлені взаємним поєднанням 
матеріальних та нематеріальних складових підприємства як системи, та відображати 
результативний вплив факторів на фінансові показники діяльності підприємства. 

 
 
 

                                                 
535 Теория управления: Учебник / Под общ. ред. А.Л. Гапоненко, Т 11 АЛ. Панкрухина. – М.: Изд-во РАГС, 
2003. – 558 с. 
536 Кавецький В.В. Стратегія формування і розвитку інтелектуального капіталу шляхом збалансованих 
інвестицій / В.В. Кавецький // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2010. – 
№ 2. – С. 15-22. 
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3.4. Методологія облікового відображення показників вартості 
підприємства 

 

Активний розвиток системи формування та управління вартістю підприємства 
підтримується об’єктивними ринковими процесами, що опосередковують вітчизняну 
економічну динаміку, серед яких формування страхового, кредитного та фондового 
ринків, активізація інвестиційної діяльності, посилення боротьби за капітал інвесторів 
та акціонерів. У зв’язку з цим, для задоволення інформаційних потреб зовнішніх 
користувачів, оцінка вартості підприємства повинна базуватися на реальних 
значеннях показників стану його активів та зобов’язань.  

Ефективна реалізація стратегії управління вартістю підприємства залежить від 
якості її інформаційного забезпечення. Надання своєчасної, достовірної та 
релевантної інформації про фактори генерування та руйнування вартості є запорукою 
прийняття своєчасних управлінських рішень, які забезпечують підтримання вартості 
підприємства та його подальший розвиток як складного динамічного механізму. 
Основним джерелом інформації щодо факторів та показників вартості є система 
бухгалтерського обліку, належна організація якої на підприємстві є визначальною 
умовою формування дієвого механізму управління факторами вартості з метою 
збереження та зростання вартості суб’єкта господарювання. 

Процес організації бухгалтерського обліку супроводжується розробкою 
відповідної облікової політики. Законом України “Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні” облікова політика визначається як сукупність 
принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання 
та подання фінансової звітності [537]. Облікова політика є важливим інструментом, 
який дозволяє побудувати систему бухгалтерського обліку, здатну максимально 
задовольняти потреби в інформації для цілей управління власністю [538, с. 83]. 

Належне формування облікової політики забезпечує адекватне функціонування 
обліково-аналітичної системи та виконання нею інформаційних та контрольних 
функцій. Забезпечення керівництва, власників та інших користувачів своєчасною та 
релевантною інформацією щодо показників вартості є обов’язковою умовою 
прийняття економічних рішень, що забезпечують розвиток підприємства в умовах 
динамічних змін зовнішнього середовища. Обґрунтована, найбільш доцільна для 
конкретного суб’єкта господарювання облікова політика та її послідовне виконання 
сприяють ефективному використанню ресурсного потенціалу підприємства, залученню 
інвестиційних ресурсів, оптимізації податкового навантаження, підвищенню 
прибутковості діяльності та його конкурентоспроможності. 

                                                 
537 Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-XIV 
[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=996-14. 
538 Євдокимов В.В. Облікова політика підприємства як чинник управління величиною фінансових результатів / 
В.В.Євдокимов // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2008. – № 3 (45). – С. 77-87. 
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Як зауважує А.Г. Богач, облікова політика повинна стати для підприємства 
своєрідною конституцією, яка передбачає права та обов’язки, що реалізуються в 
обліковому середовищі в частині формування інформаційного ресурсу для 
управлінських потреб [539, с. 182]. 

В межах побудови та упорядкування системи бухгалтерського відображення 
фактів господарського життя підприємство володіє правом вибору альтернативних 
методів ведення обліку, визначених діючими П(С)БО та податковим законодавством. 
Забезпечення сталих інформаційних зв’язків між суб’єктом господарювання та 
зовнішніми користувачами в частині показників вартості, є основним завдання 
організації обліку в процесах підготовки якісної, зрозумілої та зіставної фінансової 
звітності.  

Важливим завданням управління в період кризових явищ є збереження активів, 
уникнення втрат майна, залучення інвестиційного капіталу. Реалізація такого 
завдання можлива тільки за наявності достовірних даних щодо вартості підприємства, 
генеруючих та руйнуючих факторів і показників вартості. Більшістю вітчизняних 
підприємств облікова політика формується на базі історичних оцінок, які мають 
доказову силу для зовнішніх контролюючих органів. Разом з тим, власники, дійсні та 
потенційні інвестори потребують інформації про реальну вартість підприємства, що 
зумовлює необхідність впровадження нових методик збору та узагальнення 
інформації, здатних задовольняти потреби усіх груп користувачів в частині 
показників вартості з точки зору їх обґрунтованості, корисності та релевантності для 
прийняття економічних рішень в умовах динамічних змін внутрішнього та 
зовнішнього середовища.  

Специфіка вітчизняного правового поля обумовлює прагнення керівників та 
власників підприємств визначати в обліковій політиці такі методи оцінки активів та 
зобов’язань, які забезпечують мінімізацію бази оподаткування та офіційного рівня 
прибутковості діяльності. На противагу податковим чинникам реалізуються 
інвестиційні інтереси, забезпечення яких вимагає перегляду облікових політик 
підприємств та вибору вартісно-орієнтованих методів оцінки активів та зобов’язань, 
уточнення процедур формування фінансової звітності, розробки системи звітності про 
вартість підприємства. 

Діючий порядок складання фінансової звітності не передбачає відображення 
реальної вартості підприємства та його активів у звітах. Відповідно, система 
управління підприємств орієнтується на дані минулих періодів, що не враховують 
зміни вартості грошей в часі, економічних ризиків, чим знижують інвестиційну 
привабливість підприємств. 

Оцінка вартості підприємства можлива за наявності стандартизованих даних, які 
відображають його реальний ринковий та економічний стан, ресурсний потенціал, що 
зумовлює потребу у модифікації облікової політики діючих підприємств. 
                                                 
539 Богач А. Наказ про облікову політику – основний регламентуючий документ із формування методики обліку 
логістичних витрат підприємства / А. Богач // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 6. – С. 180-182. 
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Необхідність затвердження в обліковій політиці положень в частині вибору методів 
оцінки вартості активів та зобов’язань, порядку їх застосування в цілях приведення 
вартості підприємства до рівня ринкової, забезпечується використанням Положення 
(Наказу) про облікову політику в якості внутрішнього загальноприйнятого стандарту 
в процесах управління вартістю підприємства. 

Відмінною рисою підприємства, як об’єкта оцінювання, є необхідність його 
цілісної оцінки у взаємодії усіх внутрішніх елементів вартості та впливу на неї 
зовнішніх зв’язків. Використання облікових даних в процесах визначення реальної 
вартості підприємства вимагає їх коригування з урахуванням справедливої вартості 
активів та зобов’язань, економічного середовища, в якому функціонує підприємство, 
з відображенням впливу балансових, позабалансових та небалансових факторів. 

Відповідно, в обліковій політиці повинні бути передбачені: 1) оптимальні 
методи оцінки вартості активів та зобов’язань з урахуванням завдань оцінки 
вартості підприємства; 2) порядок застосування методів оцінки в процесах 
коригування вартості активів та зобов’язань; 3) вибір оціночних показників, які 
найбільш повно відображають сутність вартості як економічної категорії з 
урахуванням інтегрованого підходу; 4) перелік та розрізи аналітичної інформації, 
необхідної безпосередньо для проведення процесу оцінки; 5) порядок узагальнення і 
документальне забезпечення оформлення результатів проведеної оцінки вартості 
підприємства. Наведені положення виступають базовими умовами функціонування 
системи управління вартістю підприємства, спрямованої на зростання капіталу 
власників і гармонізацію відносин між суб’єктами інвестування. 

Сучасний рівень розвитку економічних відносин підтверджує незадовільний 
стан обліково-аналітичного забезпечення системи формування та управління вартістю 
підприємства. Необхідність усунення вказаної проблеми вимагає розробки та 
встановлення переліку елементів облікової політики, що забезпечують процедури 
оцінки вартості підприємства в системі єдиного інформаційного середовища для 
потреб управління вартістю. 

Однією з ключових проблем розвитку облікової політики є визначення її 
структурних елементів. Як зауважують М.С. Пушкар та М.Т. Щирба, елементи 
облікової політики – це конкретно вибрані або самостійно розроблені підприємством, 
виходячи з умов та специфіки його функціонування, способи (прийоми) або процедури 
організації та ведення обліку конкретного об’єкта [540, с. 63]. С.М. Гольцова визначає 
елементи облікової політики як принципи, методи і процедури для ведення обліку, 
складання та подання фінансової звітності за кожним її об’єктом [541]. 

Згідно МСФЗ кожне підприємство має право самостійно обирати елементи 
облікової політики, виходячи з міркувань економічної ефективності та особливостей 
своєї діяльності [542, с. 214-215].  
                                                 
540 Пушкар М.С. Теорія і практика формування облікової політики: монографія / М.С. Пушкар, М.Т. Щирба. – 
Тернопіль: Карт-бланш, 2010. – 260 с. 
541 Гольцова С.М. Формування облікової політики основних засобів підприємства [Електронний ресурс] / 
С.М. Гольцова. – Режим доступу: lib.academy.sumy.ua/library/Article/Holtsova_7.pdf. 
542 Применение МСФО: в 3 ч.: пер. с англ. Ч. 1: Применение МСФО. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. –1124 с. 
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Залежно від вибору елементів облікової політики в частині складових процесу 
оцінки вартості підприємства формується інформація, яка надалі буде використана 
системою управління для вибору адекватних показників вартості підприємства. 
Обрані підприємством елементи облікової політики, в тому числі щодо оцінки 
вартості підприємства, з урахуванням особливостей діяльності повинні покладатись в 
основу розробки Положення про облікову політику.  

Проведений критичний аналіз розпорядчих документів щодо облікової політики 
вітчизняних підприємств в частині оцінки вартості підприємства та процесу її 
проведення дозволив встановити, що такий об’єкт в обліковій політиці не 
визначається. Відповідно бухгалтерська інформація не може забезпечити потреб 
вищого керівництва та власників підприємства в процесах вибору оптимальних 
методів управління вартістю підприємства. Кожна складова облікової політики 
об’єднує специфічні об’єкти, за якими існують альтернативні варіанти виконання 
процедур.  

Для ефективного формування облікової політики в частині оцінки показників 
вартості підприємства повинні враховуватися основні її елементи в розрізі 
організаційної, методичної, технічної та інших складових (рис. 3.11). 

                                      Визначення відповідальних осіб за здійснення оцінки  
вартості підприємства;  
визначення періодичності оцінки вартості підприємства;  
розробка правового, технічного та методичного забезпечення процесу оцінки 

Організаційна 
складова 

                                   Встановлення критеріїв вибору та переліку методів оцінки вартості 
підприємства відповідно до обраного підходу; 
порядок реалізації підходів до оцінки вартості підприємства; 
процедури застосування методів оцінки показників вартості підприємства; 
порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у звітності результатів 
оцінки показників вартості; 

Методична 
складова 

                                     Розробка форм внутрішньої звітності щодо результатів оцінки 
показників вартості підприємства; 
порядок складання і строки подання внутрішньої звітності щодо оцінки показників 
вартості підприємства; 
порядок та особливості трансформації фінансової звітності про вартість підприємства 
відповідно до вимог МСФЗ; 
інформаційне та програмне забезпечення здійснення оцінки вартості підприємства; 
визначення періодичності та порядку здійснення контролю правильності застосування 
методів оцінки вартості підприємства 

Технічна 
 складова 

Елементи облікової політики щодо оцінки показників вартості підприємства 

 
 

Рис. 3.11. Елементи облікової політики щодо оцінки  
показників вартості підприємства 
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Організаційна складова облікової політики в частині оцінки показників вартості 
підприємства повинна регулювати визначення відповідальних за процеси оцінки 
вартості підприємства, планування періодичності проведення такої оцінки, розробку 
різних видів забезпечень процесу оцінки вартості підприємства. 

Методична складова облікової політики включає визначення критеріїв вибору 
методів оцінки вартості підприємства відповідно до обраного підходу, порядок 
відображення в бухгалтерському обліку та формування звітної інформації щодо процесу 
оцінки показників вартості підприємства з використанням відповідних методів. 

При опрацюванні технічної складової облікової політики в частині оцінки 
вартості підприємства особливу увагу слід приділяти розробці системи внутрішньої 
звітності щодо результатів здійсненої оцінки, порядку трансформації фінансової 
звітності про вартість підприємства відповідно до вимог МСФЗ, процесам контролю 
застосування методів оцінювання. Наведені елементи організаційної, методичної і 
технічної складових облікової політики повинні покладатись в основу формування 
системи інформаційного забезпечення управління вартістю підприємств, які 
реалізують стратегію підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної 
привабливості. 

Процес оцінки вартості підприємства вимагає отримання достовірної інформації 
про вплив факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на генерування / 
руйнування вартості підприємства, врахування умов невизначеності та впливу 
суб’єктивних факторів на прийняття інвестиційних рішень. 

Як вказують І.М. Парасій-Вергуненко та І.І. Бродська [543, c. 112-113], основними 
джерелами зовнішньої інформації для оцінки вартості суб’єкта господарювання є: 
нормативно-правова база; дані Державного комітету статистики, фонду державного 
майна України, НКЦПФРУ, інших відомчих та міністерських інститутів; дані 
періодичних видань; аналітичні огляди інформаційних агентств; інформаційні 
галузеві бюлетені; інформація дилерських фірм; internet-джерела; зведена біржова 
інформація; програми уряду та прогнози; демографічна карта; основні 
макроекономічні показники за досліджуваний період; середньогалузеві нормативи. 

Інформаційний блок внутрішньої інформації включає: історію компанії; дані 
бухгалтерського обліку, зокрема, первинні дані, що підтверджують факти зміни 
показників вартості підприємства, зведену інформацію, фінансову звітність та 
спеціалізовану внутрішню звітність; поточну управлінську інформацію; аудиторську 
документацію; дані відділу маркетингу, включаючи опис маркетингової стратегії 
компанії; план стратегічного розвитку підприємства; перелік реальних та 
перспективних постачальників; інформацію про споживачів та покупців (фактичних 
та потенційних); наявність виробничих потужностей, повноту й ефективність їх 

                                                 
543 Парасій-Вергуненко І.М. Інформаційне забезпечення процедур оцінювання вартості підприємства / 
І.М. Парасій-Вергуненко, І.І. Бродська // Луцький національний технічний університет. Збірник наукових 
праць / Економічні науки. Серія “Облік і фінанси” / Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – 
Луцьк, 2008. – Вип. 5 (20), Ч. 2. – C. 110-116. 
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використання; кадровий склад та ефективність його використання; бізнес-план; 
каталоги, прайс-листи підприємства; юридичну інформацію (копії установчих 
документів, договорів оренди, протоколи зборів Ради директорів, документи на 
об’єкти інтелектуальної власності). 

Відповідно, в процесі здійснення оцінки вартості підприємства можуть 
використовуватися як бухгалтерські документи, так і документи опису діяльності 
підприємства та середовища його функціонування (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12. Джерела інформації для проведення оцінки вартості підприємства 
Групи документів Перелік документів 

1 2 
Бухгалтерська документація 

Бухгалтерські документи та фінансова 
звітність 

Інвентаризаційні описи майна 
Первинні документи з обліку фактів зміни вартості 
активів та зобов’язань підприємства 
Зведена облікова документація 
Поточна управлінська інформація  
Фінансова звітність та внутрішня спеціалізована 
звітність 

Документи, що відображають стан 
діяльності підприємства 

Інвестиційна та кошторисна документація 
Технічна документація на споруди, обладнання, 
техніку 
Документи про право здійснення діяльності 

Документи опису діяльності підприємства та середовища його функціонування 
Прогнозно-планова документація Плани господарської діяльності підприємства 

Плани розвитку та інвестування 
Бізнес-план підприємства 

Протоколи нарад та зборів засновників, 
звіти суб’єктів внутрішнього та 
зовнішнього контролю 

Протоколи  
Звіти внутрішніх аудиторів 
Висновки та звіти незалежних аудиторів  
Акти огляду майна підприємства 

Аналітичні документи Аналітичні довідки та звіти, публікації та звіти 
підприємств галузі, науково-дослідних установ, 
банків, державних підприємств 

Зовнішні документи Судові рішення, статистичні дані, нормативно-
правова документація, інформаційні бюлетені 

 

Відповідно, для забезпечення оцінки вартості підприємства облікові дані 
повинні доповнюватися іншими інформаційними джерелами для всебічного 
дослідження та визначення впливу генеруючих і руйнуючих факторів. 

Як зауважують М. Дженсен та В. Меклінг, в умовах формування системи 
управління вартістю підприємства для врахування інтересів всіх груп зацікавлених 
користувачів та їх збалансування, уникнення конфлікту інтересів, система 
бухгалтерського обліку повинна генерувати інформацію щодо [544, с. 311]:  

а) ефективності діяльності управлінського персоналу вищого рівня 
управління, яка оцінюється, виходячи зі ступеня досягнення стратегічної мети 
функціонування підприємства;  

                                                 
544 Jensen М. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure / M. Jensen, 
W. Meckling // Journal of Financial Economics.  1976.  V. 3, No. 4.  P. 305-360. 
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б) правильності визначення бази оподаткування, точності обчислення податків, 
зборів, інших обов’язкових платежів та своєчасності їх сплати, що забезпечує 
збалансування інтересів власників капіталу та держави;  

в) розміру кредиторської і дебіторської заборгованості, строків та своєчасності її 
погашення, розміру кредитів, залучених від фінансових установ (суми коштів, 
розміщені на депозитних рахунках), розміру відсоткової ставки за кредитами 
(депозитами), правильності нарахування відсотків, своєчасності та повноти 
погашення кредитів (зарахування відсотків на рахунок підприємства та своєчасності 
повернення розміщених коштів), що є передумовою збалансування мети 
функціонування підприємства в умовах управління його вартістю з інтересами 
контрагентів;  

г) продуктивності праці працівників підприємства та якості виконання 
покладених на них обов’язків;  

д) собівартості виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг),  
її складу;  

е) розміру екологічних та соціальних витрат. 
Внутрішня інформація відображає фінансовий, майновий стан підприємства, 

результати його діяльності, а також прогнози функціонування. Основним 
джерелом внутрішньої інформації, що використовується в процесі оцінки вартості 
підприємства, є система бухгалтерського обліку. Зокрема, облікова інформація в 
частині показників вартості підприємства повинна включати: кількість та вартість 
необоротних, оборотних активів, їх якісні характеристики та показники 
ефективності використання (кількість та якість виготовленої продукції), якість 
сировини та матеріалів, що використовуються в процесі виробництва, ступінь 
зношеності основних засобів, своєчасність їх оновлення, обсяги інвестицій, 
інновацій, своєчасність постачання запасів, кількість працівників, їх кваліфікація, 
показники результативності функціонування суб’єкта господарювання (у тому 
числі доходи, витрати, включаючи витрати на дослідження, розробки, реалізацію 
соціальних та екологічних програм діяльності, розмір нерозподіленого прибутку, 
величина грошових потоків, напрями використання нерозподіленого прибутку, 
розміри виплачених дивідендів).  

Оцінка вартості підприємства за інтегрованим підходом вимагає використання, 
окрім внутрішньої, також зовнішньої інформації, яка забезпечує оцінку стану 
підприємства на ринку, рівня його конкурентоспроможності та специфіки 
зовнішнього середовища функціонування підприємства. 

Невід’ємною складовою оцінки вартості підприємства є система економічного 
аналізу. Визначення вартості підприємства вимагає достовірної оцінки його 
фінансового стану, ліквідності та платоспроможності, оборотності капіталу, 
потенціалу діяльності. Результати аналізу виступають основою для розробки 
прогнозу потенційної прибутковості підприємства, як доповнюючого показника до 
вартості чистих активів. 
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Дослідження методів оцінки вартості активів підприємства підтвердило, що 
для встановлення ринкової вартості активів та зобов’язань слід використовувати їх 
оцінку на основі фактичної (історичної) вартості з наступним її доведенням до 
справедливої та/або ринкової шляхом переоцінки з використанням відповідних 
методів оцінювання. Відображення результатів такої переоцінки на рахунках 
бухгалтерського обліку забезпечується розробкою відповідної методології. 

Проблеми відображення переоцінки активів та зобов’язань в 
бухгалтерському обліку. Переоцінка вартості активів підприємства може 
проводитися з різних причин (втрата корисності активів, збільшення їх вартості в 
результаті коливання справедливої вартості на ринку) [545]. Умови проведення 
переоцінки активів визначаються діючим законодавством в сфері бухгалтерського 
обліку (табл. 3.13). 

Таблиця 3.13. Умови проведення переоцінки активів підприємства 
№ 
з/п Об’єкт Нормативний 

документ Випадки та умови проведення переоцінки 

1 2 3 4 
1 Нематеріальні 

активи 
П(С)БО 8 

“Нематеріальні 
активи” п. 19 

Підприємство може здійснювати переоцінку за 
справедливою вартістю на дату балансу тих 
нематеріальних активів, щодо яких існує  
активний ринок 

2 Основні 
засоби 

П(С)БО 7 
“Основні 

засоби” п. 16 

Переоцінка об’єкта основних засобів проводиться за 
умови, що його залишкова вартість (за даними 
бухгалтерського обліку) суттєво відрізняється від 
справедливої вартості на дату балансу. Порогом 
суттєвості для проведення переоцінки або відображення 
зменшення корисності об’єктів основних засобів може 
прийматися величина, що дорівнює 1 % чистого 
прибутку (збитку) підприємства, або величина, що 
дорівнює 10 % відхиленню залишкової вартості об’єктів 
основних засобів від їх справедливої вартості 

3 Довгострокові 
біологічні 
активи 

П(С)БО 30 
“Біологічні 
активи” п. 10 

Біологічні активи на дату балансу (як річного, так і 
проміжних) відображаються за справедливою вартістю, 
зменшеною на суму очікуваних витрат на місці продажу 

4 Довгострокові 
фінансові 
інвестиції 

П(С)БО 12 
“Фінансові 

інвестиції” п. 12 

Балансова вартість інвестицій збільшується 
(зменшується) на суму, яка є часткою інвестора в 
чистому прибутку (збитку) об’єкта інвестування за 
звітний період, з включенням цієї суми до складу доходу 
(витрат) від участі в капіталі 

5 Довгострокова 
дебіторська 
заборгованість 

П(С)БО 21 
“Вплив змін 
валютних 
курсів” п. 6 

На кожну дату балансу: а) монетарні статті в іноземній 
валюті відображаються з використанням валютного 
курсу на дату балансу; б) немонетарні статті, які 
відображені за історичною собівартістю і зарахування 
яких до балансу пов’язано з операцією в іноземній 
валюті, відображаються за валютним курсом на дату 
здійснення операції; в) немонетарні статті за 
справедливою вартістю в іноземній валюті 
відображаються за валютним курсом на дату визначення 
цієї справедливої вартості 

 
                                                 
545 Бухгалтерський фінансовий облік: підруч. [для студ. спец. “Облік і аудит” вищ. навч. зал.] / За ред. проф. 
Ф.Ф. Бутинця . – [7-ме вид., доп. і перероб. ]. – Житомир : ПП “Рута”, 2006. – 832 с. 
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Продовження табл. 3.13 
1 2 3 4 
6 Інвестиційна 

нерухомість 
П(С)БО 32 

“Інвестиційна 
нерухомість” п. 

22 

Сума збільшення або зменшення справедливої вартості 
інвестиційної нерухомості на дату балансу 
відображається у складі іншого операційного доходу або 
інших витрат операційної діяльності відповідно 

7 Запаси П(С)БО 9 
“Запаси” 
п. 28 

Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що раніше 
були уцінені та є активами на дату балансу, надалі 
збільшується, то на суму збільшення чистої вартості 
реалізації, але не більше суми попереднього зменшення, 
визнається інший операційний дохід зі збільшенням 
вартості цих запасів 

8 Поточні 
біологічні 
активи 

П(С)БО 30 
“Біологічні 
активи” п. 10 

Біологічні активи відображаються на дату проміжного і 
річного балансу за справедливою вартістю, зменшеною 
на очікувані витрати на місці продажу 

9 Дебіторська 
заборгованість 
за товари, 
роботи, 
послуги 

П(С)БО 10 
“Дебіторська 

заборгованість” 
п. 7 

Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим 
активом (крім придбаної заборгованості та 
заборгованості, призначеної для продажу), включається 
до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. 
Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату 
балансу обчислюється величина резерву сумнівних 
боргів 

10 Поточні 
фінансові 
інвестиції 

П(С)БО 12 
“Фінансові 

інвестиції” п. 8 

Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються 
підприємством до їх погашення або обліковуються за 
методом участі в капіталі) на дату балансу 
відображаються за справедливою вартістю 

 
З урахуванням умов проведення переоцінки, її результати відображаються на 

рахунках бухгалтерського обліку з урахуванням вимог діючого законодавства. 
Переоцінка вартості нематеріальних активів. За умови, що для окремих видів 

нематеріальних активів існує активний ринок, підприємство може здійснювати їх 
переоцінку за справедливою вартістю (пп. 19-24 П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”). 
Однак для України така переоцінка є проблемною, оскільки практично для жодного 
виду нематеріальних активів такий ринок практично не функціонує. У зв’язку з цим 
при встановленні ринкової вартості нематеріальних активів слід використовувати 
метод звільнення від роялті з капіталізацією прибутку (у випадку якщо 
передбачається незмінний грошовий потік) та метод звільнення від роялті з 
дисконтуванням прибутку (у випадку зміни грошового потоку). 

Крім того п. 20 П(С)БО 8 врегульовано, що переоцінка нематеріальних активів 
тієї групи, об’єкти якої були переоцінені, повинна проводитися з такою регулярністю, 
щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від їх справедливої 
вартості.  

Порядок проведення переоцінки нематеріальних активів передбачений п. 21-22 
П(С)БО 8. Зокрема, переоцінена первісна вартість та накопичена амортизація об’єкта 
нематеріального активу визначаються як добуток відповідно первісної вартості або 
накопиченої амортизації та індексу переоцінки (визначається діленням справедливої 
вартості об’єкта, що переоцінюється, на його залишкову вартість). Якщо залишкова 
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вартість нематеріальних активів дорівнює нулю, його переоцінена залишкова вартість 
визначається додаванням справедливої вартості такого об’єкта до його первісної 
(переоціненої) вартості без зміни суми накопиченої амортизації об’єкта.  

В частині відображення проведеної дооцінки нематеріальних активів згідно 
п. 22. П(С)БО 8 сума дооцінки їх залишкової вартості відображається у складі 
додаткового капіталу, а сума уцінки – у складі витрат звітного періоду. У разі 
наявності (на дату проведення чергової (останньої) дооцінки об’єкта нематеріальних 
активів) перевищення суми його попередніх уцінок і втрат від зменшення корисності 
над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості цього об’єкта і вигід від 
відновлення його корисності сума чергової (останньої) дооцінки, але не більше 
зазначеного перевищення, включається до складу доходів звітного періоду, а різниця 
(якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше зазначеного перевищення) 
спрямовується на збільшення іншого додаткового капіталу (п. 23 П(С)БО 8).  

У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) уцінки об’єкта 
нематеріальних активів) перевищення суми попередніх дооцінок об’єкта і вигід від 
відновлення його корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього 
об’єкта і втрат від зменшення його корисності сума чергової (останньої) уцінки, але 
не більше зазначеного перевищення, спрямовується на зменшення іншого 
додаткового капіталу, а різниця (якщо сума чергової (останньої) уцінки більше 
зазначеного перевищення) включається до витрат звітного періоду.  

Для цілей формування вартості підприємства слід враховувати, що при вибутті 
об’єктів нематеріальних активів, які раніше були переоцінені, перевищення сум 
попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта 
включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням 
додаткового капіталу (п. 24 П(С)БО 8). Перевищення сум попередніх дооцінок 
об’єкта нематеріальних активів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості 
цього об’єкта може щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній 
нарахуванню амортизації, включатися до складу нерозподіленого прибутку з 
одночасним зменшенням додаткового капіталу. При цьому до складу нерозподіленого 
прибутку при вибутті цього об’єкта включається залишок перевищення сум 
попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого об’єкта, що відображений у 
складі додаткового капіталу.  

В умовах застосовування зазначених методів оцінка нематеріальних активів 
залежить від можливості оцінки майбутніх економічних вигод, які може отримати 
підприємство або інвестор від їх використання. Оскільки у деяких випадках здійснити 
таку ідентифікацію та оцінку складно, частина об’єктів, що генеруються в межах 
підприємства, не визнаються у складі активів, що призводить до викривлення 
вартості підприємства. 
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П(С)БО передбачено, що необхідно систематично здійснювати процедури 
оцінки зменшення корисності нематеріальних активів на дату річного балансу. 
Оцінку суми зменшення та відновлення корисності об’єктів нематеріальних активів 
здійснюють відповідно до П(С)БО 28 “Зменшення корисності активів”. Зменшення та 
відновлення корисності об’єктів нематеріальних активів пов’язані з визначенням та 
відображенням у бухгалтерському обліку втрат від зменшення корисності та вигод 
(доходу) від відновлення корисності. 

Втрати від зменшення корисності об’єкта нематеріальних активів  включають 
до складу витрат звітного періоду зі збільшенням суми накопиченої амортизації 
об’єкта нематеріальних активів, а об’єкт нематеріальних активів відображають в 
обліку за переоціненою вартістю (п. 32 П(С)БО 8). Сума вигод від відновлення 
корисності об’єкта нематеріальних активів, встановлена згідно П(С)БО 28 
“Зменшення корисності активів”, відображається через визнання доходу з 
одночасним зменшенням суми накопиченої амортизації об’єкта нематеріальних 
активів. Відображення результатів переоцінки в бухгалтерському обліку залежить 
від того, проводиться переоцінка вперше чи повторно (табл. 3.14). 

Таблиця 3.14. Відображення переоцінки вартості нематеріальних активів на 
рахунках бухгалтерського обліку 

№ 
з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків 

Д-т К-т 
1 2 3 4 

Переоцінка нематеріальних активів 
Перша переоцінка 

1 Відображення суми дооцінки залишкової вартості 
нематеріальних активів 

12 “Нематеріальні 
активи” 

423 “Дооцінка 
активів” 

2 
Відображення суми дооцінки зносу 
нематеріальних активів 

423 “Дооцінка 
активів” 

133 “Накопичена 
амортизація 

нематеріальних 
активів” 

3 
Відображення суми уцінки залишкової вартості 
нематеріальних активів 

975 “Уцінка 
необоротних активів 

і фінансових 
інвестицій” 

12 “Нематеріальні 
активи” 

4 
Відображення суми уцінки зносу нематеріальних 
активів 

133 “Накопичена 
амортизація 

нематеріальних 
активів” 

12 “Нематеріальні 
активи” 

Повторна дооцінка – результат попередніх переоцінок додатній 

5 Відображення збільшення первісної вартості на 
суму дооцінки нематеріальних активів 

12 “Нематеріальні 
активи” 

423 “Дооцінка 
активів” 

6 
Відображення суми дооцінки зносу 
нематеріальних активів 

423 “Дооцінка 
активів” 

133 “Накопичена 
амортизація 

нематеріальних 
активів” 

Повторна дооцінка – результат попередніх переоцінок від’ємний і менший за суму дооцінки 

7 
Відображення збільшення первісної вартості на 
суму дооцінки в межах від’ємного результату 
попередніх переоцінок 

12 “Нематеріальні 
активи” 

746 “Інші доходи 
від звичайної 
діяльності” 
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Продовження табл. 3.14 
1 2 3 4 

8 
Відображення збільшення первісної вартості на 
різницю між сумою дооцінки та від’ємним 
результатом попередніх переоцінок 

12 “Нематеріальні 
активи” 

423 “Дооцінка 
активів” 

9 
Відображення суми дооцінки зносу 
нематеріальних активів 

423 “Дооцінка 
активів” 

133 “Накопичена 
амортизація 

нематеріальних 
активів” 

Повторна дооцінка – результат попередніх переоцінок від’ємний і більший за суму дооцінки 

10 
Відображення збільшення первісної вартості на 
суму дооцінки залишкової вартості 
нематеріальних активів 

12 “Нематеріальні 
активи” 

746 “Інші доходи 
від звичайної 
діяльності” 

11 
Відображення збільшення первісної вартості на 
різницю між сумою дооцінки первісної та 
залишкової вартості нематеріальних активів 

12 “Нематеріальні 
активи” 

423 “Дооцінка 
активів” 

12 

Відображення суми дооцінки зносу 
нематеріальних активів 

423 “Дооцінка 
активів” 

133 “Накопичена 
амортизація 

нематеріальних 
активів” 

Повторна уцінка – результат попередніх переоцінок від’ємний 

13 

Відображення зменшення первісної вартості на 
суму уцінки залишкової вартості нематеріальних 
активів 

975 “Уцінка 
необоротних активів 

і фінансових 
інвестицій” 

12 “Нематеріальні 
активи” 

14 

Відображення суми уцінки зносу нематеріальних 
активів 

133 “Накопичена 
амортизація 

нематеріальних 
активів” 

12 “Нематеріальні 
активи” 

Повторна уцінка – результат попередніх переоцінок додатній і менший за суму уцінки 

15 
Відображення зменшення первісної вартості на 
суму уцінки залишкової вартості активу в межах 
результату попередніх переоцінок 

423 “Дооцінка 
активів” 

12 “Нематеріальні 
активи” 

16 

Відображення зменшення первісної вартості на 
різницю між сумою уцінки і результатом 
попередніх переоцінок 

975 “Уцінка 
необоротних активів 

і фінансових 
інвестицій” 

12 “Нематеріальні 
активи” 

17 

Відображення зменшення первісної вартості на 
суму уцінки зносу нематеріальних активів 

133 “Накопичена 
амортизація 

нематеріальних 
активів” 

12 “Нематеріальні 
активи” 

Повторна уцінка – результат попередніх переоцінок додатній і більший за суму уцінки 

18 
Відображення зменшення первісної вартості на 
суму уцінки залишкової вартості нематеріальних 
активів 

423 “Дооцінка 
активів” 

12 “Нематеріальні 
активи” 

19 

Відображення зменшення первісної вартості на 
суму уцінки зносу нематеріальних активів 

133 “Накопичена 
амортизація 

нематеріальних 
активів” 

12 “Нематеріальні 
активи” 

Вибуття нематеріального активу, за яким по кредиту рах. 423 “Дооцінка активів” 
обліковується додатній результат попередніх переоцінок 

20 
Відображення зменшення додаткового капіталу 
на суму попередніх переоцінок активу при його 
вибутті 

423 “Дооцінка 
активів” 

441 “Прибуток 
нерозподілений” 
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Основною проблемою переоцінки нематеріальних активів автори вважають 
відсутність активного ринку для більшості видів нематеріальних активів. Згідно з 
п. 4 П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” активний ринок – це ринок, якому властиві 
такі умови: а) предмети, які продаються та купуються на цьому ринку, є 
однорідними; б) у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців; 
в) інформація про ринкові ціни є загальнодоступною. 

Наявність активного ринку спостерігається для таких видів нематеріальних 
активів як комп’ютерні програми та ліцензійні договори на використання об’єктів 
промислової власності. Для авторських прав, промислових зразків, інших 
нематеріальних активів, що є унікальними та винятковими розробками, активний 
ринок відсутній, що значно ускладнює визначення його справедливої вартості із 
застосуванням переоцінки. 

За словами І. Криштопи, для більшості об’єктів права інтелектуальної 
власності ринки не визнаються активними (зокрема, ринки патентів, торгових 
марок, прав на публікацію унікальних об’єктів). При цьому відповідно до вимог 
п. 9 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні” їх оцінка повинна здійснюватися за справедливою вартістю 
[546, c. 172]. 

Банасько Т.М. зауважує, що активним ринок стане тільки тоді, коли в будь-
який момент часу буде можливо відшукати зацікавлених продавців і покупців та 
інформація щодо цін стане в повній мірі загальною, доступною [547, c. 206-207]. 
Проте проблему це не вирішить, оскільки при переоцінці окремого об’єкта 
нематеріального активу необхідно переоцінювати всі інші активи групи, до якої 
належить цей нематеріальний актив. 

Відповідно, якщо підприємство бажає здійснити переоцінку права на винахід, 
повинні бути переоцінені всі права на об’єкти цієї групи, щодо яких існує 
активний ринок, наприклад, права на сорти рослин, породи тварин, ноу-хау тощо 
[548, c. 43]. Такий підхід передбачає, що всі об’єкти однієї групи відображаються 
або за первісною, або за справедливою (ринковою) вартістю. Ті об’єкти, щодо яких 
не існує активного ринку, слід оцінювати за собівартістю за вирахуванням 
накопиченого зносу і втрат від зменшення його корисності. 

Переоцінка вартості основних засобів. Операції з переоцінки необоротних 
активів включають дооцінку (операції зі збільшення первісної вартості об’єкта 
основних засобів та їх зносу) та уцінку (операції зі зменшення первісної вартості 
об’єкта основних засобів та їх зносу). 

                                                 
546 Криштопа І. Оцінка нематеріальних активів: проблемні питання та напрямки їх вирішення / І. Криштопа // 
Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1(26). – С. 169-176. 
547 Банасько Т.М. Ідентифікація і оцінка нематеріальних активів у бухгалтерському облік – дискусійні питання, 
можливості їх розв’язання / Т.М. Банасько // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2010. – № 38. – 
С. 205-212. 
548 Кузик Н.П., Боярова О.А. Актуальні проблеми обліку та оцінки нематеріальних активів / Н.П. Кузик, О.А. 
Боярова // Теорія і методика обліку та звітності. – 2010. – № 3. – С. 40-44. 
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Згідно діючих норм П(С)БО 7 “Основні засоби” підприємство може 
переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об’єкта 
суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У разі 
переоцінки об’єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх 
об’єктів групи основних засобів, до якої належить цей об’єкт. 

Переоцінка основних засобів тієї групи, об’єкти якої вже зазнали переоцінки, 
надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату 
балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості. Не підлягають переоцінці 
малоцінні необоротні матеріальні активи і бібліотечні фонди, якщо амортизація їх 
вартості здійснюється у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 відсотків 
його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у 
місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності 
критеріям визнання активом або в першому місяці використання об’єкта 100 відсотків 
його вартості. 

Переоцінена первісна вартість та сума зносу об’єкта основних засобів 
визначається множенням відповідно первісної вартості і суми зносу об’єкта основних 
засобів на індекс переоцінки (визначається діленням справедливої вартості об’єкта, 
який переоцінюється, на його залишкову вартість). Якщо залишкова вартість об’єкта 
основних засобів дорівнює нулю, його переоцінена залишкова вартість визначається 
додаванням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) 
вартості без зміни суми зносу об’єкта. При цьому для таких об’єктів, що 
продовжують використовуватися, обов’язково визначається ліквідаційна вартість. 

Сума дооцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів включається до 
складу додаткового капіталу, а сума уцінки - до складу витрат. 

При проведенні переоцінки, за словами П. Цьомпи, якщо оціночна вартість є 
вищою за купівельну, реалізований приріст вартості слід відображати як резерв, але в 
жодному випадку не як прибуток до розподілу [549, c. 140]. 

Згідно п. 20 П(С)БО 7 за наявності на дату проведення чергової (останньої) 
дооцінки об’єкта основних засобів перевищення суми попередніх уцінок об’єкта і 
втрат від зменшення його корисності над сумою попередніх дооцінок його 
залишкової вартості та вигід від відновлення його корисності сума чергової 
(останньої) дооцінки, але не більше зазначеного перевищення, включається до складу 
доходів звітного періоду, а різниця (якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше 
зазначеного перевищення) спрямовується на збільшення іншого додаткового 
капіталу.  

Згідно діючого законодавства сума дооцінки залишкової вартості в межах 
попередніх уцінок, що були включені до складу витрат, відображаються як доходи 
звітного періоду, а сума перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою 
попередніх уцінок відображається як збільшення іншого додаткового капіталу. 

                                                 
549 Цьомпа П. Нариси економетрії і побудована на національній політекономії теорія бухгалтерського обліку / 
Пер. з нім. Я. Гончарук, І. Копич, Г. Башнянин, І. Яремко. – Львів: Каменяр, 2001. – 233 с. 
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При здійсненні чергової переоцінки основних засобів та інших необоротних 
матеріальних активів на підприємстві можуть використовуватися різні варіанти 
встановлення вартості необоротних активів (у випадку якщо чергова переоцінка 
здійснюється у бік збільшення вартості об’єкта – дооцінка, а також якщо чергова 
переоцінка здійснюється у бік зменшення вартості об’єкта – уцінка). 

У випадку якщо чергова переоцінка здійснюється у бік збільшення вартості 
основних засобів, інших необоротних матеріальних активів порядок відображення в 
бухгалтерському обліку сум дооцінки залежить від наступних умов: 

– результат попередніх переоцінок додатній;  
– результат попередніх переоцінок від’ємний і менше суми дооцінки; 
– результат попередніх переоцінок від’ємний і більший за суму дооцінки. 
У разі, якщо чергова переоцінка здійснюється у бік зменшення вартості об’єкта 

(уцінка), порядок відображення в бухгалтерському обліку сум уцінки залежить від 
наступних умов:  

– результат попередніх переоцінок від’ємний; 
– результат попередніх переоцінок додатній і менший за суму уцінки; 
– результат попередніх переоцінок додатній і більший за суму уцінки.  
Порядок відображення переоцінки вартості основних засобів та інших 

необоротних матеріальних активів наведений в табл. 3.15. 
Таблиця 3.15. Відображення переоцінки вартості основних засобів та інших 
необоротних матеріальних активів на рахунках бухгалтерського обліку 

№ 
з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків 

Д-т К-т 
1 2 3 4 

Переоцінка основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 
Перша переоцінка 

1 Відображення суми дооцінки залишкової 
вартості активу 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

423 “Дооцінка 
активів” 

2 

Відображення суми дооцінки зносу  423 “Дооцінка 
активів” 

131 “Знос основних 
засобів” 

132 “Знос інших 
необоротних 

матеріальних активів” 

3 
Відображення суми уцінки залишкової 
вартості активу 

975 “Уцінка 
необоротних активів і 

фінансових 
інвестицій” 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

4 

Відображення суми уцінки зносу активу 131 “Знос основних 
засобів” 

132 “Знос інших 
необоротних 

матеріальних активів” 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

Повторна дооцінка – результат попередніх переоцінок додатній 

5 
Відображення збільшення первісної вартості 
на суму дооцінки 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

423 “Дооцінка 
активів” 

6 

Відображення суми дооцінки зносу активу 423 “Дооцінка 
активів” 

131 “Знос основних 
засобів” 

132 “Знос інших 
необоротних 

матеріальних активів” 
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Продовження табл. 3.15 
1 2 3 4 
Повторна дооцінка – результат попередніх переоцінок від’ємний і менший за суму дооцінки 

7 
Відображення збільшення первісної вартості 
на суму дооцінки в межах від’ємного 
результату попередніх переоцінок 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

746 “Інші доходи від 
звичайної діяльності” 

8 
Відображення збільшення первісної вартості на 
різницю між сумою дооцінки та від’ємним 
результатом попередніх переоцінок 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

423 “Дооцінка 
активів” 

9 

Відображення суми дооцінки зносу активу 423 “Дооцінка 
активів” 

131 “Знос основних 
засобів” 

132 “Знос інших 
необоротних 

матеріальних активів” 
Повторна дооцінка – результат попередніх переоцінок від’ємний і більший за суму дооцінки 

10 
Відображення збільшення первісної вартості 
на суму дооцінки залишкової вартості активу 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

746 “Інші доходи від 
звичайної діяльності” 

11 
Відображення збільшення первісної вартості 
на різницю між сумою дооцінки первісної та 
залишкової вартості активу 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

423 “Дооцінка 
активів” 

12 

Відображення суми дооцінки зносу активу 423 “Дооцінка 
активів” 

131 “Знос основних 
засобів” 

132 “Знос інших 
необоротних 

матеріальних активів” 
Повторна уцінка – результат попередніх переоцінок від’ємний 

13 
Відображення зменшення первісної вартості 
на суму уцінки залишкової вартості активу 

975 “Уцінка 
необоротних активів і 

фінансових 
інвестицій” 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

14 

Відображення суми уцінки зносу активу 131 “Знос основних 
засобів” 

132 “Знос інших 
необоротних 

матеріальних активів” 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

Повторна уцінка – результат попередніх переоцінок додатній і менший за суму уцінки 

15 
Відображення зменшення первісної вартості 
на суму уцінки залишкової вартості активу в 
межах результату попередніх переоцінок 

423 “Дооцінка 
активів” 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

16 
Відображення зменшення первісної вартості 
на різницю між сумою уцінки і результатом 
попередніх переоцінок 

975 “Уцінка 
необоротних активів і 

фінансових 
інвестицій” 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

17 

Відображення зменшення первісної вартості 
на суму уцінки зносу 

131 “Знос основних 
засобів” 

132 “Знос інших 
необоротних 

матеріальних активів” 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

Повторна уцінка – результат попередніх переоцінок додатній і більший за суму уцінки 

18 
Відображення зменшення первісної вартості 
на суму уцінки залишкової вартості активу 

423 “Дооцінка 
активів” 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

19 

Відображення зменшення первісної вартості 
на суму уцінки зносу 

131 “Знос основних 
засобів” 

132 “Знос інших 
необоротних 

матеріальних активів” 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

Вибуття необоротного активу, за яким по кредиту рах. 423 “Дооцінка активів” обліковується 
додатній результат попередніх переоцінок 

20 
Відображення зменшення додаткового 
капіталу на суму попередніх переоцінок 
активу при його вибутті 

423 “Дооцінка 
активів” 

441 “Прибуток 
нерозподілений” 
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З точки зору науковців, у якості справедливої вартості при оцінці основних 
засобів та інших необоротних матеріальних активів виступає ринкова ціна [550, с. 472]. 
При цьому невизначеними залишаються умови ринків, які повинні визнаватись 
активними. Також потребує вирішення проблема доцільності переоцінки усіх 
об’єктів, що належать до однієї групи основних засобів, у тих випадках, коли значно 
відрізняється балансова та справедлива вартість тільки одного об’єкту групи. 

Переоцінка вартості довгострокових біологічних активів. Облік 
довгострокових біологічних активів передбачає їх переоцінку у випадку, якщо 
відбулися зміни у справедливій вартості або з’явилася можливість визначити 
справедливу вартість для активів, що обліковувалися за первісною вартістю. 

Як зауважують практики, перед складанням фінансової звітності слід визначити 
справедливу вартість біологічних активів на дату балансу [551, с. 18-19]. Для цього 
спеціально створена комісія аналізує інформацію щодо залишків біологічних активів 
рослинництва і тваринництва в розрізі аналітичних рахунків їх обліку. При цьому 
вивчаються ціни активного ринку, а також інформація з інших джерел щодо діючих 
цін на наявні у підприємства біологічні активи. Якщо за окремими видами 
біологічних активів справедливу вартість визначити неможливо, комісія робить 
відповідне обґрунтування. 

Справедлива вартість біологічних активів визначається на дату балансу і 
порівнюється з обліковою вартістю. В результаті цієї процедури виводиться сума 
дооцінки (уцінки) біологічних активів, яка відображається в Акті переоцінки 
біологічних активів, на підставі якого можуть здійснюватися такі операції: 

– переведення біологічних активів, що обліковувалися за первісною вартістю, до 
складу біологічних активів, що обліковуються за справедливою вартістю; 

– оцінка залишків біологічних активів, що обліковуються за справедливою 
вартістю, яка сформувалася протягом звітного періоду, за справедливою вартістю, 
визначеною комісією на дату балансу; 

– відображення результатів переоцінки в бухгалтерському обліку та звітності. 
Порядок відображення переоцінки вартості довгострокових біологічних активів 

згідно діючої методики бухгалтерського обліку наведений нижче (табл. 3.16). 
Відповідно, сума дооцінки та уцінки на дату балансу вартості довгострокових 

біологічних активів, які оцінюються за первісною вартістю, відображається у складі 
доходів та витрат діяльності одночасно із зменшенням (збільшенням) суми зносу, що 
обліковується на субрахунку 134 “Накопичена амортизація довгострокових 
біологічних активів”. 

                                                 
550 Джаферова Л.Р. Відображення результатів переоцінки основних засобів в обліку та фінансової звітності 
підприємства / Л.Р. Джаферова // Економічний форум. – 2012. – № 2. – С. 467-472. 
551 Харитонова А. Переоцінка біологічних активів на дату балансу // БАЛАНС-АГРО. – 2009. – № 19 (199). – 
С. 18-20. 
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Таблиця 3.16. Відображення переоцінки вартості довгострокових біологічних 
активів на рахунках бухгалтерського обліку 

№ 
з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків 

Д-т К-т 
1 2 3 4 

Переоцінка довгострокових біологічних активів 

1 

Відображення дооцінки вартості поголів’я 
великої рогатої худоби у зв’язку зі зміною 
справедливої вартості 

163 “Довгострокові 
біологічні активи 
тваринництва, які 
оцінені за 
справедливою 
вартістю” 

710 “Дохід від 
первісного визнання та 
від зміни вартості 
активів, які 
обліковуються за 
справедливою 
вартістю” 

2 

Відображення суми уцінки вартості 
поголів’я великої рогатої худоби у зв’язку зі 
зміною його справедливої вартості 

940 “Витрати від 
первісного визнання 
та від зміни вартості 

активів, які 
обліковуються за 
справедливою 
вартістю” 

163 “Довгострокові 
біологічні активи 
тваринництва, які 

оцінені за 
справедливою 
вартістю” 

3 

Відображення втрат від зменшення 
корисності довгострокового біологічного 
активу, що оцінений за первісною вартістю 

975 “Уцінка 
необоротних активів і 

фінансових 
інвестицій” 

134 “Накопичена 
амортизація 

довгострокових 
біологічних активів” 

 
 
Переоцінка вартості довгострокових та поточних фінансових інвестицій. 

Порядок переоцінки довгострокових та поточних фінансових інвестицій регулюється 
П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”. Зокрема, визначається, що сума збільшення або 
зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу (крім 
інвестицій, що обліковуються за методом участі у капіталі) відображається у складі 
інших доходів або інших витрат відповідно [552]. 

Слід враховувати, що справедлива вартість фінансових інвестицій може бути як 
вищою, так і нижчою від їх собівартості. У такому разі фінансові інвестиції 
підлягають переоцінці, результати якої визнаються як інші доходи або інші витрати. 
Результат переоцінки фактично свідчить про нарахування нереалізованого прибутку 
або збитку від операцій з фінансовими інвестиціями, тобто це сума прибутку або 
збитку, яку б отримав інвестор при реалізації інвестицій на дату балансу [553, с. 146] 
(рис. 3.12). 

                                                 
552 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 12 “Фінансові інвестиції”, затверджене Наказом 
Міністерства фінансів України № 989 від 25 листопада 2002 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO12.aspx. 
553 Бухгалтерський фінансовий облік: підруч. [для студ. спец. “Облік і аудит” вищ. навч. зал.] / За ред. проф. 
Ф.Ф. Бутинця . – [7-ме вид., доп. і перероб. ]. – Житомир : ПП “Рута”, 2006. – 832 с. 
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Балансова вартість перевищує 
справедливу вартість фінансової 
інвестиції 

 

Справедлива вартість перевищує 
балансову вартість фінансової 
інвестиції 

Вартість фінансової інвестиції на дату балансу 
збільшується на суму перевищення справедливої 
вартості над балансовою вартістю фінансової 
інвестиції 

Вартість фінансової інвестиції на дату балансу 
зменшується на суму різниці, що виникла між 
справедливою та балансовою вартістю інвестиції 

Сума перевищення відображається у складі інших 
доходів (рядок 130 Звіту про фінансові результати) 

Сума різниці відображається у складі інших витрат 
(рядок 160 Звіту про фінансові результати) 

Проведення переоцінки на дату балансу  
рядок 130 Звіту про фінансові результати 

Рис. 3.12. Порядок визначення справедливої вартості довгострокових  
фінансових інвестицій 

 

Облік переоцінки фінансових інвестицій залежить, від того, за якою оцінкою 
обліковуються інвестиції на дату балансу. Переоцінка інвестицій, облік яких ведеться за 
справедливою вартістю, відображається наступною кореспонденцією рахунків (табл. 3.17). 

Таблиця 3.17. Відображення переоцінки вартості фінансових інвестицій на 
рахунках бухгалтерського обліку 

№ 
з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків 

Д-т К-т 
1 2 3 4 

Переоцінка фінансових інвестицій 
1 Відображення суми дооцінки вартості 

фінансових інвестицій 
14 “Довгострокові 

фінансові інвестиції” 
35 “Поточні фінансові 

інвестиції� 

746 “Інші доходи від 
звичайної діяльності” 

2 Віднесення на зменшення вартості 
інвестицій амортизації премії 

952 “Інші фінансові 
витрати” 

14 “Довгострокові 
фінансові інвестиції” 
35 “Поточні фінансові 

інвестиції� 
3 Відображення суми уцінки вартості 

фінансових інвестицій 
975 “Уцінка 

необоротних активів і 
фінансових інвестицій” 

14 “Довгострокові 
фінансові інвестиції”, 
35 “Поточні фінансові 

інвестиції� 
4 Віднесення на збільшення вартості 

інвестицій амортизації дисконту 
14 “Довгострокові 

фінансові інвестиції” 
35 “Поточні фінансові 

інвестиції� 

733 “Інші доходи від 
фінансових операцій” 

 

За словами науковців, періодична переоцінка вартості інвестицій забезпечує 
прозорість фінансової звітності для користувачів, надає об’єктивну оцінку його 
фінансового стану і результатів діяльності [554, с. 101]. 

                                                 
554 Собченко А.М. Методика відображення фінансових інвестицій у бухгалтерському обліку / А.М. Собченко // 
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. – № 3 (11). – С. 101-103. 
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Переоцінка вартості довгострокової та поточної дебіторської 
заборгованості. Зміна вартості довгострокової і поточної дебіторської заборгованості 
може здійснюватись внаслідок таких обставин:  

1) необхідності перерахунку вартості дебіторської заборгованості за 
зовнішньоекономічними контрактами як монетарної статті при зміні курсу іноземної 
валюти;  

2) зміна умов договору з пролонгацією платежів; 
3) при існуванні невпевненості щодо погашення поточної дебіторської 

заборгованості боржником (сумнівний борг);  
4) при існуванні впевненості щодо неповернення поточної дебіторської 

заборгованості боржником (безнадійна дебіторська заборгованість); 
5) при закінченні строку позовної давності по дебіторській заборгованості 

(безнадійна дебіторська заборгованість). 
Переоцінка довгострокової дебіторської заборгованості, що здійснюється 

суб’єктом господарювання у зв’язку з веденням зовнішньоекономічної діяльності, 
передбачає визначення вартості дебіторської заборгованості на кінець звітного 
періоду і на день її повного або часткового погашення за курсом Національного банку 
України (НБУ). При збільшенні курсу НБУ для дебіторської заборгованості виникає 
позитивна різниця між її балансовою вартістю та офіційним валютним курсом, що 
визнається доходом підприємства. При зменшенні курсу НБУ виникає негативна 
різниця, яка визнається витратами.  

Якщо зміна вартості довгострокової дебіторської заборгованості здійснюється 
внаслідок пролонгації платежів, її переоцінка здійснюється відповідно до нових умов 
договору. 

При існуванні невпевненості щодо погашення поточної дебіторської 
заборгованості виникає сумнівний борг, для покриття якого підприємство має право 
створити резерв сумнівних боргів. 

Згідно п. 8 П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” [555] величина резерву 
сумнівних боргів визначається за одним із методів: 1) застосування абсолютної суми 
сумнівної заборгованості (величина резерву визначається на підставі аналізу 
платоспроможності окремих дебіторів); 2) застосування коефіцієнта сумнівності 
(величина резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської 
заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності). 

Виключення безнадійної дебіторської заборгованості зі складу активів 
здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів (п. 11 
П(С)БО 10). У разі недостатності для покриття суми нарахованого резерву сумнівних 
боргів безнадійна дебіторська заборгованість списується зі складу активів і 
включається до інших операційних витрат. Якщо здійснюється відшкодування раніше 
                                                 
555 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 “Дебіторська заборгованість”, затверджене Наказом 
Міністерства фінансів України № 237 від 08 жовтня 1999 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO10.aspx. 
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списаної безнадійної дебіторської заборгованості, одержана сума включається до 
складу інших операційних доходів. 

Переоцінка балансової вартості сумнівної дебіторської заборгованості 
здійснюється з використанням створеного резерву сумнівних боргів та визначенням 
чистої вартості реалізації такої заборгованості (визначається як сума поточної 
дебіторської заборгованості, зменшена на суму резерву сумнівних боргів). Порядок 
відображення переоцінки вартості дебіторської заборгованості в бухгалтерському 
обліку наведено в табл. 3.18. 

Таблиця 3.18. Відображення переоцінки вартості дебіторської заборгованості на 
рахунках бухгалтерському обліку 

№ 
з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків 

Д-т К-т 
1 2 3 4 

Переоцінка дебіторської заборгованості 
1 Відображення пролонгації платежу за умовами 

договору. Відсторновано суму нарахованих 
штрафних санкцій 

948 “Визнані 
штрафи, пені, 
неустойки” 

(сторно) 

685 “Розрахунки 
з іншими 

кредиторами” 
(сторно) 

2 Відображення збільшення вартості довгострокової 
дебіторської заборгованості у зв’язку з 
підвищенням курсу іноземної валюти 

18 “Довгострокова 
дебіторська 

заборгованість та 
інші необоротні 

активи” 

714 “Дохід від 
операційної 

курсової різниці” 
744 “Дохід від 
неопераційної 

курсової різниці” 
3 Відображення збільшення вартості поточної 

дебіторської заборгованості у зв’язку з 
підвищенням курсу іноземної валюти 

36 “Розрахунки з 
покупцями та 
замовниками” 

714 “Дохід від 
операційної 

курсової різниці” 
744 “Дохід від 
неопераційної 

курсової різниці” 
4 Відображення зменшення вартості поточної 

дебіторської заборгованості у зв’язку зі 
зменшенням курсу іноземної валюти 

945 “Втрати від 
операційної 

курсової різниці” 
974 “Втрати від 
неопераційних 

курсових різниць” 

36 “Розрахунки з 
покупцями та 
замовниками” 

5 Відображення формування резерву сумнівних 
боргів 

944 “Сумнівні та 
безнадійні борги” 

38 “Резерв 
сумнівних 
боргів” 

6 Відображення списання безнадійної дебіторської 
заборгованості в межах створеного резерву 
сумнівних боргів 

38 “Резерв 
сумнівних боргів” 

36 “Розрахунки з 
покупцями та 
замовниками” 

7 Відображення на позабалансовому рахунку суми 
списаної безнадійної заборгованості 

071 “Списана 
дебіторська 

заборгованість” 

– 
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Згідно з принципом оцінки за історичною (фактичною) собівартістю активи і 
пасиви обліковують переважно за вартістю їх придбання чи виникнення. Цей 
принцип застосовують підприємства, переоцінюючи дебіторську заборгованість в 
іноземній валюті [556, с. 199]. Дебіторська заборгованість переоцінюється при зміні 
офіційного валютного курсу на звітну дату. Курсові різниці, які виникають в процесі 
переоцінки, відносяться до складу інших операційних витрат (негативні курсові 
різниці) або інших операційних доходів (позитивні курсові різниці). 

При відображенні дебіторської заборгованості в балансі підприємство не може 
достовірно визначити імовірність її своєчасного погашення. При цьому активи 
підприємства повинні відображатися у звітності, виходячи з їх реальної оцінки [557, 
c. 85]. Тому поточна дебіторська заборгованість відображається в балансі 
підприємства за чистою реалізаційною вартістю, яка визначається як сума 
дебіторської заборгованості, відкоригована на резерв сумнівних боргів. Економічний 
зміст резерву сумнівних боргів, відповідно до національних стандартів, передбачає 
уточнення оцінки дебіторської заборгованості та визначення її справедливої вартості. 

Переоцінка вартості інвестиційної нерухомості. Згідно вимог П(С)БО 32 
“Інвестиційна нерухомість”, якщо інвестиційна нерухомість обліковується за 
справедливою вартістю, вона повинна періодично оновлюватися шляхом відповідної 
переоцінки. Якщо об’єкт переводиться зі складу операційної нерухомості до 
інвестиційної, при цьому його подальший облік повинен здійснюватися за 
справедливою вартістю, різниця між балансовою (залишковою) вартістю операційної 
нерухомості і справедливою вартістю об’єкта, який розглядається як інвестиційна 
нерухомість, відображається в обліку через його переоцінку.  

Сума дооцінки відноситься на додатковий капітал, а сума уцінки – на витрати 
поточного періоду, якщо переоцінка відбувається вперше. За наявності попередніх 
переоцінок така різниця відображається залежно від їх результатів [558]. Зокрема, 
якщо здійснюється дооцінка, спочатку покриваються витрати, сформовані внаслідок 
уцінки. Якщо сума дооцінки перевищує попередню уцінку, різниця, що залишилася, 
відноситься на додатковий капітал (резерв під майбутні переоцінки). У разі 
проведення уцінки слід переконатися, чи не проводилася попередня дооцінка об’єкта. 
Якщо так, тоді під час уцінки дебетується рахунок капіталу, після чого залишкова 
сума відноситься на поточні витрати. 

 

                                                 
556 Озеран В.О. Використання облікових принципів у процесі формування фінансових результатів 
автогосподарств / В.О. Озеран, О.О. Заславська //Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 
2012. – № 712. – С. 196-199. 
557 Єфремова Л.В. Деякі особливості обліку та оцінки дебіторської заборгованості на підприємстві / 
Л.В. Єфремова, О.А. Панфілова, В.М. Федь // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2011. – № 3. – С. 84-87. 
558 Грачова Р. Інвестиційна нерухомість: статус і оцінка / Р. Грачова // Дебет-Кредит. – 2007. – № 37. – С. 49-51. 
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В бухгалтерському обліку переоцінка інвестиційної нерухомості відображається 
наступним чином (табл. 3.19). 

Таблиця 3.19. Відображення переоцінки інвестиційної нерухомості на рахунках 
бухгалтерському обліку 

№ 
з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків 

Д-т К-т 
1 2 3 4 

Переоцінка інвестиційної нерухомості 
1 Відображення дооцінки залишкової вартості 

інвестиційної нерухомості  
100 “Інвестиційна 
нерухомість” 

423 “Дооцінка 
активів” 

2 Відображення уцінки залишкової вартості 
інвестиційної нерухомості 

975 “Уцінка 
необоротних 
активів і 

фінансових 
інвестицій” 

100 
“Інвестиційна 
нерухомість” 

 
Як зазначають М.П. Войнаренко та Л.В. Скоробагата [559, с. 9], переоцінка 

нерухомості, оціненої за справедливою вартістю, впливає на фінансовий результат 
поточного року і відображається у складі інших операційних доходів або витрат (п. 22 
П(С)БО 32). Переоцінка інвестиційної нерухомості, оціненої за залишковою вартістю, 
впливатиме на фінансовий результат тільки у межах попередніх витрат або доходів, 
пов’язаних зі зменшенням (відновленням) її корисності.  

Переоцінка вартості оборотних матеріальних активів. Здійснення переоцінки 
оборотних матеріальних активів передбачається П(С)БО 9 “Запаси” на дату складання 
фінансової звітності з метою забезпечення реалізації принципу обачності. Цей 
принцип передбачає застосування в обліку таких методів оцінки, які не будуть 
занижувати оцінку зобов’язань та витрат, і завищувати оцінку активів й доходів 
підприємства. Таким чином, П(С)БО 9 визначає можливість здійснення лише уцінки 
первісної вартості оборотних матеріальних активів. 

Здійснення переоцінки оборотних матеріальних активів дозволяється за умов, 
визначених законодавством, і може проводитися як протягом звітного періоду, так і 
на дату складання фінансової звітності. 

Порядок та особливості проведення переоцінки оборотних матеріальних 
активів детально визначені законодавством, що стосується діяльності бюджетних  
установ. Відновленою вартістю відповідно до положень Інструкції з обліку запасів 
бюджетних установ № 125 [560], є вартість запасів після проведення їхньої 
переоцінки. Підставою для переоцінки може бути моральне старіння запасів чи 

                                                 
559 Войнаренко М.П. Концепція облікової оцінки інвестиційної нерухомості / М.П. Войнаренко, 
Л.В. Скоробогата // Збірник наукових праць ЧДТУ. – Вип. 22. – С. 8-11. 
560 Інструкція з обліку запасів бюджетних установ. Затверджено Наказом Державного казначейства України від 
08.12.2000 р. № 125. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2000 р. за № 937/5158 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpchdtu/2008_21_1/ 
articles/Finansi/19_Kostyukova.pdf. 
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значне відхилення їхньої балансової вартості (первісної, справедливої чи 
відновленої) від балансової вартості аналогічних запасів, придбаних пізніше. 
Наскільки значним повинно бути таке відхилення, й у порівнянні з якими видами 
оборотних матеріальних активів, не уточнюється. 

Щодо переоцінки запасів Інструкція визначає, що зміна їх первісної вартості не є 
додатковим доходом і не належить до доходів. У зв’язку з цим переоцінка вартості 
запасів здійснюється з використанням рахунку 946 “Втрати від знецінення запасів”. 
Проведення уцінки є одним зі шляхів прискорення реалізації продукції, що не 
користується попитом, а відповідно відшкодування витрат, пов’язаних з її 
придбанням у повному обсязі (за умови, що уцінка здійснена в межах торгової 
націнки) чи частково (уцінка здійснена понад рівня торгової націнки). 

Відображення в обліку результатів переоцінки оборотних матеріальних активів 
здійснюється з урахуванням вимог пп. 24-28 П(С)БО 9 “Запаси”. На відміну від 
переоцінки необоротних активів, запаси можуть дооцінюватися лише у межах 
попередніх уцінок. Тому першим зменшенням вартості оборотних матеріальних 
активів може бути лише уцінка, та їх дооцінена вартість не може бути вищою за 
історичну собівартість. 

Переоцінка вартості оборотних матеріальних активів відображається в 
бухгалтерському обліку наступним чином (табл. 3.20). 

Таблиця 3.20. Відображення переоцінки вартості оборотних матеріальних 
активів на рахунках бухгалтерського обліку 

№ 
з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків 

Д-т К-т 
1 2 3 4 

Переоцінка оборотних матеріальних активів 
1 Відображення зменшення первісної вартості запасів на 

суму уцінки з включенням до складу витрат періоду 
946 “Втрати від 
знецінення 
запасів” 

20 “Виробничі 
запаси” 

2 Відображення результату дооцінки раніше уцінених 
запасів у межах суми уцінки 

20 “Виробничі 
запаси” 

719 “Інші 
доходи від 
операційної 
діяльності” 

 

Окремі особливості реалізації принципу обачності (або консерватизму) в процесі 
переоцінки оборотних матеріальних активів, розкриває Я.В. Молоток [561, с. 108]. 
Зокрема, автор вказує, що якщо ринкова ціна виявляється нижчою за середню, 
необхідно провести переоцінку запасів. При цьому для сировини і матеріалів в якості 
ринкової ціни зазвичай приймається ціна придбання (заміщення), а для готової 
продукції – ціна можливої реалізації.  
  

                                                 
561 Молоток Я.В. Консерватизм как основной принцип бухгалтерского учета: опыт Германии / Я.В. Молоток // 
Бухгалтерский учет. – 1999. – № 8. – С. 105-110. 
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Переоцінка вартості довгострокових і поточних зобов’язань. Зміна вартості 
довгострокових і поточних зобов’язань може виникати внаслідок таких обставин:  

1) зміни курсу іноземної валюти та необхідності перерахунку вартості 
зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами як монетарних статей;  

2) зміни умов договору з пролонгацією платежів; 
3) при порушенні зобов’язань та накладенні на боржника штрафних санкцій, 

пені, неустойки з урахуванням встановленого індексу інфляції для суми боргу за весь 
час прострочення;  

4) при інфляційному коригуванні зобов’язань з оплати праці з проведенням їх 
індексації. 

За умов виконання зовнішньоекономічних контрактів при зміні курсу валют 
зміна вартості довгострокових зобов’язань здійснюється з урахуванням вимог п. 6 
П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”, який передбачає, що монетарні статті в 
іноземній валюті повинні відображатися з використанням валютного курсу на дату 
балансу. Зокрема, при збільшенні курсу НБУ утворюється негативна різниця, що 
визнається витратами періоду. При зменшенні курсу НБУ виникає позитивна різниця, 
що визнається доходом підприємства. Курс НБУ на дату здійснення господарської 
операції або дату балансу впливає тільки на монетарні статті обліку. 

Порушенням зобов’язання згідно ст. 610 Цивільного кодексу України (ЦКУ) 
вважається його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом 
зобов’язання (неналежне виконання) [562]. Правовими наслідками невиконання 
зобов’язань може бути їх припинення внаслідок односторонньої відмови, розірвання 
договору, зміна умов зобов’язання, сплата неустойки, відшкодування збитків та 
моральної шкоди (ст. 611 ЦКУ). 

У випадку порушення зобов’язань згідно ст. 625 п. 2 ЦКУ боржник, який 
прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний 
сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час 
прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший 
розмір процентів не встановлений договором або законом. 

Сума збитків, які боржник, який порушив зобов’язання, має відшкодувати 
кредиторові, визначаються з урахуванням ринкових цін, що існували на день 
добровільного задоволення боржником вимоги кредитора, а якщо вимога не була 
задоволена добровільно, – у день пред’явлення позову, якщо інше не встановлено 
договором або законом (ст. 623 п. 1-3 ЦКУ). Суд може задовольнити вимогу про 
відшкодування збитків, беручи до уваги ринкові ціни, що існували на день ухвалення 
рішення. Оцінка зміни зобов’язань за ринковими цінами визначає справедливу 
вартість таких зобов’язань. 

                                                 
562 Цивільний кодекс України № 435-IV від 16 січня 2003 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 
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Коригування вартості зобов’язань з оплати праці з проведенням їх індексації 
здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про індексацію грошових доходів 
населення” [563], Постанов КМУ “Про затвердження Порядку проведення компенсації 
громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх 
виплати” [564] та “Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів 
населення”[565]. 

Порядок відображення переоцінки довгострокових і поточних зобов’язань в 
бухгалтерському обліку наведено в табл. 3.21. 

Таблиця 3.21. Відображення переоцінки вартості довгострокових і поточних 
зобов’язань на рахунках бухгалтерського обліку 

№ 
з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків 

Д-т К-т 
1 2 3 4 

Переоцінка довгострокових і поточних зобов’язань 
1 Відображення збільшення вартості 

довгострокових зобов’язань у зв’язку з 
підвищенням курсу іноземної валюти 

945 “Втрати від 
операційної 

курсової різниці” 
974 “Втрати від 
неопераційних 

курсових 
різниць” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками 
та підрядниками”, 
685 “Розрахунки з 

іншими 
кредиторами” 

2 Відображення зменшення вартості поточних 
зобов’язань у зв’язку зі зниженням курсу 
іноземної валюти 

63 “Розрахунки з 
постачальниками 
та підрядниками”, 
685 “Розрахунки з 

іншими 
кредиторами” 

714 “Дохід від 
операційної 

курсової різниці” 
744 “Дохід від 
неопераційної 

курсової різниці” 
3 Відображення збільшення вартості поточних 

зобов’язань у зв’язку з підвищенням курсу 
іноземної валюти 

945 “Втрати від 
операційної 

курсової різниці” 
974 “Втрати від 
неопераційних 

курсових 
різниць” 

60 “Коротко-
строкові позики”, 

61 “Поточна 
заборгованість за 
довгостроковими 
зобов’язаннями”, 
67 “Розрахунки з 
учасниками” 

4 Укладено угоду з банком на пролонгацію 
погашення кредиту 

611 “Поточна 
заборгованість за 
довгостроковими 
зобов’язаннями в 
національній 

валюті” 

603 “Відстрочені 
короткострокові 
кредити банків у 
національній 

валюті” 

5 Відсторновано суму нарахованих штрафних 
санкцій 

948 “Визнані 
штрафи, пені, 
неустойки” 

(сторно) 

685 “Розрахунки з 
іншими 

кредиторами” 
(сторно) 

 

                                                 
563 Закон України “Про індексацію грошових доходів населення” від 06.02.2003 № 491-IV зі змінами та 
доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua. 
564 Постанова КМУ “Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових 
доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати” від 21.02.2001 р. № 159 [Електронний ресурс]. – 
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/law2/main.cgi?nreg=159-2001-%EF&chk=4/UMfPEGznhhvYy.ZilBhht WHdl9osFggkRbI1c. 
565 Постанова КМУ “Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення” від 
17.07.2003 р. № 1078 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=1078-2003-%EF. 



245 

Кредиторська заборгованість з придбання оборотних та необоротних активів за 
іноземну валюту повинна переоцінюватися на дату балансу за офіційним курсом, 
оскільки є монетарною статтею (статті балансу про грошові кошти, а також такі 
активи й зобов’язання, які отримуватимуться або сплачуватимуться у фіксованій (або 
визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів) [566, c. 154]. 

Розвиток методології бухгалтерського обліку показників вартості 
підприємства на основі коригування вартості активів та зобов’язань. Існуючий 
порядок відображення переоцінки активів та зобов’язань підприємства в 
бухгалтерському обліку базується переважно на використанні рахунків додаткового 
капіталу, доходів та витрат діяльності. В частині основних засобів та нематеріальних 
активів діючі П(С)БО чітко визначають порядок відображення результатів їх 
переоцінки на облікових рахунках.  

Специфіка відображення в обліку переоцінки довгострокових фінансових 
інвестицій полягає у необхідності врахування принципу обачності, відповідно до 
якого суму уцінки довгострокових фінансових інвестицій слід відображати на 
рахунках витрат, що призводить до зменшення прибутку звітного періоду. Оскільки 
довгострокові біологічні активи, що обліковуються за первісною вартістю, 
відображаються на дату балансу згідно вимог п. 31, 32 П(С)БО 7 “Основні засоби”, 
порядок їх переоцінки є подібним до переоцінки основних засобів та нематеріальних 
активів. Переоцінка оборотних матеріальних активів відображається у складі витрат 
звітного періоду. Такий порядок відображення переоцінки вартості активів не 
дозволяє формувати інформацію щодо змін у показниках вартості підприємства.  

Розробка методології відображення оцінки показників вартості підприємства на 
рахунках бухгалтерського обліку та відповідного її документального забезпечення 
сприяє формуванню інформаційних потоків, які на основі зворотних зв’язків 
використовуються в процесах складання звітності про оцінку вартості підприємства 
для управління стратегією його діяльності (рис. 3.13). 

Дослідження методів оцінки активів та зобов’язань свідчить про переважне 
застосування для визначення вартості активів підприємства фактичної (історичної) 
собівартості та договірної вартості для зобов’язань. Передбачена вітчизняними 
П(С)БО можливість оцінки активів та зобов’язань за їх справедливою собівартістю 
практично не реалізується в практиці ведення обліку внаслідок відсутності умов для 
здійснення такої оцінки. Разом з тим достовірне визначення вартості підприємства 
неможливе без врахування реальної вартості його активів і зобов’язань з 
коригуванням на ступінь можливих ризиків їх утримання та імовірність одержання 
вигод. 
  
                                                 
566 Яцишин Н. Проблемні аспекти побудови балансу підприємства / Н.Яцишин // Галицький економічний 
вісник. – 2011. – №3(32). – С.149-160. 



 

Н
ем
ат
ер
іа
ль
ні

 
ак
ти
ви

 

42
3 

“Д
оо
ці
нк
а 

ак
ти
ві
в”

 
Д

 
К

 

13
 

10
 

 

01
0 

“І
нт
ел
ек
ту
ал
ьн
ий

 
ка
пі
та
л”

 
К

 

Зн
ос

 
не
об
ор
от
ни
х 

ак
ти
ві
в 

Ринкова вартість майна залежно від обраного методу оцінки вартості 

П
ри
йн
ят
тя

 
рі
ш
ен
ня

 
вл
ас
ни
ко
м 

пі
дп
ри
єм
ст
ва

 п
ро

 
оц
ін
ку

 в
ар
то
ст
і п
ід
пр
иє
мс
тв
а 

Ви
да
ча

 
на
ка
зу

 
пр
о 

 
оц
ін
ку

 в
ар
то
ст
і 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

 
на

 в
из
на
че
ну

 д
ат
у 

 

В
ст
ан
ов
ле
нн
я 

су
б’
єк
ті
в 

пр
ов
ед
ен
ня

 о
ці
нк
и 
ва
рт
ос
ті

 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

 

Ід
ен
ти
фі
ка
ці
я 
фа
кт
ор
ів

, 
щ
о 

ге
не
ру
ю
ть

 
/ 

ру
йн
ую

ть
 

ва
рт
іс
ть

 п
ід
пр
иє
мс
тв
а 

О
ці
нк
а 

ха
ра
кт
ер
у 

вп
ли
ву

 
ф
ак
то
рі
в,

 
щ
о 

ге
не
ру
ю
ть

 
/ 

ру
йн
ую

ть
 

ва
рт
іс
ть

 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

 

В
иб
ір

 о
пт
им

ал
ьн
их

 м
ет
од
ів

 
оц
ін
ки

 
та

 
ро
зр
ах
ун
ок

 
ко
ри
гу
ю
чи
х 
ко
еф
іц
іє
нт
ів

 

П
ро
ве
де
нн
я 

ро
зр
ах
ун
ку

 
ва
рт
ос
ті

 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

 
та

 
йо
го

 
до
ку
ме
нт
ал
ьн
е 

оф
ор
мл
ен
ня

 

Ін
ш
і н
ео
бо
ро
тн
і 

ма
те
рі
ал
ьн
і 

ак
ти
ви

 
11

 

12
 Д

ов
го
ст
ро
ко
ва

 
де
бі
то
рс
ьк
а 

за
бо
рг
ов
ан
іс
ть

  
18

 

О
сн
ов
ні

 за
со
би

 

Д
ов
го
ст
ро
ко
ві

 
бі
ол
ог
іч
ні

 
ак
ти
ви

 
16

 

В
ир
об
ни
чі

 
за
па
си

 
20

 
П
от
оч
ні

 
бі
ол
ог
іч
ні

 
ак
ти
ви

 
21

 
М
ал
оц
ін
ні

 
ш
ви
дк
оз
но
ш
ув
а-

 
ні

 п
ре
дм

ет
и 

22
 Н

ап
ів
фа
бр
ик
ат
и 

25
 

26
 

28
 Го

то
ва

 п
ро
ду
кц
ія

 

То
ва
ри

 

Н
ем
ат
ер
іа
ль
ні

 
ак
ти
ви

 97
5 

“У
ці
нк
а 

не
об
ор
от
ни
х 
ак
ти
ві
в 

 і 
фі
на
нс
ов
их

 ін
ве
ст
иц
ій

” 
Д

 
К

 

13
 

10
 

Зн
ос

 
не
об
ор
от
ни
х 

ак
ти
ві
в 

Ринкова вартість активів 
залежно від обраного методу 

оцінки вартості 

Ін
ш
і н
ео
бо
ро
тн
і 

ма
те
рі
ал
ьн
і 

ак
ти
ви

 
11

 

12
 

Д
ов
го
ст
р.

 
де
бі
то
рс
ьк
а 

за
бо
рг
ов
ан
іс
ть

  
18

 

О
сн
ов
ні

 за
со
би

 

14
 

Д
ов
го
ст
р.

 
фі
н.
ін
ве
ст
иц
ії 

 
Д
ов
го
ст
р.
бі
ол
ог

. 
ак
ти
ви

 
16

 

В
ир
об
ни
чі

 
за
па
си

 
20

 
П
от
оч
ні

 
бі
ол
ог
іч
ні

 
ак
ти
ви

 
21

 
М
Ш
П

 
22

 Н
ап
ів
фа
бр
ик
ат
и 

25
 

26
 

28
 Го

то
ва

 п
ро
ду
кц
ія

 

94
6 

“ 
В
тр
ат
и 
ві
д 

зн
ец
ін
ен
ня

 за
па
сі
в”

 
Д

 
К

 

То
ва
ри

 

Ринкова вартість активів 
залежно від обраного методу 

оцінки вартості 

Д
  

В
ар
ті
ст
ь 

лю
дс
ьк
ог
о,

 
ор
га
ні
за
ці
йн
ог
о,

 
кл
іє
нт
сь
ко
го

 
ка
пі
та
лу

 

О
ф
ор
мл

ен
ня

 
К
ор
иг
ув
ал
ьн
ої

 
ві
до
мо

ст
і в
ар
то
ст
і 

ак
ти
ві
в 
та

 зо
бо
в’
яз
ан
ь 

пі
дп
ри
єм
ст
ва

, я
к 

дж
ер
ел
а 
ін
ф
ор
ма
ці
ї д
ля

 
ск
ла
да
нн
я 
зв
іт
но
ст
і п
ро

 
оц
ін
ку

 в
ар
то
ст
і 

пі
дп
ри
єм
ст
ва

 

 

02
0 

“Е
ко
ло
гі
чн
ий

  
ка
пі
та
л”

 
К

 
Д

 
 

В
ар
ті
ст
ь 

ек
ол
ог
іч
но
го

 
ка
пі
та
лу

 

 

 
Ри
с.

 3
.1

3.
 М

ет
од
ол
ог
іч
на

 м
од
ел
ь 
об
лі
ко
во
го

 в
ід
об
ра
ж
ен
ня

 п
ок
аз
ни
кі
в 
ва
рт
ос
ті

 п
ід
пр
иє
мс
тв
а 



247 

Відповідно в процесі оцінки вартості підприємство повинно обирати найбільш 
доцільний метод оцінки для кожного виду активів та зобов’язань для максимального 
доведення їх вартості до справедливої. Співвідношення одержаних вартостей активів 
та зобов’язань виступає основою для визначення чистих активів підприємства, які 
повинні бути відкориговані на потенційний рівень прибутковості у найближчі роки 
його функціонування (протягом наступних 5-ти років). 

Таким чином, процес оцінки вартості підприємства забезпечується 
застосуванням інтегрованого підходу, який включає елементи затратного підходу для 
оцінки чистих активів, елементів дохідного для оцінки довгострокової і поточної 
дебіторської заборгованості та довгострокових і поточних зобов’язань, елементів 
ринкового для визначення вартості оборотних матеріальних активів та інших активів, 
для яких існує активний ринок. 

Визначення справедливої вартості активів та зобов’язань повинно здійснюватися 
на основі історичних оцінок з наступною переоцінкою із застосуванням коригуючих 
коефіцієнтів, що базуються на впливі факторів генерування / руйнування  
вартості підприємства. 

Використання інтегрованого підходу до оцінки показників вартості 
підприємства передбачає модифікацію затверджених П(С)БО методичних засад 
переоцінки активів та зобов’язань підприємства. Для оперативного управління 
показниками вартості підприємства з метою її збереження та підвищення, система 
бухгалтерського обліку у поєднанні з іншими інформаційними системами повинна 
надавати детальну інформацію щодо кожної складової вартості підприємства, 
факторів її генерування та руйнування. Вирішення такого завдання забезпечується 
побудовою розгалуженої системи аналітичних рахунків бухгалтерського обліку. 

Інформація аналітичного обліку та сформовані на її основі внутрішні звіти, що 
розкривають показники та фактори вартості підприємства, а також методи її 
визначення, є невід’ємною умовою формування достовірної та релевантної звітності 
про вартість підприємства. 

Результати переоцінки активів згідно з діючими нормативними документами 
відображення на рахунках бухгалтерського обліку додаткового капіталу при 
дооцінці вартості активів, та рахунків витрат при уцінці їх вартості. Результати 
зміни вартості зобов’язань відображаються на відповідних рахунках доходів і 
витрат в залежності від причин такої зміни. 

З метою розробки належної системи аналітичного обліку для відображення 
результатів коригування вартості активів підприємства пропонуємо відкриття 
відповідних аналітичних рахунків до рахунків 423 “Переоцінка активів”, 
975 “Уцінка необоротних активів та фінансових інвестицій” та 946 “Втрати від 
знецінення запасів”, що дозволять накопичувати суми відповідних дооцінок та 
уцінок вартості, здійснених з різних причин внаслідок впливу генеруючих та 
руйнуючих факторів вартості. 
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Для облікового відображення визначеної справедливої та ринкової вартості 
активів підприємства з використанням коригуючих коефіцієнтів вартості на основі 
різних методів оцінки пропонуємо застосовувати наступну систему аналітичних 
рахунків (табл. 3.22). 
Таблиця 3.22. Структура аналітичних рахунків для відображення результатів оцінки 
вартості підприємства в частині необоротних та оборотних матеріальних активів 
Шифр 
рах.1-го 
порядку 

Назва рахунку 
Шифр 
рах.2-го 
порядку 

Назва рахунку 

1 2 3 4 
423 “Переоцінка активів” 

423.1 “Дооцінка 
вартості 
нематеріальних 
активів” 

423.1.1 “Дооцінка вартості нематеріальних активів за методом 
коригуючих коефіцієнтів” 

423.1.2 “Дооцінка вартості нематеріальних активів за методом 
звільнення від роялті на основі капіталізації прибутку” 

423.1.3 “Дооцінка вартості нематеріальних активів за методом 
звільнення від роялті з дисконтуванням прибутку” 

423.2 “Дооцінка 
вартості основних 
засобів” 

423.2.1 “Дооцінка вартості основних засобів за методом 
коригуючих коефіцієнтів” 

423.2.2 Дооцінка за іншими методами оцінки вартості основних 
засобів 

423.3 “Дооцінка 
вартості 
довгострокових 
біологічних 
активів” 

423.3.1 “Дооцінка вартості довгострокових біологічних активів 
за методом коригуючих коефіцієнтів” 

423.3.2 Дооцінка за іншими методами оцінки вартості 
довгострокових біологічних активів 

423.4 “Дооцінка 
вартості 
довгострокових 
фінансових 
інвестицій” 

423.4.1 “Дооцінка вартості довгострокових фінансових 
інвестицій за методом коригуючих коефіцієнтів” 

423.4.2 Дооцінка за іншими методами оцінки вартості 
довгострокових фінансових інвестицій 

423.5 “Дооцінка вартості 
довгострокової 
дебіторської 
заборгованості” 

423.5.1 “Дооцінка вартості довгострокової дебіторської 
заборгованості з дисконтуванням грошових потоків” 

423.5.2 Дооцінка за іншими методами оцінки вартості 
довгострокової дебіторської заборгованості 

975 “Уцінка необоротних активів та фінансових інвестицій” 
975.1 “Уцінка вартості 

нематеріальних 
активів” 

975.1.1 “Уцінка вартості нематеріальних активів за методом 
коригуючих коефіцієнтів” 

975.1.2 “Уцінка вартості нематеріальних активів за методом 
звільнення від роялті на основі капіталізації прибутку” 

975.1.3 “Уцінка вартості нематеріальних активів за методом 
звільнення від роялті з дисконтуванням прибутку” 

975.2 “Уцінка вартості 
основних засобів” 

975.2.1 “Уцінка вартості основних засобів за методом 
коригуючих коефіцієнтів” 

975.2.2 Уцінка за іншими методами оцінки вартості основних 
засобів 

975.3 “Уцінка вартості 
довгострокових 
біологічних 
активів” 

975.3.1 “Уцінка вартості довгострокових біологічних активів за 
методом коригуючих коефіцієнтів” 

975.3.2 Уцінка за іншими методами оцінки вартості 
довгострокових біологічних активів 

975.4 “Уцінка вартості 
довгострокових 
фінансових 
інвестицій” 

975.4.1 “Уцінка вартості довгострокових фінансових інвестицій 
за методом коригуючих коефіцієнтів” 

975.4.2 Уцінка за іншими методами оцінки вартості 
довгострокових фінансових інвестицій 
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Продовження табл. 3.22 
1 2 3 4 

975.5 “Уцінка 
довгострокової 
дебіторської 
заборгованості” 

975.5.1 “Уцінка вартості довгострокової дебіторської 
заборгованості з дисконтуванням грошових потоків” 

975.5.2 Уцінка за іншими методами оцінки вартості 
довгострокової дебіторської заборгованості 

946 “Втрати від знецінення запасів” 
946.1 “Уцінка вартості 

оборотних 
матеріальних 
активів” 

946.1 “Уцінка вартості оборотних матеріальних активів за 
методом середньозваженої ринкової ціни” 

946.2 Уцінка за іншими методами оцінки вартості оборотних 
матеріальних активів 

 

Використання наведених груп аналітичних рахунків забезпечує відображення та 
накопичення даних щодо зміни справедливої та ринкової вартості активів 
підприємства внаслідок впливу факторів генерування або руйнування такої вартості з 
використанням різних методів оцінювання. Розвиток облікової аналітики є основою 
організації системи управління вартістю підприємства, створює належну 
інформаційну базу для здійснення аналізу динаміки впливу факторів вартості, 
запровадження заходів мінімізації негативного впливу факторів руйнування вартості. 

Застосування запропонованої системи аналітичних рахунків по відношенню до 
окремих груп активів має свою специфіку. 

Основний принципом ефективності використання нематеріальних активів є 
отримання доходу. Керівництво підприємства повинно на постійній основі проводити 
аналіз вартості нематеріальних активів з метою пошуку шляхів їх оптимального 
використання (шляхом надання у строкове використання або продажу за ринковими 
цінами) в цілях підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства.  

При визначенні показників вартості підприємства повинна переглядатись 
справедлива оцінка нематеріальних активів. Залежно від впливу генеруючих та 
руйнуючих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємство може 
здійснювати коригування вартості нематеріальних активів, що відображається в 
системі рахунків бухгалтерського обліку наступним чином (табл. 3.23). 

Таблиця 3.23. Відображення операцій з формування справедливої вартості 
нематеріальних активів в бухгалтерському обліку 

Зміст господарських операцій Запропонований порядок відображення 
Д-т К-т 

1 2 3 
Коригування вартості нематеріальних активів з урахуванням генеруючих факторів 

Коригування вартості 
нематеріальних активів у 
зв’язку зі значним зростанням 
цін на продукцію, що 
виготовляється на базі патенту 

12 “Нематеріальні активи” 423.1.1 “Дооцінка вартості 
нематеріальних активів за 
методом коригуючих 

коефіцієнтів” 

Коригування вартості 
нематеріальних активів у 
зв’язку зі зміною системи 
оподаткування і 
подорожчанням ліцензії на 
ведення окремих видів 
діяльності 

12 “Нематеріальні активи” 423.1.2 “Дооцінка вартості 
нематеріальних активів за 
методом звільнення від 

роялті на основі капіталізації 
прибутку” 
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Продовження табл. 3.23 
1 2 3 

Відображення переоціненої 
балансової вартості 
нематеріальних активів у 
зв’язку із запровадженням 
державних обмежень на 
видачу ліцензій та її 
подорожчанням 

12 “Нематеріальні активи” 423.1.3 “Дооцінка вартості 
нематеріальних активів за 
методом звільнення від 
роялті з дисконтуванням 

прибутку” 

Проведення дооцінки зносу 
нематеріальних активів 

423.1.2 “Дооцінка вартості 
нематеріальних активів за 

методом звільнення від роялті 
на основі капіталізації 

прибутку” 

133 “Накопичена амортизація 
нематеріальних активів” 

Коригування вартості нематеріальних активів з урахуванням руйнуючих факторів 
Зниження вартості 
нематеріальних активів у 
зв’язку зі зниженням 
внутрішніх інвестицій у 
розвиток інноваційних 
процесів в галузі 

975.1.1 “Уцінка вартості 
нематеріальних активів за 
методом коригуючих 

коефіцієнтів” 

12 “Нематеріальні активи” 

Коригування балансової 
вартості нематеріальних 
активів у зв’язку з 
ймовірністю банкрутства 
підприємства-ліцензіата 

975.1.2 “Уцінка вартості 
нематеріальних активів за 

методом звільнення від роялті 
на основі капіталізації 

прибутку” 

12 “Нематеріальні активи” 

Зниження вартості 
нематеріальних активів 
підприємства внаслідок 
зниження ступеня 
монополізації ринку 
програмного забезпечення та 
активної появи аналогічних 
програмних продуктів 

975.1.3 “Уцінка вартості 
нематеріальних активів за 

методом звільнення від роялті з 
дисконтуванням прибутку” 

12 “Нематеріальні активи” 

 

Наведені методичні засади облікового відображення переоціненої вартості 
нематеріальних активів дозволяють сформувати належну інформаційну базу для 
аналізу ефективності використання нематеріальних активів підприємства, виявити 
негативний вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на вартість 
підприємства, сформувати додаткові резерви розвитку бізнесу. 

Аналітичність даних бухгалтерського обліку забезпечує збір та систематизацію 
інформації, необхідної для забезпечення цілей управління вартістю підприємства. 
Запропонований порядок відображення операцій з формування справедливої вартості 
основних засобів підприємства в бухгалтерському обліку наведений нижче 
(табл. 3.24). 

Використання методу оцінки справедливої та ринкової вартості основних засобів 
буде залежати від специфіки діяльності конкретного підприємства, генеруючих та 
руйнуючих факторів вартості зазначеного об’єкта обліку, наявності достовірної 
інформації про справедливу вартість тотожних основних засобів на ринку, 
необхідності отримання прогнозних даних щодо вартості основних засобів за декілька 
періодів для прийняття інвестиційних рішень. 
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Таблиця 3.24. Відображення операцій з формування справедливої вартості основних 
засобів в бухгалтерському обліку 

Зміст господарських операцій Запропонований порядок відображення 
Д-т К-т 

Коригування вартості основних засобів з урахуванням генеруючих факторів 
Проведення дооцінки вартості 
основних засобів з використанням 
коригуючих коефіцієнтів у зв’язку з 
модернізацією обладнання та 
впровадженням нових технологій 

10 “Основні засоби” 423.2.1 “Дооцінка вартості 
основних засобів за методом 
коригуючих коефіцієнтів” 

Проведення коригування вартості 
основних засобів, що передані в 
оренду (у зв’язку зі збільшенням 
вартості на аналогічні активи на 
ринку) 

10 “Основні засоби” 423.2.2  
(дооцінка за іншими 

методами оцінки вартості 
основних засобів) 

Проведення дооцінки зносу 
основного засобу 

423.2.1 “Дооцінка вартості 
основних засобів за методом 
коригуючих коефіцієнтів” 

423.2.2 (дооцінка за іншими 
методами оцінки вартості 

основних засобів)  

131 “Знос основних засобів” 

Коригування вартості основних засобів з урахуванням руйнуючих факторів 
Відображення зменшення вартості 
об’єкту (у частині залишкової 
вартості) у зв’язку з появою 
інноваційного обладнання та 
втратою технологічної корисності 
об’єкта 

975.2.1 “Уцінка вартості 
основних засобів за методом 
коригуючих коефіцієнтів” 

10 “Основні засоби” 

Відображення зменшення вартості 
об’єкту (у частині залишкової 
вартості) у результаті здешевлення 
відтворення тотожного обладнання 

975.2.2 (уцінка за іншими 
методами оцінки вартості 

основних засобів) 

10 “Основні засоби” 

Проведення уцінки зносу основного 
засобу 

131 “Знос основних засобів” 10 “Основні засоби” 

 
 

Справедлива вартість основних засобів визначається підприємством самостійно 
на основі ринкової вартості подібних активів, а у разі відсутності таких даних – за 
відновною вартістю (теперішньою собівартістю придбання з урахуванням суми зносу 
на дату оцінювання). Власник підприємства може прийняти рішення про проведення 
переоцінки основних засобів і доведення їх вартості до справедливої (ринкової) з 
урахуванням ступеня його зносу, проведеної модернізації, дообладнання та інших 
технологічних змін. 

Для визначення справедливої вартості довгострокових біологічних активів на 
дату балансу підприємство повинно використовувати ціни активного ринку на 
аналогічну продукцію. У випадку відсутності інформації про ринкові ціни на окремі 
види біологічних активів використовується їх первісна вартість. Результати 
здійсненої на дату балансу переоцінки довгострокових біологічних активів 
підприємство відображає на відповідних рахунках (табл. 3.25). 

Серед факторів, що генерують вартість довгострокових біологічних активів, слід 
виокремити збільшення приплоду тварин та зростання їх ринкової ціни; зростання 
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вартості імпортних довгострокових активів у зв’язку зі зміною курсу гривні до 
іноземної валюти з урахуванням попиту і пропозиції; зростання рівня врожайності у 
зв’язку з використанням інноваційних технологій та обладнання тощо.  

Таблиця 3.25. Відображення операцій з формування справедливої вартості 
довгострокових біологічних активів в бухгалтерському обліку 

Зміст господарських операцій Запропонований порядок відображення 
Д-т К-т 

Коригування вартості довгострокових біологічних активів з урахуванням генеруючих факторів 
Проведення дооцінки вартості 
довгострокових біологічних активів у 
зв’язку з підвищенням цін на 
аналогічні активи 

16 “Довгострокові 
біологічні активи” 

423.3.1 “Дооцінка вартості 
довгострокових біологічних 

активів за методом 
коригуючих коефіцієнтів” 

Відображення переоціненої вартості 
імпортних довгострокових біологічних 
активів у зв’язку зі зміною курсу 
гривні до іноземної валюти на початок 
місяця з урахуванням попиту і 
пропозиції 

16 “Довгострокові 
біологічні активи” 

423.3.2 (дооцінка за іншими 
методами оцінки вартості 
довгострокових біологічних 

активів) 

Проведення дооцінки довгострокових 
біологічних активів у зв’язку зі 
збільшенням приплоду та його 
ринкової ціни 

16 “Довгострокові 
біологічні активи” 

423.3.1 “Дооцінка вартості 
довгострокових біологічних 

активів за методом 
коригуючих коефіцієнтів” 

Коригування вартості довгострокових біологічних активів з урахуванням руйнуючих факторів 
Відображення наслідків вибракування 
продуктивної худоби з основного стада 
при втраті нею продуктивності 

975.3.1 “Уцінка вартості 
довгострокових 

біологічних активів за 
методом коригуючих 

коефіцієнтів” 

16 “Довгострокові біологічні 
активи” 

Уцінка вартості довгострокових 
біологічних активів, які непридатні для 
продажу у зв’язку зі зниженням 
попиту на аналогічну продукцію 

975.3.2 (уцінка за 
іншими методами 
оцінки вартості 
довгострокових 

біологічних активів) 

16 “Довгострокові біологічні 
активи” 

 

Основними факторами, що руйнують вартість довгострокових біологічних 
активів, є вибракування продуктивної худоби з основного стада при втраті нею 
продуктивності або падіж тварин; часткове пошкодження багаторічних насаджень і, 
як наслідок, зниження рівня продуктивності (підлягають розкорчуванню або 
посиленому догляду); набуття довгостроковими біологічними активами нетоварного 
вигляду та зміна якісних характеристик відповідно до впливу різних природно-
кліматичних факторів тощо. 

Як зауважують науковці, облік частини справедливої вартості довгострокових 
біологічних активів в складі додаткового капіталу є економічно обґрунтованим [567, 
с. 131]. Застосування такої методики сприятиме вирішенню проблеми суб’єктивності 
облікової інформації, оскільки облік біологічних активів за справедливою вартістю не 
впливатиме на визначення величини фінансових результатів підприємства  
у звітному періоді. 

                                                 
567 Кузьмович П.М. Особливості обліку багаторічних насаджень відповідно до вимог П(С)БО 30 “Біологічні 
активи” / П.М. Кузьмович // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2010. – 
№ 1. – С. 126-133. 
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У разі значного відхилення справедливої вартості довгострокових фінансових 
інвестицій від їх балансової вартості під впливом генеруючих чи руйнуючих 
факторів необхідно проводити переоцінку таких інвестицій, результати якої 
визнаються іншими доходами або іншими витратами (табл. 3.26). 

Таблиця 3.26. Відображення операцій з формування справедливої вартості 
довгострокових фінансових інвестицій в бухгалтерському обліку 

Зміст господарських операцій Запропонований порядок відображення 
Д-т К-т 

1 2 3 
Коригування вартості довгострокових фінансових інвестицій з урахуванням генеруючих факторів 
Відображення суми дооцінки 
вартості довгострокових фінансових 
інвестицій 

14 “Довгострокові фінансові 
інвестиції” 

423.4.1 “Дооцінка вартості 
довгострокових 

фінансових інвестицій за 
методом коригуючих 

коефіцієнтів” 
423.4.2 (дооцінка за 

іншими методами оцінки 
вартості довгострокових 
фінансових інвестицій) 

Віднесення на зменшення вартості 
інвестицій амортизації премії 

952 “Інші фінансові витрати” 14 “Довгострокові 
фінансові інвестиції” 

Коригування вартості довгострокових фінансових інвестицій з урахуванням руйнуючих факторів 
Відображення переоціненої 
балансової вартості довгострокової 
фінансової інвестиції з урахуванням 
коригуючих коефіцієнтів в 
результаті зниження справедливої 
вартості інвестиції на ринку 

975.4.1 “Уцінка вартості 
довгострокових фінансових 

інвестицій за методом 
коригуючих коефіцієнтів” 
975.4.2 (уцінка за іншими 
методами оцінки вартості 
довгострокових фінансових 

інвестицій) 

14 “Довгострокові 
фінансові інвестиції” 

Відображення переоціненої 
балансової вартості довгострокової 
фінансової інвестиції з урахуванням 
коригуючих коефіцієнтів в 
результаті зменшення корисності 
(вартості) вкладень 

975.4.1 “Уцінка вартості 
довгострокових фінансових 

інвестицій за методом 
коригуючих коефіцієнтів” 
975.4.2 (уцінка за іншими 
методами оцінки вартості 
довгострокових фінансових 

інвестицій) 

14 “Довгострокові 
фінансові інвестиції” 

Віднесення на збільшення вартості 
інвестицій амортизації дисконту 

14 “Довгострокові фінансові 
інвестиції” 

733 “Інші доходи від 
фінансових операцій” 

 

Зниження балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу може 
обумовлюватись зменшенням обсягів інвестиційних ресурсів підприємства, значними 
негативними коливаннями кон’юнктури інвестиційного ринку, зниженням ліквідності 
фінансових інструментів. Зростання балансової вартості фінансових інвестицій може 
виникати внаслідок зростання рівня дохідності інвестицій. 

Коригування вартості довгострокової дебіторської заборгованості з метою 
доведення її до справедливої може здійснюватися з використанням методу 
дисконтування грошових потоків. Дисконтування не застосовується для поточної 
заборгованості, якщо різниця між номінальною сумою дебіторської заборгованості та 
дисконтованою вартістю є несуттєвою (менше 5% номінальної суми).  
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Розмір боргу за довгостроковими векселями, як одним з видів довгострокової 
дебіторської заборгованості, оцінюється за справедливою вартістю ресурсів, які 
отримані в результаті розміщення цього виду зобов’язань. Крім того, за векселем 
розраховуються витрати на сплату відсотків, виходячи з ринкової ставки відсотку, яка 
діяла на момент випуску векселя та залишку заборгованості на початок  
облікового періоду. 

Порядок облікового відображення коригування справедливої вартості 
довгострокової дебіторської заборгованості наведений нижче (табл. 3.27). 

Таблиця 3.27. Відображення операцій з формування справедливої вартості 
довгострокової дебіторської заборгованості в бухгалтерському обліку 

Зміст господарських операцій Запропонований порядок відображення 
Д-т К-т 

Коригування вартості довгострокової дебіторської заборгованості 
 з урахуванням генеруючих факторів 

Відображення доходу від 
передачі основних засобів у 
фінансову оренду строком на 8 
років  

181 “Заборгованість за майно, що 
передано у фінансову оренду” 

702 “Дохід від реалізації 
товарів” 

Одержання довгострокового 
векселя від покупця  

182 “Довгострокові векселі 
одержані” 

36 “Розрахунки з покупцями 
та замовниками” 

Видача довгострокової позики 
працівнику підприємства 

183 “Інша дебіторська 
заборгованість” 

30 “Каса”, 31 “Рахунки в 
банках” 

Проведення коригування 
ринкової вартості 
довгострокової дебіторської 
заборгованості (внаслідок 
запланованого зростання 
ринкової ставки відсотка; 
підвищення класу надійності 
одержаних векселів) 

18 “Довгострокова дебіторська 
заборгованість та інші необоротні 

активи” 

423.5.1 “Дооцінка вартості 
довгострокової дебіторської 

заборгованості з 
дисконтуванням грошових 

потоків”  
423.5.2 (дооцінка за іншими 
методами оцінки вартості 
довгострокової дебіторської 

заборгованості) 
Коригування вартості довгострокової дебіторської заборгованості 

з урахуванням руйнуючих факторів 
Зниження ринкової вартості 
довгострокової дебіторської 
заборгованості у зв’язку з 
низькою ліквідністю значної 
частини векселів (непогашення 
векселя вчасно і в повному 
обсязі головним боржником); 
внаслідок високого ризику 
несприятливих коливань 
ринкової вартості і дохідності 
одержаних векселів 

975.5.1 “Уцінка вартості 
довгострокової дебіторської 

заборгованості з 
дисконтуванням грошових 

потоків”  
975.5.2 (уцінка за іншими 
методами оцінки вартості 
довгострокової дебіторської 

заборгованості) 

18 “Довгострокова 
дебіторська заборгованість та 

інші необоротні активи” 

 

Регулювання вартості довгострокової дебіторської заборгованості шляхом її 
коригування з урахуванням ринкових коливань забезпечується розвитком 
інструментарію аналізу та управління ризиками неповернення довгострокових боргів, 
що дозволяє уникати дефіциту грошових коштів в процесах фінансування діяльності. 

Недоліком оцінки оборотних матеріальних активів за собівартістю є зміна її 
вартості в часі. Якщо підприємство нагромадило значні запаси оборотних 
матеріальних активів, з часом їх вартість знижується внаслідок втрати їх фізичних 
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властивостей, псування, старіння, неможливості використання у виробництві. 
Коригування балансової вартості оборотних матеріальних активів підприємства 
внаслідок впливу руйнуючих факторів відображається в системі рахунків 
бухгалтерського обліку (табл. 3.28). 
Таблиця 3.28. Відображення операцій з формування справедливої вартості оборотних 

матеріальних активів в бухгалтерському обліку 

Зміст господарських операцій Запропонований порядок відображення 
Д-т К-т 

Коригування вартості оборотних матеріальних активів з урахуванням руйнуючих факторів 
Відображення зниження вартості запасів 
внаслідок їх псування через порушення 
температурного режиму зберігання 

946.1 “Уцінка вартості 
оборотних 

матеріальних активів 
за методом 

середньозваженої 
ринкової ціни” 

20 “Виробничі запаси” 
25 “Напівфабрикати” 

Уцінка вартості готової продукції, яка 
непридатна для продажу у зв’язку з 
відсутністю попиту на аналогічну 
продукцію 

946.2 (уцінка за 
іншими методами 
оцінки вартості 
оборотних 

матеріальних активів) 

26 “Готова продукція” 

 

В умовах зростання цін на оборотні матеріальні активи необхідно порівнювати 
балансову вартість раніше уцінених запасів з новою вартістю, що складалася на 
ринку. Якщо ринкова вартість раніше уцінених оборотних матеріальних активів 
збільшується і перевищує його первісну вартість до переоцінки, вартість таких 
активів визначається на рівні первісної вартості. В бухгалтерському обліку на суму 
раніше здійсненої уцінки оборотних матеріальних активів робиться запис методом 
сторно по Дебету рахунку 946 “Втрати від знецінення запасів” у кореспонденції з 
Кредитом рахунків обліку оборотних матеріальних активів. 

Методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку 
позабалансових показників вартості підприємства. Визначення справедливої 
вартості активів та зобов’язань дозволяє обчислити вартість чистих активів 
підприємства. Разом з тим для оцінки вартості підприємства чисті активи повинні 
бути доповнені позабалансовими показниками вартості, серед яких інтелектуальний 
капітал у складі людського, організаційного та клієнтського. 

При розробці методичних підходів до відображення в системі бухгалтерського 
обліку показників вартості підприємства, слід врахувати, що інтелектуальний капітал 
не знаходить свого відображення на балансових рахунках. З метою врахування 
впливу його складових на вартість підприємства повинен вестись їх окремий облік на 
позабалансових рахунках. 

Відображення в бухгалтерському обліку складових інтелектуального капіталу 
на законодавчому рівні урегульовано недостатньо, що призводить до неможливості 
його врахування у показниках вартості підприємства. Методологія бухгалтерського 
обліку повинна розвиватися таким чином, щоб забезпечувати повноту відображення 
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реальної вартості підприємства з урахуванням не тільки балансових, але й 
позабалансових та небалансових її показників. 

Критичний аналіз діючої законодавчої бази свідчить про те, що частина 
складових інтелектуального капіталу відображається серед балансових показників. 
Зокрема, це інтелектуальна власність, що включає авторські права, права промислової 
власності, права на знаки для товарів і послуг та інші види прав.  

В частині таких складових інтелектуального капіталу як людський, 
організаційний та клієнтський, методологія їх облікового відображення на рівні 
законодавства не урегульована. Наявні наукові пропозиції щодо відображення таких 
складових інтелектуального капіталу в системі рахунків бухгалтерського обліку 
носять суперечливий характер та не адаптовані до процесів формування показників 
вартості підприємства. 

Окремі пропозиції щодо удосконалення методики бухгалтерського обліку 
інтелектуальної власності наводяться С.Ф. Легенчуком [568]. Зокрема, автор пропонує 
зміни до рахунку 12 “Нематеріальні активи” в частині виділення субрахунків 
“Інтелектуальні активи”, “Інші невідчутні активи” та наводить методику 
відображення в обліку вартості об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) при 
їх створенні з урахуванням виникнення синергетичних ефектів на субрахунку 193 
“Синергетичні ефекти” у кореспонденції з субрахунком 428 “Синергетичний капітал” 
у складі додаткового капіталу. Проте, пропозиції автора щодо обліку ОПІВ не 
розкривають методологічних засад їх достовірної оцінки, переоцінки їх вартості з 
урахуванням генеруючих та руйнуючих факторів, визначення можливостей 
одержання економічних вигід, не враховують вимог щодо підготовки інформації для 
цілей управління вартістю підприємства. Крім того, використання рахунку 193 
“Синергетичні ефекти” суперечить діючому плану рахунків, оскільки цей рахунок 
призначений для відображення гудвілу при приватизації (корпоратизації). 

Окремі пропозиції щодо відображення в обліку ОПІВ надає І. Криштопа [569, 
c. 175]. Зокрема, автором рекомендований порядок відображення ОПІВ, одержаних з 
різних джерел (табл. 3.29). За наведеною автором методикою історична (фактична) 
собівартість у сумі понесених прямих витрат на створення ОПІВ списується з 
рахунку 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів” на рахунок 
12 “Нематеріальні активи” і рахунок 423 “Дооцінка активів” на суму позитивної 
різниці між історичною собівартістю і попередньо визначеною справедливою 
вартістю, або з одночасним зменшенням рахунку 12 “Нематеріальні активи” та 
збільшенням витрат по рахунку 975 “Уцінка необоротних активів і фінансових 
інвестицій” у разі негативної різниці між вказаними видами вартості. Визначена в 
обліку таким чином первісна вартість створених ОПІВ коригується до 
                                                 
568 Легенчук С.Ф. Бухгалтерське відображення інтелектуального капіталу: ареф. дис… на здоб. наук. ступ. 
к.е.н.; спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / С.Ф. Легенчук / Національний аграрний 
університет. – Київ, 2006. – 24 с. 
569 Криштопа І. Оцінка нематеріальних активів: проблемні питання та напрямки їх вирішення / І. Криштопа // 
Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1(26). – С. 169-176. 
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справедливої вартості, що повинна постійно переоцінюватися за вимогами пп. 19-
24 П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”. 

Таблиця 3.29. Відображення в бухгалтерському обліку створених об’єктів права 
інтелектуальної власності за справедливою вартістю 

№ 
з/п 

Зміст господарської  
операції 

Кореспонденція рахунків Оцінка Д-т К-т 
1 2 3 4 5 
1 Капіталізовані витрати 

на створення ОПІВ: 
- власними силами 
- як результат 
виконання замовлення 
іншою організацією 

154 “Придбання 
(створення) 

нематеріальних 
активів” 

13 “Знос (амортизація) 
необоротних активів” 
20 “Виробничі запаси” 

37 “Розрахунки з 
різними дебіторами” 

66 “Розрахунки за 
виплатами працівникам” 

65 “Розрахунки за 
страхуванням” 

68 “Розрахунки за 
іншими операціями” 

За сумою 
фактичних 
витрат на 
створення 
нематеріального 
активу 

154 “Придбання 
(створення) 

нематеріальних 
активів” 

631 “Розрахунки з 
вітчизняними 

постачальниками і 
підрядниками” 

За договірною 
вартістю 

2 Відображено фактичну 
собівартість ОПІВ, 
створених 
підприємством 

12 “Нематеріальні 
активи” 

154 “Придбання 
(створення) 

нематеріальних активів” 

За фактичною 
собівартістю 
ОПІВ 

3 Відображено позитивну 
різницю між 
справедливою вартістю 
та фактичною 
собівартістю ОПІВ, 
створених 
підприємством 

12 “Нематеріальні 
активи” 423 “Дооцінка активів” 

За справедливою 
вартістю – 
фактичною 
собівартістю = 
позитивна 
різниця 
(дооцінка) 

4 Відображено негативну 
різницю між 
справедливою вартістю 
та фактичною 
собівартістю ОПІВ, 
створених 
підприємством 

975 “Уцінка 
необоротних 
активів і 

фінансових 
інвестицій” 

12 “Нематеріальні 
активи” 

За справедливою 
вартістю – 
фактичною 
собівартістю = 
негативна 
різниця (уцінка) 

 

Наведені методики бухгалтерського обліку окремих складових 
інтелектуального капіталу, а також інші існуючі методики не формують його 
комплексної оцінки в цілях формування адекватного інформаційного забезпечення 
користувачів в частині показників вартості інтелектуального капіталу, таких його 
складових як людський, організаційний та клієнтський, не дозволяють визначити 
їх вплив на вартість підприємства.  

На нашу думку, для систематизації та узагальнення інформації щодо реальної 
вартості інтелектуального слід використовувати позабалансовий рахунок 
010 “Справедлива вартість інтелектуального капіталу” з відповідними 
аналітичними розрізами (табл. 3.30). 
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Таблиця 3.30. Запропонована структура рахунків для відображення справедливої 
вартості інтелектуального капіталу 

Шифр 
рахунку  

1-го 
порядку 

Назва рахунку 
Шифр 
рахунку  

2-го 
порядку 

Назва рахунку 

010 “Справедлива вартість інтелектуального капіталу” 
010.1 “Вартість 

людського 
капіталу” 

010.1.1 “Справедлива вартість людського капіталу за 
кількісними методами оцінки” 

010.1.2 “Справедлива вартість людського капіталу за 
якісними методами оцінки” 

010.2 “Вартість 
організаційного 
капіталу” 

010.2.1 “Справедлива вартість організаційного капіталу за 
кількісними методами оцінки” 

010.2.2 “Справедлива вартість організаційного капіталу за 
якісними методами оцінки” 

010.3 “Вартість 
клієнтського 
капіталу” 

010.3.1 “Справедлива вартість клієнтського капіталу за 
кількісними методами оцінки” 

010.3.2 “Справедлива вартість клієнтського капіталу за 
якісними методами оцінки” 

 

Вартість вказаних об’єктів слід відображати в системі позабалансового обліку з 
урахуванням обсягів понесених витрат на формування людського, організаційного та 
клієнтського капіталу, спрямованих на досягнення конкурентних переваг 
підприємства. 

Відображення в бухгалтерському обліку об’єктів інтелектуального капіталу 
дозволить сформувати релевантну інформаційну базу для цілей управління 
факторами генерування / руйнування вартості підприємства, які мають невідчутний 
характер. Окремий облік позабалансових показників вартості забезпечує процес 
прийняття узгоджених із загальними цілями розвитку підприємства коротко- і 
довгострокових рішень зі спрямування наявних ресурсів на забезпечення 
конкурентних переваг в сучасних економічних умовах. 

Інтелектуальний капітал підприємства відображається на рахунках 
бухгалтерського обліку наступним чином (табл. 3.31). 

Таблиця 3.31. Відображення операцій з формування справедливої вартості 
позабалансових показників вартості підприємства в бухгалтерському обліку 
Зміст господарської 

операції 
Запропонований порядок відображення 

Д-т К-т 
Коригування вартості позабалансових показників вартості підприємства 

Відображення збільшення 
вартості людського капіталу 
підприємства за кількісними 
та якісними методами 
оцінки 

010.1.1 “Справедлива вартість людського 
капіталу за кількісними методами 

оцінки” 
010.1.2 “Справедлива вартість людського 
капіталу за якісними методами оцінки” 

– 

Відображення збільшення 
вартості організаційного 
капіталу підприємства за 
кількісними та якісними 
методами оцінки 

010.2.1 “Справедлива вартість 
організаційного капіталу за кількісними 

методами оцінки” 
010.2.2 “Справедлива вартість 

організаційного капіталу за якісними 
методами оцінки” 

– 

Відображення збільшення 
вартості клієнтського 
капіталу підприємства за 
кількісними та якісними 
методами оцінки 

010.3.1 “Справедлива вартість 
клієнтського капіталу за кількісними 

методами оцінки” 
010.3.2 “Справедлива вартість 

клієнтського капіталу за якісними 
методами оцінки” 

– 
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Наведені пропозиції щодо облікового відображення справедливої вартості 
активів та зобов’язань підприємства підвищують аналітичність даних в частині 
балансових та позабалансових показників вартості, забезпечують достовірну оцінку 
вартості підприємства, дозволяють сформувати належну інформаційну базу для 
функціонування системи формування та управління вартістю підприємства. 

Документальне забезпечення облікового відображення операцій з 
формування вартості підприємства. Особливу роль в оцінці вартості підприємства 
відіграє документальне забезпечення процесу і результатів виконання оціночних 
процедур. Належний рівень організації документального оформлення результатів 
оцінки показників вартості підприємства є виключно необхідним для розуміння 
джерел її формування, оптимальної реалізації методів оцінки та відображення 
одержаних показників в системі рахунків бухгалтерського обліку.  

Відображення результатів впливу факторів генерування / руйнування вартості 
підприємства в бухгалтерському обліку повинно базуватися на правильно 
оформлених документах, які відображають передумови та наслідки впливу 
внутрішніх та зовнішніх факторів вартості. Оціночна документація призначена для 
узагальнення результатів проведеної оцінки вартості підприємства відповідно до 
встановлених законодавством вимог. Якість оціночних документів, їх правова 
об’єктивність, точність та надійність визначають повноту, релевантність та 
обґрунтованість інформації в частині показників вартості, що повинна 
відображатися у звітності суб’єкта господарювання.  

Документальне забезпечення процесу та результатів оцінки вартості виступає 
важливим інструментом захисту інвестиційних інтересів, формує інформаційний 
базис для аналізу та прогнозування діяльності суб’єкта господарювання, прийняття 
рішень щодо зміни прав власності. 

Первинні документи, що відображають факти зміни показників вартості, 
виконують роль доказового джерела для підтвердження обґрунтованості здійснених 
коригувань залежно від характеру впливу генеруючих та руйнуючих факторів на 
вартість підприємства. Первинні документи забезпечують відповідний інформаційний 
базис для виконання контрольних процедур в частині операцій з формування та зміни 
вартості підприємства. 

Організація документального оформлення процедур оцінки вартості 
підприємства повинна враховувати вимоги нормативних документів та положення 
затвердженої облікової політики. Наслідком відсутності затверджених форм 
первинних документів з оцінки вартості підприємства є фрагментарність інформації, 
яка міститься у звітності підприємства, що перешкоджає адекватній оцінці рівня 
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розвитку бізнесу, його інвестиційної місткості та погіршує конкурентну позицію 
суб’єкта господарювання. 

Складність процесу оцінки вартості підприємства, багаторівневість застосування 
оціночних процедур, численність коригуючих заходів вимагають розробки 
відповідної системи їх документального забезпечення у складі первинних та 
узагальнюючих документів. 

Для відображення змін у вартості активів та зобов’язань підприємства внаслідок 
впливу генеруючих і руйнуючих факторів рекомендуємо складання Коригувальної 
відомості вартості активів та зобов’язань. Розроблена форма містить інформацію 
щодо проведених коригувань вартості активів та зобов’язань за звітний період та є 
основою для підготовки звітності про оцінку вартості підприємства (зразок 3.1). 

Оформлення Коригувальної відомості опосередковує документування процесу 
зміни вартості активів та зобов’язань під впливом генеруючих та руйнуючих факторів 
з використанням різних методів оцінки. Коригувальна відомість дозволяє оперативно 
формувати узагальнюючі дані щодо проведених коригувань вартості та створює 
умови для ефективного функціонування системи управління вартістю підприємства. 
Як проміжний узагальнюючий документ з оцінки вартості активів та зобов’язань, 
Коригувальна відомість забезпечує доказову силу результатів використання якісно 
нових підходів до формування облікових даних на основі застосування кількісних та 
якісних методів оцінювання, повноту фінансової інформації для прийняття 
інвестиційних рішень. 

Таким чином, запропонований методологічний підхід до відображення вартості 
активів та зобов’язань підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку та 
його документальне забезпечення вирішують проблему формування інформаційного 
базису для процесу оцінювання вартості підприємства та факторів її формування. 
Здійснені розробки сприяють поглибленню аналітичності облікових даних в частині 
показників і факторів вартості, формують належне інформаційне забезпечення 
системи формування та управління вартістю підприємства. 

 
 
 

Висновки до розділу 3 
 

Дослідження проблем методології бухгалтерського обліку у системі формування 
та управління вартістю підприємства дозволило сформувати новий підхід до 
класифікації факторів вартості підприємства, розкрити методологічні засади оцінки 
вартості за балансовими та позабалансовими факторами, викласти порядок 
облікового відображення змін вартості підприємства. 



Зр
аз
ок

 3
.1

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ЗА
ТВ
ЕР
Д
Ж
У
Ю

(п
ід
пр
иє
мс

тв
о,

 о
рг
ан
із
ац
ія

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ге
н.

 д
ир
ек
то
р_

__
__

__
__

__
__

_
Ід
ен
ти
фі
ка
ці
йн

ий
 к
од

 Є
Д
РП

О
У

__
__

__
__

__
__

__
__

_ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

“_
__

”_
__

__
__

__
__

__
_2

0_
_р

.

К
ом

іс
ія

 у
 с
кл
ад
і з
ас
ту
пн

ик
а 
ге
не
ра
ль
но
го

 д
ир
ек
то
ра

 _
__

__
__

__
__

__
, з
ас
ту
пн

ик
а 
го
ло
вн
ог
о 
бу
хг
ал
те
ра

 _
__

__
__

__
__

__
__

__
_,

 г
ол
ов
но
го

 ін
ж
ен
ер
а 

__
__

__
__

__
__

_,
на

 п
ід
ст
ав
і 
на
ка
зу

 в
ід

 “
__

_”
__

__
__

__
__

 2
0_

_ 
р.

 №
 _

__
_ 
у 
ре
зу
ль
та
ті

 з
мі
ни

 с
пр
ав
ед
ли
во
ї 
ва
рт
ос
ті

 а
кт
ив
ів

та
 з
об
ов

’я
за
нь

пі
дп
ри
єм

ст
ва

 н
а 
да
ту

 б
ал
ан
су

 з
ді
йс
ни

ла
 

ко
ри
гу
ва
нн

я 
їх

 в
ар
то
ст
і.

К
О
РИ

ГУ
ВА

Л
ЬН

А
 В
ІД
О
М
ІС
Т
Ь 
В
А
РТ
О
С
Т
І А

К
ТИ

ВІ
В
Т
А

 З
О
БО

В’
Я
ЗА
Н
Ь 
П
ІД
П
РИ

Є
М
С
Т
В
А

№
__

_
ві
д 

31
 гр

уд
ня

   
 2

0х
х
р.

Дата оцінки вартості 
об’єкта

Об’єкт, що підлягає 
переоцінці 

(коригуванню вартості)

Первісна вартість 
об’єкта, тис. грн.

Коригування зносу 
(амортизації) активів,

тис. грн.

Фактори, що зумовили 
коригування вартості

Вплив факторів на 
вартість (генерування / 

руйнування)

Методоцінки, що 
застосовувався

Коригуючийкоефіцієнт

Справедлива вартість 
об’єкта, тис. грн.

Сума коригування,
тис. грн.

Ві
до
бр
аж

ен
ня

 в
 о
бл
ік
у

Д-
т

К-
т

Рахунок, 
субрахунок

Код аналітичного 
обліку

Рахунок, 
субрахунок

Код аналітичного 
обліку

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

К
О
РИ

ГУ
ВА

Н
Н
Я

 В
АР
ТО

СТ
І А
К
ТИ

ВІ
В

31
.1

2.
хх

О
сн
ов
ні

 
за
со
би

23
,0

0
3,

6
Зн
ач
ни
й 
мо

ра
ль
ни
й 
зн
ос

Зн
иж

ен
ня

 
ва
рт

ос
т
і 

об
’є
кт

а

П
ер
ео
ці
нк
а 
з 

ви
ко
ри
ст

ан
ня
м 

ко
ри
гу
ю
чи
х 

ко
еф

іц
іє
нт

ів

1,
3

20
,1

0
2,

9
97

5
97

5.
2.

1
10

4
10

4.
1

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

К
О
РИ

ГУ
ВА

Н
Н
Я

 В
АР
ТО

СТ
І З
О
БО

В
’Я
ЗА
Н
Ь

31
.1

2.
хх

П
от

оч
ні

 
зо
бо
в ’
яз
ан
ня

 
за

 т
ов
ар
и,

 
ро
бо
т
и,

 
по
сл
уг
и

8,
5

(п
ре
т
ен
зі
я 

–
20

 %
 в
ід

 
су
ми

 
до
го
во
ру

)

–
П
ро
ло
нг
ац
ія

 т
ер
мі
ну

 
оп
ла
т
и 
з в
ід
кл
ик
ан
ня
м 

пр
ет

ен
зії

 за
 

пр
ос
т
ро
че
нн
я 
пл
ат

еж
у

Ти
мч

ас
ов
е 

ви
ві
ль
не
нн
я 

об
ор
от

ни
х 

за
со
бі
в

П
ер
ео
ці
нк
а 
з 

ви
ко
ри
ст

ан
ня
м 

ко
ри
гу
ю
чи
х 

ко
еф

іц
іє
нт

ів

0,
2

8,
5

1,
7

37
4

37
4.

1
(с
т
ор
но

)
63

1
63

1.
4

(с
т
ор
но

)

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

К
ор
иг
ув
ан
ня

 п
ро
ве
де
но

 
__

__
__

__
__

__
__

__
 

 _
__

__
__

__
__

__
_ 

 _
__

__
__

__
__

__
__

__
 

 
 

 
   

   
   

   
   

   
   

 (п
ос
ад
а)

 
 

(п
ід
пи

с)
 

 
 

(П
ІП

)



262 

1. Формування та правильний вибір факторів оцінки вартості, вплив яких носить 
комплексний характер, складають основу розвитку системи формування та 
управління вартістю підприємства. Виявлення та оцінка таких факторів виконує 
важливу роль в організації наукового знання в сфері бухгалтерського обліку і тим 
самим дозволяє розкрити економічних зміст вартості підприємства. Недостатнє 
дослідження системи факторів оцінки вартості підприємства, відсутність 
систематизованих ознак їх класифікації та неврахування системного підходу при їх 
виокремленні зумовлюють неефективність процесів їх вимірювання. Розроблена 
класифікація факторів вартості підприємства дозволяє усунути зазначені недоліки та
забезпечує застосування системного підходу до визначення ступеня впливу 
конкретного виду факторів на генерування чи руйнування вартості підприємства.

2. Дослідження існуючих методів оцінки активів та зобов’язань при їх 
надходженні / виникненні, на дату балансу та при вибутті / погашенні засвідчило те,
що результати такої оцінки, відображені у фінансовій звітності, викликають суттєві 
відхилення між балансовою та ринковою вартістю підприємства. Оцінка активів та 
зобов’язань на основі використання принципу історичної (фактичної) собівартості не 
дозволяє довести балансові та позабалансові показники вартості до їх справедливої 
вартості та врахувати вплив генеруючих і руйнуючих факторів, визначених 
специфікою середовища функціонування суб’єкта господарювання. 

Проведений критичний аналіз методів оцінки активів та зобов’язань 
підприємства, передбачених діючим законодавством, дозволив запропонувати
наступні методи для визначення справедливої вартості активів та зобов’язань:
1) оцінку вартості основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних 
активів здійснювати з використанням історичної (фактичної) собівартості з 
наступною їх переоцінкою за методом коригуючих коефіцієнтів; 2) для оборотних 
матеріальних активів застосовувати метод середньозваженої ринкової ціни з 
урахуванням принципу обачності в процесі оцінювання; 3)  оцінку довгострокової 
дебіторської заборгованості здійснювати за методом дисконтування грошових 
потоків; 4) інтелектуальний капітал оцінювати за методом звільнення від роялті на 
основі капіталізації прибутку або з дисконтуванням прибутку; 5) для складових 
інтелектуального капіталу – людського, організаційного та клієнтського, –
застосовувати кількісні та якісні методи оцінювання, залежно від наявної інформації;
6) зобов’язання оцінювати за справедливою вартістю, яка визначається відповідно до 
умов договору (як справедлива або вартість погашення), або за амортизованою
собівартістю залежно від виду зобов’язань.

Застосування зазначених методів забезпечує доведення вартості активів та 
зобов’язань до їх справедливої вартості та формує достовірну базу для визначення 
вартості підприємства, дозволяє встановити причини її коригування під впливом 
генеруючих та руйнуючих факторів.
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3. Оцінка вартості підприємства можлива за наявності стандартизованих даних, 
які відображають його реальний ринковий та економічний стан, ресурсний потенціал, 
що зумовлює потребу у модифікації облікової політики діючих підприємств. 
Необхідність затвердження в обліковій політиці положень в частині вибору методів 
оцінки вартості активів та зобов’язань, порядку їх застосування в цілях приведення 
вартості підприємства до рівня ринкової, забезпечується використанням Положення 
(Наказу) про облікову політику в якості внутрішнього загальноприйнятого стандарту 
в процесах управління вартістю підприємства. 

Ефективне формування облікової політики в частині показників вартості 
підприємства повинно враховувати її основні елементи при застосуванні 
інтегрованого підходу в розрізі організаційної, методичної та технічної складових і 
включати: 1) оптимальні методи оцінки вартості активів та зобов’язань з 
урахуванням завдань оцінки вартості підприємства; 2) порядок застосування методів 
оцінки в процесах коригування вартості активів та зобов’язань; 3) вибір оціночних 
показників, які найбільш повно відображають сутність вартості як економічної 
категорії з урахуванням інтегрованого підходу; 4) перелік та розрізи аналітичної 
інформації, необхідної безпосередньо для проведення процесу оцінки; 5) порядок 
узагальнення і документальне забезпечення оформлення результатів проведеної 
оцінки вартості підприємства. Наведені положення виступають базовими умовами 
функціонування системи управління вартістю підприємства, спрямованої на 
зростання капіталу власників і гармонізацію відносин між суб’єктами інвестування. 

4. Необхідність поглиблення та розвитку методології обліку оцінки вартості 
підприємства зумовлює потребу в розробці відповідного методичного забезпечення. 
Для облікового відображення визначеної справедливої та ринкової вартості активів 
підприємства з використанням коригуючих коефіцієнтів слід застосовувати 
систему аналітичних рахунків, відкритих у розвиток рахунків 423 “Переоцінка 
активів”, 975 “Уцінка необоротних активів та фінансових інвестицій” та 
946 “Втрати від знецінення запасів”. Запропонована система аналітичних рахунків 
та методика відображення формування та зміни показників вартості підприємства в 
частині активів та зобов’язань дозволяє посилити інформаційні та контрольні функції 
бухгалтерського обліку, підвищити глибину аналітичних даних, забезпечує створення 
інформаційного базису для виявлення негативного впливу факторів на вартість 
активів та зобов’язань, сприяє упорядкуванню облікової інформації в системі 
формування та управління вартістю підприємства. 

5. Потреба створення достовірної інформаційної бази для управління вартістю 
підприємства зумовлює необхідність удосконалення існуючих та постійного пошуку 
нових методів формування облікових даних. Відсутність єдиного методологічного 
підходу до проведення оцінки позабалансових факторів вартості підприємства 
призводить до неадекватного оцінювання вартості інтелектуального капіталу. Його 
складові лише частково відображаються у складі активів підприємства (зокрема, в 
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частині об’єктів інтелектуальної власності, що включають авторські права, права 
промислової власності, права на знаки для товарів і послуг та інші види прав, а також 
складові екологічного капіталу в частині окремих видів біологічних активів). Вказані 
види капіталу не знаходять належного відображення у фінансовій звітності суб’єктів 
господарювання, проте виступають одним з ключових показників вартості підприємства. 

Оцінка інтелектуального капіталу повинна проводитись за інтегрованим 
підходом, що включає елементи затратного, дохідного та ринкового з використанням 
кількісних та якісних методів оцінювання. Методологія облікового відображення 
таких складових інтелектуального капіталу як людський, організаційний та 
клієнтський, на рівні законодавства не урегульована. Наявні наукові пропозиції щодо 
відображення зазначених складових інтелектуального капіталу в системі рахунків 
бухгалтерського обліку носять суперечливий характер та не адаптовані до процесів 
формування показників вартості підприємства. 

Для систематизації та узагальнення інформації щодо реальної вартості 
інтелектуального капіталу слід використовувати позабалансовий рахунок 
010 “Справедлива вартість інтелектуального капіталу” з відповідними 
аналітичними розрізами. Реалізація запропонованої методології оцінки 
позабалансових факторів вартості дозволяє коригувати балансову вартість 
підприємства та забезпечує оптимальні умови для визначення його ринкової вартості. 

6. Внаслідок відсутності типових форм первинних документів з оцінки вартості 
підприємства має місце фрагментарність даних щодо показників та факторів вартості, 
які міститься у звітності підприємства, що перешкоджає адекватній оцінці рівня 
розвитку бізнесу, його інвестиційної місткості та погіршує конкурентну позицію 
суб’єкта господарювання. Складність процесу оцінки вартості підприємства, 
багаторівневість застосування оціночних процедур, численність коригуючих заходів 
вимагають розробки відповідної системи їх документального забезпечення у складі 
первинних та узагальнюючих документів. 

Для відображення змін у вартості активів та зобов’язань підприємства внаслідок 
впливу генеруючих і руйнуючих факторів рекомендуємо складання Коригувальної 
відомості вартості активів та зобов’язань. Розроблена форма містить інформацію 
щодо проведених коригувань вартості активів та зобов’язань за звітний період та є 
основою для підготовки звітності про оцінку вартості підприємства. Як проміжний 
узагальнюючий документ, Коригувальна відомість забезпечує доказову силу результатів 
використання якісно нових підходів до формування облікових даних на основі кількісних 
та якісних методів оцінювання, повноту фінансової інформації для прийняття 
інвестиційних рішень. Документальне забезпечення процесу та результатів оцінки 
вартості виступає важливим інструментом захисту інвестиційних інтересів, формує 
інформаційний базис для аналізу та прогнозування діяльності суб’єкта господарювання, 
прийняття рішень щодо зміни прав власності. 
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РОЗДІЛ 4 
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА  

В БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ  
 
 

4.1. Відображення інформації про вартість підприємства у фінансовій звітності  
 
Визначення балансових та позабалансових показників вартості є невід’ємною 

складовою процесу підготовки інформації про ринкову вартість підприємства для 
зацікавлених категорій користувачів. Важливим інформаційним джерелом для 
прийняття інвестиційних рішень є фінансова звітність підприємства, яка виступає 
важливим інструментом організації руху бухгалтерської інформації між різними 
сторонами економічних відносин. 

Показники вартості підприємства, відображені у фінансовій звітності, 
відображають наслідки рішень, що приймались власниками та керівництвом 
підприємства протягом звітного року. Система показників вартості дозволяє оцінити 
якість та ефективність управлінських рішень в частині регулювання впливу 
генеруючих та руйнуючих факторів вартості, дає можливість визначити потенційну 
здатність активів підприємства забезпечувати високий рівень приросту доданої 
вартості на вкладений інвестиційний капітал.  

Високий рівень показників вартості свідчить про здатність підприємства 
безперервно продовжувати свою діяльність, підтверджує його достатню ліквідність та 
платоспроможність, ділову активність. Розглядаючи економічну динаміку 
підприємства, Я.В. Соколов зауважує, що уміння користувача бухгалтерської 
звітності визначити, на якій стадії розвитку знаходиться підприємство – його основне 
завдання. Завдання керівництва – зробити все для того, щоб фірма якомога довше 
знаходилась на стадії своєї зрілості [570, с. 555]. Вартість підприємства є тим 
узагальнюючим показником, який комплексно відображає рівень розвитку 
підприємства у конкурентному середовищі. 

В процесі формування вартості підприємства слід обов’язково враховувати, що 
різні групи внутрішніх та зовнішніх користувачів бухгалтерської інформації 
аналізують показники вартості, виходячи з тих цілей яких вони прагнуть досягнути у 
визначений момент часу. У зв’язку з цим ідентифікація завдань оцінки вартості 
підприємства утворює передумови для побудови відповідної інформаційної моделі 
для її розкриття у фінансовій звітності. 

Відображення показників вартості у фінансовій звітності перетворює її на 
важливе джерело інформації для аналізу механізмів управління власним капіталом, 

                                                 
570 Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: [учеб. 
пособие] / Б. Коласс; под ред. проф. Я.В. Соколова; пер. с франц. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 576 с. 
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оцінки ефективності використання інвестованих ресурсів, визначення рівня 
одержаної доданої вартості на вкладений капітал, що становить основний інтерес для 
акціонерів підприємства та його потенційних інвесторів. 

Затверджені форми фінансової звітності, надають важливу інформацію для 
інвестиційних потреб в частині показників вартості підприємства (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1. Інформаційна місткість фінансової звітності в частині показників 
вартості підприємства 

№ 
з/п Звітна форма Характеристика Інформація щодо показників 

вартості підприємства 

1 Ф. № 1 
“Баланс” 

Відображає активи, зобов’язання 
і власний капітал підприємства на 
звітну дату 

Балансова вартість майна підприємства 
на визначену дату, джерела 
фінансування діяльності 

2 

Ф. № 2 
“Звіт про 
фінансові 
результати” 

Надає інформацію про доходи, 
витрати і фінансові результати 
діяльності за звітний період 

Аналіз здатності підприємства 
генерувати прибуток 

3 

Ф. № 3 
“Звіт про рух 
грошових 
коштів” 

Відображає надходження і 
витрачання грошових коштів в 
результаті діяльності 
підприємства за звітний період 

Оцінка можливості підприємства 
генерувати грошові потоки та 
задовольняти потреби у грошових 
коштах 

4 
Ф. № 4 

“Звіт про 
власний капітал” 

Розкриває зміни у складі 
власного капіталу підприємства, 
що відбулись протягом звітного 
періоду 

Зміна капіталу підприємства та його 
структури; розподіл інвестованого 
капіталу серед дійсних і потенційних 
акціонерів; розподіл дивідендів серед 
акціонерів 

5 

Ф. № 5 
“Примітки до 

річної фінансової 
звітності” 

Забезпечує деталізацію та 
обґрунтованість статей 
фінансових звітів, надає 
додаткову інформацію, розкриття 
якої передбачено відповідними 
положеннями (стандартами) 

Джерело додаткової інформації для 
розкриття сум, змісту та класифікації 
окремих звітних статей, що впливають 
на визначення вартості підприємства. 
Розкриває обсяги здійснених операцій 
та методи оцінки окремих з них 

6 

Ф. № 6 
Додаток до 
приміток до 

річної фінансової 
звітності 

“Інформація за 
сегментами” 

Звітність, що формується за 
окремими сегментами бізнесу 

Інформація про частину діяльності 
підприємства; оцінка якості 
функціонування кожного сегменту 
бізнесу та його вартості 

7 

Примітки до 
фінансових звітів 

(текстова 
частина) 

Надають інформацію щодо інших 
аспектів діяльності підприємства, 
які не відображені у стандартних 
звітних формах, що є суттєвими 
для прийняття економічних 
рішень 

Підходи та методи оцінки активів та 
зобов’язань, порядок, умови та періоди 
проведення переоцінки активів та 
зобов’язань 

 

Враховуючи недостатність інформації щодо вартості підприємства, діюча 
система фінансової звітності потребує її розширення і доповнення даними щодо 
проведених коригувань вартості активів та зобов’язань, використаних методів оцінки 
їх справедливої вартості, одержаного приросту ринкової вартості підприємства за 
рахунок впливу позабалансових факторів, рівня потенційної прибутковості 
діяльності, видів та ступеня впливу ризиків на бізнес-процеси. 
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З позиції А. Грегорі, перш ніж детально досліджувати та удосконалювати звітну 
модель, важливо зрозуміти обмеження облікової практики, оскільки оцінка, що 
базується на прибутку або вартості активів, залежить від того, наскільки бухгалтерські 
дані відповідають істинному стану діяльності [571, с. 16]. Відповідно, розширення 
фінансової звітності інформацією щодо показників та факторів вартості дозволить 
наблизити балансову вартість підприємства до його ринкової. 

Досягнення відповідності між балансовою та ринковою вартістю підприємства 
залежить від повноти здійснених коригувань фактичної (історичної) вартості активів та 
зобов’язань для доведення її до справедливої, а також врахування впливу факторів, що 
не відображаються в балансі внаслідок невідповідності критеріям визнання, проте 
здійснюють вплив на рівень ринкової вартості підприємства. 

Для належного відображення показників вартості підприємства у фінансовій 
звітності необхідно: 

– привести ретроспективну фінансову документацію до порівнянного вигляду, з 
урахуванням інфляційних змін цін при складанні прогнозів грошових потоків, ставок 
дисконтування тощо; 

– нормалізувати звітність з метою визначення доходів і витрат, типових для 
бізнесу, що оцінюється; 

– визначити поточний фінансовий стан суб’єкта господарювання; 
– виявити тенденції у розвитку бізнесу на основі ретроспективної інформації, 

поточного стану та прогнозу на майбутнє [572, с. 26].  
Окрім вказаних заходів важливою умовою приведення фінансової звітності до 

потреб системи управління вартістю підприємства є перехід від статичної моделі 
звітності до динамічної. Як зауважують науковці, суттєвим недоліком інформації, 
сформованої за даними статичного балансу, є те, що вони характеризують більше 
виробничий потенціал, ніж ділову активність підприємства [573, c. 115]. Окремі 
недоліки цього підходу усуваються при використанні даних динамічного балансу. 
Для цілей управління вартістю при цьому можуть використовуватись дані оборотно-
сальдового балансу, який містить інформацію про рух коштів за кожним рахунком і, 
відповідно, дозволяє розрахувати динамічні показники вартості компанії. 

Обов’язковою умовою розвитку системи звітування вітчизняних підприємств в 
напрямі забезпечення інвестиційних потреб є зміна концепції оцінювання. Зокрема, 
діюча практика оцінки активів та зобов’язань свідчить про переважне використання 
історичних оцінок в обліку та звітності. Разом з тим, визначення вартості 

                                                 
571 Грегори А. Стратегическая оценка компаний: практическое руководство / А. Грегори; пер с англ. 
Л.И. Лопатников. – М.: КВИНТО-КОНСАЛТИНГ, 2003. – 224 с. 
572 Теплая Н.В. Оценка бизнеса: [учеб. пособие] / Н.В. Теплая. – Сургут. гос. ун-т ХМАО – Югры. – Сургут : ИЦ 
СурГУ, 2009. – 193 с. 
573 Парасій-Вергуненко І.М. Інформаційне забезпечення процедур оцінювання вартості підприємства / 
І.М. Парасій-Вергуненко. І.І. Бродська // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”. Збірник наукових праць / 
Луцький національний технічний університет / Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 
2008. – Вип. 5 (20), Ч. 2. – C. 110-116. 
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підприємства передбачає використання справедливих оцінок для балансових та 
позабалансових показників вартості. 

За словами Р.Р. Газізова, справедлива вартість є зручним інструментом 
розширення складу балансових статей [574, с. 121]. Те, що не дозволяла історична 
оцінка – вирішується з використанням їх справедливої вартості. Сама справедлива 
вартість не є однаковою величиною, вона відображає характеристику найбільш 
адекватного способу вимірювання. Відповідно, оцінка активів та зобов’язань 
підприємства за справедливою вартістю є базовим інструментом формування 
інформаційного базису для оцінки вартості підприємства. 

Роль справедливої вартості в процесах підготовки фінансової звітності 
визначається необхідністю врахування впливу зовнішніх факторів на показники 
вартості. Орієнтація фінансової звітності вітчизняних суб’єктів господарювання 
переважно на історичні оцінки перешкоджає достовірному відображенню складових 
вартості та ускладнює прийняття інвестиційних рішень (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2. Проблеми відображення показників вартості підприємства 
діючою системою фінансової звітності  

Проблема Виокремлені недоліки Автори 
1 2 3 

Низька 
релевантність 
інформації 

Фінансова звітність підприємства не враховує ризиків щодо 
недостовірності визначення окремих показників внаслідок 
об’єктивних та суб’єктивних обставин (зокрема, через 
конкурентні загрози) 

Бондар М.І. 
[575, c. 61] 

Відображення в бухгалтерському обліку норм права, а не 
реальних економічних процесів не забезпечує реалізацію 
мети фінансової звітності 

Голов С.Ф.  
[576, c. 236]  

Елементи моделі бізнесу, які дійсно створюють додану вартість 
в сучасних умовах, зазвичай такими не є в бухгалтерському 
розумінні. Вони не можуть бути оцінені достовірно з позиції 
бухгалтерського обліку (наприклад, вартість бренду компанії), 
або не вважаються активами згідно стандартів бухгалтерського 
обліку (наприклад, вартість персоналу, що працює в компанії, 
вартість сукупності постійних лояльних клієнтів компанії 
тощо). Такі елементи в балансі не відображаються 

Колісник М. [577] 

Баланс не відображає всіх цінностей компанії, що їй 
належать на правах власності, наприклад, кадровий склад 
та рівень кваліфікації персоналу, партнерські зв’язки, 
інноваційні технології, що виражається в узагальненому 
показнику – “гудвіл” 

Парасій-
Вергуненко І.М., 
Бродська І.І.  
[578, c. 114-115] 

 
                                                 
574 Газизов Р.Р. Вопросы определения справедливой стоимости в оценке биологических активов / Р.Р. Газизов // 
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– К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с. 
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І.М. Парасій-Вергуненко. І.І. Бродська // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”. Збірник наукових праць / 
Луцький національний технічний університет / Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 
2008. – Вип. 5 (20), Ч. 2. – C. 110-116. 
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Продовження табл. 4.2 
1 2 3 
 Не завжди підприємства формують резерв сумнівних боргів 

по дебіторській заборгованості. Це викривляє інформацію 
про її реальний стан та можливі ризики неповернення 
боргів, що, в свою чергу, завищує валюту балансу 

Парасій-
Вергуненко І.М., 
Бродська І.І.  
[579, c. 114-115] 

Зазвичай підприємства не формують резерви під 
забезпечення виплат відпусток, гарантійних зобов’язань, 
що занижує вартість зобов’язань, а відтак завищує вартість 
чистих активів підприємства 
Звітність може містити одночасно непритаманні для 
підприємства, що оцінюється, доходи і витрати 

Щербаков В.О. 
[580, с. 73] 

В балансі відображаються деякі активи повністю 
амортизовані, але термін використання яких ще не закінчився 

Ретроспективність 
інформації 

Традиційний баланс відображає ретроспективну 
інформацію про події господарського життя в минулому 

Парасій-
Вергуненко І.М., 
Бродська І.І.  
[581, c. 114-115] 

Дані балансу відображають стан справ у минулому, так як на 
його складання витрачено деякий час, а отже його дані 
застарівають і не дають уявлення про стан справ на цей 
момент 

Пєтухова Н.М.  
[582, с. 13] 

Фінансова звітність містить лише ретроспективну 
інформацію 

Щербаков В.О.  
[583, с. 73] 

Фінансова звітність застаріває до дати оцінки (якщо дата 
оцінки не зафіксована в майбутньому) 

Невідповідність 
балансової 

вартості ринковій 

У бухгалтерській фінансовій звітності підприємства не 
відображаються об’єкти обліку за справедливою вартістю, 
оскільки історична оцінка активів за фактичними витратами 
відображає процеси минулого періоду і спрямована в 
основному на визначення фінансових результатів здійснених 
господарських операцій 

Бондар М.І.  
[584, c. 61]  

У балансі здійснено акцент на історичну вартість активів, в 
той час як ринкова вартість може суттєво від неї відрізнятись. 
Будучи сконцентрованим на історичній вартості, 
бухгалтерський облік поступово втрачає позиції, переходячи 
від історичної вартості до чистої ринкової вартості 

Колісник М. [585] 
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Продовження табл. 4.2 
1 2 3 
 Активи балансу, згруповані залежно від рівня ліквідності, 

насправді згруповані залежно від рівня невідповідності 
ринкової вартості активу та його вартості в 
бухгалтерському балансі 

Колісник М. [586] 
 

Вартість компанії, відображена в балансі, зазвичай не 
відповідає ринковій, баланс не відображає всіх цінностей 
підприємства, що належать йому на правах власності. До 
балансового звіту не включаються такі нематеріальні активи як 
товарні знаки, емблеми, якими володіє підприємство, і які 
можуть виявитися найбільш істотними активами. Через 
“приховані резерви”, що створюють різницю між реальною та 
балансовою вартістю цих видів активів, при оцінці 
підприємства за чистою балансовою вартістю можуть 
виникнути проблеми, пов’язані з оцінкою основних засобів за 
балансом. Тільки з урахуванням усіх необхідних поправок ці 
неточності в оцінці активів можна усунути 

Пєтухова Н.М. 
[587, с. 13] 

Вартість активів, відображена в балансі, рідко відповідає їх 
ринковій вартості 

Щербаков В.О.  
[588, с. 73] 

Неадекватне 
відображення 

стану діяльності 

Баланс є відображенням стану підприємства на певний момент 
часу. Реальний стан діяльності між датами складання балансу 
може кардинально відрізнятись від наведеного в балансі 

Колісник М. [589] 

Недосконале податкове законодавство спонукає 
підприємців приховувати реальний стан справ, занижувати 
базу оподаткування з метою зменшення податку на 
прибуток 

Парасій-
Вергуненко І.М., 
Бродська І.І.  
[590, c. 114-115] 

Неотримання справжньої, істинної картини про 
підприємство, внаслідок викривленої інформації за 
багатьма показниками 

Пєтухова Н.М.  
[591, с. 13] 

Звітність може не відображати реального стану діяльності 
через ведення подвійної бухгалтерії 

Щербаков В.О.  
[592, с. 73] 

Традиційні баланси – це набір статей різних типів, суми 
яких обчислені за різними принципами, внаслідок чого 
отримуються цифри з таким же невизначеним змістовим 
наповненням: сума різного майна, придбаного за цінами 
різних років, не відображає ні грошової оцінки поточної 
вартості підприємства, ані його ліквідаційної оцінки 

Яремко І.Й.  
[593, с. 144] 
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590 Парасій-Вергуненко І.М. Інформаційне забезпечення процедур оцінювання вартості підприємства / 
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2006. – 288 с. 
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Продовження табл. 4.2 
1 2 3 

Можливість 
маніпуляції 

обліковими даними 

Бухгалтери і фінансисти можуть, не порушуючи стандарти 
бухгалтерського обліку, видозмінювати показники балансу, 
розрахувавшись з основними кредиторами до дати 
складання балансу і знову утворювати кредиторську 
заборгованість після неї 

Колісник М. [594] 

Звітність може містити помилки бухгалтера Щербаков В.О.  
[595, с. 73] 

 

Відповідно, діюча система фінансової звітності характеризується 
фрагментарним відображенням усіх активів та зобов’язань, що формуються вартість 
підприємства, у складі балансових статей, невідповідністю ринкової вартості активів 
та зобов’язань їх балансовій вартості, наявністю викривленої інформації внаслідок 
навмисних або ненавмисних помилок бухгалтерів та неефективної облікової 
політики. 

Як зауважує Ю.С. Сидоренко, для відображення показників вартості 
підприємства необхідна найповніша інформація [596, c. 31]. Ринкова вартість 
підприємства повинна підтверджуватися об’єктивними даними, а не забезпечуватися 
простим коефіцієнтним аналізом фінансової звітності. Показники фінансової звітності 
внаслідок складності та багатоваріантності методології бухгалтерського обліку 
схильні до викривлень, що ускладнює порівняння даних і прийняття обґрунтованих 
економічних рішень. При цьому незалежна аудиторська перевірка не вирішує 
зазначених проблем, оскільки фінансова звітність може бути достовірною та 
відповідати вимогам бухгалтерських стандартів, проте не відображати істинного 
фінансового стану підприємства та його реальної вартості. 

Для відображення показників вартості підприємства на базі фінансової звітності 
В.О. Щербаков пропонує використовувати такі види звітної документації залежно від 
ступеня її коригування [597, с. 74 -75] (табл. 4.3). 

На основі зазначених ретроспективних звітів прогнозуються фінансові 
показники діяльності підприємства. Використання приведеного ретроспективного 
балансу надає змогу порівняти фінансову звітність різних підприємств однієї галузі. 
Разом з тим, виключення зі складу статей звітності нематеріальних активів 
призводить до недооцінки комерційної значимості цих об’єктів та їх здатності 
приносити економічні і соціальні вигоди. Також автор не враховує вартості 
інтелектуального та екологічного капіталу, що можуть суттєво підвищувати ринкову 
вартість підприємства, не розкриває порядку складання ринкового балансу. 
                                                 
594 Колиснык М. Третье измерение травиального баланса [Электронный ресурс] / М. Колиснык. – Режим 
доступа: http://www.investadviser.com.ua/rus/publications/3545.html. 
595 Щербаков В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. – М.: Омега-Л, 
2006. – 288 с. 
596 Сидоренко Ю.С. Специфика оценки стоимости российских компаний при слияниях и приобретениях: дис… 
на соиск. ученой степени к.э.н.; спец. 08.00.10 “Финансы, денежное обращение и кредит” / Ю.С. Сидоренко. – 
Москва, 2006. – 169 c. 
597 Щербаков В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. – М. : Омега-Л, 
2006. – 288 с. 
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Таблиця 4.3. Види звітної документації залежно від ступеня її коригування 
№ 
з/п Назва документу Характеристика і порядок коригування 

1 Приведений 
ретроспективний баланс 

Баланс, скоригований на останню дату складання бухгалтерської 
звітності. Коригування полягає у виключенні з балансу всіх 
нематеріальних активів та активів, не пов’язаних з основною 
діяльністю підприємства, для підвищення порівнянності даних зі 
звітністю підприємств-аналогів. Також коригується вартість 
основних засобів (переоцінка, фізичний знос) 

2 Ринковий баланс Коригується вартість матеріальних активів за ринковою вартістю, 
а також довгострокові і короткострокові фінансові вкладення, 
дебіторська і кредиторська заборгованість у відповідності з їх 
реальним станом на дату оцінки 

3 Ретроспективний звіт 
про фінансові результати 

З прибутків і збитків виключаються статті, не пов’язані з 
основною діяльністю або які викривляють результати порівняння 
з підприємствами-аналогами. Коригуються виплачені відсотки за 
позиками, заробітна плата власників з метою оцінки 
прирівнюється до середньогалузевої, збільшується прибуток на 
величину надлишкових витрат 

 

Проблемою використання ринкового балансу є, в першу чергу, наявність 
обмежень в доступі до основних джерел інформації даних фондових бірж та 
позабіржових торговельних систем, на яких здійснюється обіг прав власності на 
подібний бізнес, дані фінансової звітності підприємств-аналогів, що перешкоджає 
достовірному визначенню вартості підприємства. Проблеми побудови ринкового 
балансу зумовлюються також недостатнім розкриттям статистичних даних щодо 
реальних цін купівлі-продажу підприємств, а також низьким розвитком вітчизняного 
фондового ринку. 

Використання ретроспективного звіту про фінансові результати як 
інформаційного джерела для оцінки вартості підприємства може призвести до 
неадекватного розрахунку майбутніх грошових потоків при застосуванні методу 
дисконтування, оскільки інформація про доходи та витрати підприємства 
враховується при прогнозуванні доходів у наступних звітних періодах. 

За словами російських дослідників Г.Н. Ронової, П.Ю. Корольова та ін. 
приведення і коригування фінансової звітності в процесах формування вартості 
підприємства може включати [598, с. 15]: а) приведення фінансової інформації про 
підприємство, вартість якого оцінюється, та підприємства-аналога, до єдиної основи; 
б) перерахунок звітних вартостей у поточні; в) коригування статей доходів і витрат 
таким чином, щоб вони характеризували результати діяльності підприємства за 
тривалий період часу; г) облік нефункціонуючих активів, зобов’язань і пов’язаних з 
ними доходів та витрат. 

Неузгодженість періоду відображення облікових даних та періоду проведення 
оцінки вартості підприємства, зміна вартості грошей у часі (інфляція, коливання 
валютних курсів, структури цін) призводять до викривлень в результатах оцінки. Такий 

                                                 
598 Оценка стоимости предприятий: [учебно-методический комплекс] / Г.Н. Ронова, П.Ю. Королев, 
А.Н. Осоргин и др. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 157 с. 
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недолік формує потребу у коригуванні звітності підприємства для приведення її 
показників до реальної ринкової вартості. З метою забезпечення об’єктивності оцінки 
слід обирати оптимальні способи коригування фінансової звітності, які б забезпечували 
своєчасне надання повної інформації про вартість підприємства. 

В працях вітчизняних та зарубіжних дослідників наголошується на доцільності 
використання таких способів коригування фінансової звітності підприємства для 
потреб формування його вартості (табл. 4.4) [599, с. 35; 600, с. 75; 601, с. 94]. 

Таблиця 4.4. Методи коригування фінансової звітності в цілях  
формування вартості підприємства  

№ 
з/п Назва методу Мета коригування Порядок здійснення коригування 

1 2 3 4 
1 Інфляційне 

коригування 
1. Приведення 
ретроспективної 
інформації за минулі 
періоди до порівнянного 
вигляду 
2. Облік інфляційної 
зміни цін при складанні 
прогнозів грошових 
потоків і ставок 
дисконтування 

Переоцінка всіх статей балансу відповідно до 
зміни курсу гривні відносно більш стабільної 
валюти, наприклад долара або євро 
Переоцінка статей активу і пасиву балансу за 
коливанням рівнів товарних цін. Можна 
орієнтуватися як на товарну масу в цілому, так і 
на кожен конкретний товар або товарну групу. 
Є достатньо точним способом інфляційного 
коригування 
Базується на обліку зміни загального рівня цін: 
статті фінансових звітів розраховуються в грошових 
одиницях однакової купівельної спроможності (в 
гривнях базового або поточного періоду на звітну 
дату), для перерахунку використовується індекс 
динаміки валового національного продукту або 
індекс споживчих або оптових цін 

2 Нормалізація 
бухгалтерської 
звітності 

Визначення доходів і 
витрат, характерних для 
нормально 
функціонуючого бізнесу, 
тобто виявлення такого 
грошового потоку, який 
забезпечує нормальне 
функціонування 
підприємства із заданим 
рівнем відтворення 

Коригування звітності на основі визначення 
доходів і витрат, характерних для нормально 
діючого бізнесу. Нормалізація фінансової 
документації проводиться за такими напрямами: 
а) коригування разових, нетипових та 
неопераційних доходів і витрат; б) коригування 
методу обліку операцій (наприклад, облік 
запасів) або методу нарахування амортизації; 
в) коригування даних бухгалтерської звітності з 
метою визначення ринкової вартості активів 

3 Трансформація 
бухгалтерської 
звітності 

Отримання 
стандартизованих даних, 
що відображають реальний 
ринковий та економічний 
стан підприємства 

Коригування рахунків для приведення до єдиних 
стандартів бухгалтерського обліку 

 
 

Наведені методи можуть використовуватися в процесах формування вартості 
підприємства як відокремлено, так і в їх комплексному поєднанні (рис. 4.1). 

                                                 
599 Мисака Г. Методичні підходи до трансформації статей фінансової звітності з урахуванням зміни цін та 
інфляції / Г. Мисака, І. Головко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / 
Київський, університет імені національний. – Київ: Київський університет, 2011. – № 130. – С. 34-38. 
600 Щербаков В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. – М. : Омега-Л, 
2006. – 288 с. 
601 Касьяненко Т.Г. Преобразование финансовой отчетности предприятия для целей оценки бизнеса: [учеб. 
Пособие] / Т.Г. Касьяненко. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 167 с. 
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Застосування методу інфляційного коригування при формуванні вартості 
підприємства вирізняється відносною простотою застосування та залученням в 
процесі коригування незначних обсягів інформації. Разом з тим, метод інфляційного 
коригування має ряд недоліків, які ставлять під сумнів ефективність його 
використання, зокрема: а) надання неточних результатів у зв’язку з відмінністю 
реальної купівельної спроможності та курсових співвідношень різних валют; б) не 
враховується різний ступінь зміни вартості активів; в) створює обмеження при 
порівнянні даних за різні звітні періоди. 

Подібні методи інфляційного коригування пропонують застосовувати Г. Мисака 
та І. Головко [602, с. 35]. Зокрема, автори наводять три основних методи коригування 
впливу зміни цін на показники фінансової звітності підприємства, що враховують 
динаміку рівня цін: 

1) загальної купівельної спроможності (або модель обліку в постійних цінах), що 
передбачає оцінку об’єктів бухгалтерського обліку в грошових одиницях однакової 
купівельної спроможності; 

2) поточної вартості (або модель обліку в поточних цінах), що передбачає 
переоцінку об’єктів бухгалтерського обліку до рівня поточної (ринкової вартості); 

3) комбінований – поєднує риси перших двох. 
У наукових працях пропонується використання більше десяти методик 

переоцінки (індексації) різних об’єктів бухгалтерського обліку [603, с. 12]. Проте з 
наукової і практичної точок зору при використанні цих методик слід розрізняти 
переоцінку внаслідок звичайної зміни вартості об’єкта (дооцінку або уцінку) та 
переоцінку внаслідок індексації активів і пасивів підприємства у зв’язку з інфляцією. 

Інфляційне коригування в процесі формування вартості підприємства слід 
застосовувати при переоцінці необоротних активів, запасів і товарної продукції. 
Порядок врахування впливу інфляції на облікові та звітні показники регламентується 
П(С)БО 22 “Вплив інфляції”.  

Відповідно до п. 5-12 П(С)БО 22 показники ф. 1 “Баланс” коригуються на 
індекс інфляції (оприлюднений центральним органом виконавчої влади у галузі 
статистики), дані ф. 2 “Звіт про фінансові результати” коригуються на коефіцієнт 
інфляції (визначається як відношення індексу інфляції на дату балансу та індексу 
інфляції на дату визнання доходів і витрат, включених до відповідних статей). 
П. 10 П(С)БО 22 визначено, що на початок першого звітного року, в якому 
застосовується це Положення, суми дооцінки активів, наведені у складі власного 
капіталу, до скоригованого балансу не включаються, а показником 
нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) визнається різниця між сумою 
                                                 
602 Мисака Г. Методичні підходи до трансформації статей фінансової звітності з урахуванням зміни цін та 
інфляції / Г. Мисака, І. Головко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / 
Київський, університет імені національний. – Київ: Київський університет, 2011. – № 130. – С. 34-38. 
603 Снитко М.А. Бухгалтерский учет в условиях инфляции / М.А. Снитко // Проблемы учета, анализа и 
статистики на рубеже веков: тезисы докладов межд. практ. конф. – Мн.: БГЭУ, 2000. – С. 12-13. 
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скоригованих показників активу та сумою скоригованих показників пасиву 
балансу [604]. Тобто в перший звітний рік у звітності підприємства в складі 
балансових статей коригування вартості підприємства відбуватиметься лише в 
частині нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). Відповідно до норм 
П(С)БО 22 в обліку також відображається коригування інших форм фінансової 
звітності, зокрема ф. 3 “Звіт про рух грошових коштів” та ф. 4 “Звіт  
про власний капітал”. 

Проведені інфляційні коригування повинні обов’язково розкриватися у 
Примітках до фінансових звітів (текстових). 

Дослідженню оцінки впливу інфляційних процесів на показники фінансової 
звітності присвячені дослідження Н.А. Остап’юк [605, с. 210], якою систематизовано 
найбільш поширені методи обліку інфляції (поправки на зміну загального рівня цін; 
метод коригування за поточною вартістю; метод обліку в поточних оцінках), 
визначено їх позитивні та негативні характеристики.  

Основними недоліками перерахованих методів обліку інфляції є:  
а) переважно загальний характер оцінки. У багатьох випадках облік прибутку 

внаслідок зміни купівельної спроможності позикових зобов’язань, відображених в 
балансі на час інфляції, може бути недостовірним. Підприємства з великою часткою 
позикового капіталу можуть отримати великі інфляційні прибутки і при цьому бути 
на межі банкрутства. Крім того, існують проблеми з правильним визначенням 
загального рівня цін;  

б) коригування передбачає зміну одиниці виміру, чим порушує систему 
оцінювання за поточною вартістю. Без врахування зміни купівельної спроможності 
грошової одиниці коригування за поточною вартістю звужує можливість 
інтерпретації та порівняння даних за різні періоди, не враховує обсягів прибутків і 
збитків, зумовлених зміною купівельної спроможності коштів;  

в) високий рівень суб’єктивності розрахунків. 
Використання методу нормалізації бухгалтерської звітності передбачає 

встановлення доходів і витрат, які притаманні нормально функціонуючому 
підприємству. Застосування цього методу коригування забезпечує об’єктивність та 
реальність звітності про оцінку вартості підприємства. 

Коригування показників фінансової звітності за методом її нормалізації 
проводиться залежно від мети оцінки і реалізується за такими напрямами: 

– коригування разових, нетипових та неопераційних доходів і витрат (для 
проведення такого коригування потрібно проаналізувати доходи і витрати 

                                                 
604 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 “Вплив інфляції”, затверджене Наказом Міністерства 
фінансів України № 147 від 28.02.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0269-02. 
605 Остап’юк Н.А. Інфляція в бухгалтерському обліку: проблеми методичного забезпечення / Н.А. Остап’юк // 
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових 
праць. – 2009. – № 3 (15). – С. 208-212. 
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підприємства за попередні періоди і встановити, які доходи і витрати є типовими для 
цього бізнесу). Нетипові разові доходи і витрати не повинні включатися до грошового 
потоку. Відповідно проводяться коригування: а) за доходами і витратами (нетипові, 
нерегулярні, надзвичайні, невиробничі); б) за активами (недіючі, нестачі, не 
відображені в обліку, надлишкові, невиробничі); в) за зобов’язаннями (неопераційні, 
не відображені в обліку, прострочені) [606, с. 95]; 

– коригування методу обліку операцій (при проведенні коригувань оцінки 
вартості запасів встановлюється метод, який застосовується підприємством, що 
оцінюється, та підприємством-аналогом. Також необхідно проаналізувати, чи 
змінювався метод протягом періоду, що аналізується. За наявності відмінностей слід 
провести відповідне коригування) [607, с. 95];  

– коригування даних бухгалтерської звітності з метою визначення ринкової 
вартості активів (проводиться з використанням методу чистих активів). 

За результатами нормалізації фінансової звітності формується нормалізований 
баланс та здійснюється коригування інших звітних форм.  

Основними недоліками застосування методів нормалізації фінансової звітності є:  
а) неврахування окремих генеруючих активів, які можуть мати значний вплив на 

формування грошових потоків та ринкової вартості підприємства;  
б) отримання за результатами розрахунків диференційованих значень прибутку 

та грошових потоків внаслідок використання різних методів обліку активів та 
зобов’язань; 

в) відсутність розрахунку ступеня невизначеності, пов’язаної з отриманням 
очікуваних в майбутньому доходів;  

г) необхідність одержання достовірної інформації про облікову політику 
підприємств-аналогів; 

д) неможливість використання нормалізованої фінансової звітності  
для цілей оцінки. 

Метод трансформації бухгалтерської звітності передбачає коригування 
звітних даних для приведення облікової інформації до єдиних стандартів. Порядок 
застосування цього методу коригування звітності для потреб формування вартості 
підприємства вимагає окремих наукових досліджень.  

Трансформація бухгалтерської звітності відповідно до положень МСФЗ 
забезпечує реалізацію принципів порівнянності інформації, отримання 
стандартизованих даних, що відображають реальний економічний стан діяльності 
підприємства. На сучасному етапі економічного розвитку залучення інвестицій без 
здійснення трансформації фінансової звітності є практично неможливим. 
                                                 
606 Касьяненко Т.Г. Преобразование финансовой отчетности предприятия для целей оценки бизнеса: [учеб. 
пособие] / Т.Г. Касьяненко. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 167 с. 
607 Там само. 



 278 

У процесі трансформації показники фінансової звітності формуються на основі 
звітних даних за національними (стандартами) бухгалтерського обліку з подальшим 
коригуванням за вимогами МСФЗ. 

Для окремих суб’єктів господарювання складання фінансової звітності за МСФЗ 
є обов’язковим. Зокрема, в Законі Україні “Про цінні папери та фондовий ринок” [608], 
публічні акціонерні товариства повинні додатково розкривати інформацію про свою 
діяльність на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Як вказує Т.Г. Касьянено, хоча трансформація бухгалтерської звітності не є 
обов’язковою процедурою в процесі оцінки вартості підприємства, необхідність її 
проведення зумовлюється рядом причин: 1) підприємство є об’єктом інвестування 
для іноземного інвестора або замовником оцінки планується угода з іноземним 
партнером; 2) в умовах інфляції необхідна реальна оцінка майнового і фінансового 
стану підприємства [609, с. 123]. 

З точки зору науковців, оскільки законодавством не передбачено порядку 
трансформації фінансової звітності, а інвестори не опрацювали єдиного 
загальноприйнятого стандарту переведення звітності підприємства для відображення 
його ринкового стану, можливим є приведення звітності до вимог IFRS, /US GAAP / 
IAS [610, с. 15]. 

Трансформація фінансової звітності може бути частковою (переведення звітних 
даних в кінці періоду шляхом рекласифікації статей звітності й внесення коригувань 
відповідно до МСФЗ) та повною з урахуванням вимог перерахунку в іноземну валюту 
(рекласифікація звітних статей відповідно до вимог МСФЗ з додатковим 
перерахуванням в іноземну валюту з урахуванням встановлених курсів). 

Основною перевагою трансформації фінансової звітності є підвищення якості 
інформації для прийняття інвестиційних рішень, краще розуміння ризиків і 
прибутковості бізнесу, полегшення доступу до світових ринків капіталу, підвищення 
прозорості діяльності підприємств за рахунок формування достовірної порівнянної 
інформації. 

Поряд з перевагами трансформації звітності слід враховувати її недоліки: 
відсутність кваліфікованих фахівців, які мають належний рівень знань для 
застосування МСФЗ; розширення сфери та видів інформації, яка повинна додатково 
формуватись для потреб трансформації звітності. 

                                                 
608 Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 № 3480-IV [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15. 
609 Касьяненко Т.Г. Преобразование финансовой отчетности предприятия для целей оценки бизнеса: [учеб. 
пособие] / Т.Г. Касьяненко. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 167 с. 
610 Оценка стоимости предприятий: [учебно-методический комплекс] / Г.Н. Ронова, П.Ю. Королев, 
А.Н. Осоргин и др. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 157 с. 
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Незважаючи на недоліки трансформації фінансової звітності в умовах 
використання національних П(С)БО, цей метод коригування слід використовувати 
в процесах формування вартості підприємства, оскільки він дозволяє відобразити 
скориговані показники фінансової звітності з урахуванням впливу внутрішніх та 
зовнішніх факторів генерування / руйнування вартості. 

Разом з тим, у тій формі, в якій трансформація застосовується у вітчизняних 
умовах формування фінансової звітності, вона не дозволяє одержати реальний 
рівень ринкової вартості підприємства. Відповідно, для забезпечення цього 
процесу повинна бути підготовлена достовірна фінансова звітність з чітким 
дотриманням вимог П(С)БО, вартість активів та зобов’язань, визначених за 
історичною (фактичною) собівартістю, повинна бури доведена до справедливої та 
ринкової вартості з використанням відповідних коригувань, обумовлених впливом 
генеруючих та руйнуючих факторів. Також повинна враховуватися вартість 
позабалансових факторів, що формують вартість підприємства. 

Використання в обліковій політиці розглянутих методів коригування потребує 
видозміни форм фінансової звітності з урахуванням результатів процесу формування 
вартості підприємства. Застосування таких змін у формі представлення інформації 
зацікавленим користувачам сприятиме генеруванню вартості вітчизняних 
підприємств, покращанню їх інвестиційної привабливості.  

Переоцінка активів та зобов’язань за допомогою розглянутих вище методів 
може призводити до значного збільшення балансової вартості підприємства та 
порушення принципів обачності, нарахування та відповідності доходів і витрат. 
Неадекватна переоцінка активів та зобов’язань може призводити до викривлення 
звітної інформації. Запобігти такій ситуації можливо на основі застосування 
інтегрованого підходу з використанням специфічних методів оцінки активів та 
зобов’язань.  

Чая В.Т. та Чая Г.В. зазначають, що однією з цілей вимоги розкриття інформації 
є забезпечення отримання відомостей користувачами фінансової звітності з метою 
оцінки ризику як визнаного, так і невизнаного в балансі [611, с. 140]. Вирішення 
вказаної проблеми за інтегрованим підходом забезпечується врахуванням як 
балансових, так й позабалансових факторів вартості. 

Інтегрований підхід може застосовуватися в процесах визначення вартості 
підприємства в нестабільних економічних умовах. Для оцінки різних видів активів та 
зобов’язань використовуються різні методи оцінювання, що визначаються видами 
таких об’єктів та базуються на коригуванні вартості залежно від впливу генеруючих 

                                                 
611 Чая В.Т. Международные стандарты финансовой отчетности / В.Т. Чая, Г.В. Чая. – Москва: Кнорус,  
2010. – 304 с. 
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та руйнуючих факторів. Зокрема, для необоротних активів за основу може 
прийматися їх балансова вартість, яка підлягає коефіцієнтному коригуванню, для 
оборотних матеріальних активів може розраховуватися їх середньоринкова вартість. 
Вартість дебіторської заборгованості та зобов’язань підлягає коригуванню за методом 
дисконтування грошових потоків. Коригуючі коефіцієнти відображають коливання та 
відхилення вартості активів та зобов’язань підприємства в результаті впливу  
факторів вартості. Застосування коригуючих коефіцієнтів дозволяє запобігти 
завищенню вартості активів підприємства, відображати необхідні зміни у 
фінансовій звітності на основі обґрунтованої оцінки активів та зобов’язань та 
виключає можливість маніпулювання інформацією, що надається користувачам 
фінансової звітності. 

Інтегрований підхід до формування вартості підприємства забезпечує оцінку 
всіх без винятку об’єктів бухгалтерського спостереження. Реалізація на практиці 
цього підходу дозволяє визначити вартість об’єктів, які не мають матеріальної форми 
(позабалансові, небалансові), але суттєво впливають на генерування вартості 
підприємства. Зокрема, інтегрований підхід дозволяє усунути існуючу на сьогодні 
проблему надання інформації про інтелектуальний капітал. За словами 
Р.Я. Старик, звіти про інтелектуальний капітал лише незначно нагадують 
формальні бухгалтерські звіти і мають переважно описову форму, оскільки є 
спробою визначення різниці між ринковою та бухгалтерською вартістю 
нематеріальних активів” [612, с. 235]. 

Як стверджує С.Ф. Голов, на глобальному рівні проблему прозорості фінансової 
звітності пов’язують з тим, що вона не розкриває факторів вартості, які не однакові в 
різних галузях і здебільшого мають нефінансовий характер [613, с. 244]. Відповідно, 
при застосуванні інтегрованого підходу для визначення вартості активів та 
зобов’язань підприємства, необхідно враховувати галузь його діяльності, рівень 
ресурсозабезпеченості та майнового потенціалу, здійснення інновацій в галузі тощо. 

Розвиток методологічних засад формування об’єктивної системи вартісного 
вимірювання з чіткими формалізованими базисними категоріями виступає 
передумовою побудови ефективної системи формування та управління вартістю 
підприємства. В процесі формування вартості підприємства за інтегрованим підходом 
слід здійснювати переоцінку активів та зобов’язань з використанням коригуючих 
коефіцієнтів з урахуванням впливу генеруючих та руйнуючих факторів (табл. 4.5). 
  

                                                 
612 Старик Р.Я. Методичні аспекти оцінки рівня інтелектуального капіталу підприємства / Р.Я. Старик // 
Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.15. – С. 233-241. 
613 Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку: монографія / С.Ф. Голов. 
– К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с. 
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Використання в процесі оцінки вартості підприємства інтегрованого підходу 
забезпечує формування релевантної інформації для потреб управління та 
інвестування, яка достовірно відображає стан діяльності підприємства, відповідає 
завданням оцінки та враховує комплексний вплив факторів на функціонування 
суб’єкта господарювання. 

Результати переоцінки активів та зобов’язань підприємства відображаються в 
усіх формах фінансової звітності. При цьому у ф. № 5 “Примітки до річної фінансової 
звітності” така інформація деталізується за видами активів та зобов’язань, зокрема, в 
частині необоротних активів, які підлягали переоцінці, в розрізі сум уцінки та 
дооцінки на первісну вартість та на суму нарахованого зносу (накопиченої 
амортизації). Разом з тим, ф. № 4 та ф. № 5 не містять інформації про зміну вартості 
окремих необоротних активів (довгострокових біологічних активів, довгострокових 
фінансових інвестицій) та оборотних матеріальних активів шляхом їх коригування. 
Відсутність такої інформації у формах фінансової звітності призводить до 
виникнення інформаційної асиметрії та неврахування впливу зміни вартості 
зазначених об’єктів на загальну вартість підприємства. 

Коригування вартості матеріальних та нематеріальних складових активів, а 
також зобов’язань підприємства з використанням інтегрованого підходу повинні 
окремо розкриватися в Примітках до фінансових звітів (текстових). 

У процесі формування вартості підприємства використовується деталізована 
внутрішня фінансова інформація (дані бухгалтерського балансу, звіту про фінансові 
результати та звіту рух грошових коштів за 3-5 років та інші звітно-аналітичні 
документи підприємства). Метою аналізу поточної та ретроспективної фінансової 
звітності є визначення реального фінансового стану підприємства на дату оцінки, 
дійсної величини чистого прибутку, облік факторів несистематичного (зокрема, 
фінансового) ризику, характерного для оцінюваного бізнесу, та оцінка ринкової 
вартості матеріальних і нематеріальних активів [614, с. 56]. Така інформація не 
знаходить відображення у затверджених формах фінансової звітності підприємства. 
Відповідно уточнення потребує зміст Приміток до фінансових звітів (текстових). 

Вся інформація, що міститься у прийнятих формах звітності № 5 і 6, – як вказує 
Я.Д. Крупка, – є цифровою і не містить текстових пояснень. Це негативно 
позначається на повноті розкриття інформації у Примітках, зважаючи на те, що деяку 
інформацію, яку пропонують до розкриття чинні стандарти обліку, неможливо 
представити у цифровому варіанті, і вона вимагає текстових пояснень [615, с. 145]. 
Незважаючи на великий обсяг затверджених Приміток до річної фінансової звітності 
(15 таблиць і додатково 32 показники), вони недостатньо повно й розгорнуто 
відображають ту інформацію про підприємство, розкриття якої вимагають стандарти 
обліку і яка є необхідною для користувачів [616, с. 148]. 
                                                 
614 Касьяненко Т.Г. Преобразование финансовой отчетности предприятия для целей оценки бизнеса: [учеб. 
пособие] / Т.Г. Касьяненко. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 167 с. 
615 Крупка Я.Д. Про масштаби та способи розкриття інформації у примітках до фінансової звітності / 
Я.Д. Крупка, І.Я. Назарова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 
2009. – № 7. – С. 144-149. 
616 Там само. 
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Примітки до фінансових звітів (текстові) є самостійною частиною річної 
фінансової звітності, проте за словами науковців їм традиційно не приділяється 
належна увага [617]. Разом з тим від достовірності інформації, що міститься в 
текстових примітках, напряму залежать висновки зацікавлених користувачів звітності 
про підприємство та достовірність формування його вартості. 

У частині уточнення складових Приміток до фінансових звітів (текстових) 
заслуговують напрацювання В.Г. Васильєвої, яка зауважує, що у них наводяться 
основні фактори, які впливають на господарські та фінансові результати 
функціонування підприємства, розкриваються його фінансовий і майновий стан, 
визначаються подальші перспективи діяльності [618, с. 105]. За словами автора, до 
текстових приміток доцільно включати дані про динаміку найважливіших 
економічних та фінансових показників роботи підприємства з іноземними 
інвестиціями за декілька років, вказувати майбутні капіталовкладення, заплановані 
екологічні заходи та іншу інформацію. Конкретний зміст Приміток визначається 
керівництвом підприємства з урахуванням потреби користувачів та необхідності 
найбільш повної реалізації контрольних прав засновників (учасників) суб’єкта 
господарювання. У Примітках наводиться курс, за яким при підготовці річного 
балансу перераховувались активи та зобов’язання в іноземній валюті у грошову 
одиницю України, розкриваються причини змін у балансі на початок року. 

На основі дослідження практичного досвіду щодо формування текстових 
приміток до фінансових звітів О.В. Кашуба вказує, що невід’ємною частиною річного 
звіту завжди були примітки, в яких розкривався зміст кожного розділу звіту [619]. 
Пояснення надавалися щодо спірних статей звіту або тих, в яких могли виникнути 
питання у керівного органу, що проводив перевірку звіту. 

Текстові примітки до фінансових звітів є важливим інформаційним ресурсом 
щодо зміни вартості підприємства, дозволяють розкрити наслідки використання 
кількісних та якісних методів оцінки активів та зобов’язань підприємства й методів їх 
коригування.  

Складання приміток до фінансової звітності є процесом розкриття інформації, 
яка є істотною для користувачів при прийнятті виважених управлінських рішень [620, 
с. 277]. Примітки містять необхідну та важливу інформацію для кращої інтерпретації 
інших звітних форм. Ця частина звітності робить її унікальною та максимально 
корисною для інвесторів та кредиторів. 

Як зауважує С.Ф. Голов, МСБО 1 “Подання фінансових звітів” визначає лише 
“специфічні” або “значні” складові облікової політики. У частині приміток до 
                                                 
617 Фомичева Л.П. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.buh.ru/document-722#breakIIrISCevINDDIIIssdssdiDDDD722DI0. 
618 Васильєва В.Г. Особливості обліку отримання інвестицій в іноземній валюті та напрями його 
вдосконалення / В.Г. Васильєва // Вісник АМСУ. – 2009. – № –1(41). – С. 101-106. 
619 Кашуба О.В. Статистично-бухгалтерські звіти Головліту УРСР та їх інформаційний потенціал [Електронний 
ресурс] / О.В. Кашуба // Гілея: науковий вісник / Збірник наукових праць. – 2012. – № 56. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2012_56/Gileya56/I18_doc.pdf. 
620 Шульга Н.В. Порядок подання приміток до річної фінансової звітності за національними та міжнародними 
стандартами / Н.В. Шульга //   Таврійський науковий вісник / М-во аграр. політики Укр., УААН, Навч.-наук.-
вироб. комплекс “Херсон. агроун-т”; ред. В. О. Ушкаренко. - Херсон : Айлант, 2010. – Вип.71. – С. 277-283 
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звітності щодо облікової політики слід розкривати: базу (бази) оцінки, що її 
використовують під час підготовки фінансової звітності; інші питання щодо облікової 
політики, які є доречними для розуміння фінансових звітів [621]. 

Згідно нормативних вимог порядок подання інформації в текстових примітках, 
що сприяє зіставності та розумінню звітності користувачами, є наступним [622]: 

1) інформація про відповідність стандартам бухгалтерського обліку; 
2) відомості про використану основу оцінки та облікову політику; 
3) додаткові відомості про інформацію, що подається у формах фінансової 

звітності відповідно до порядку, в якому представлена кожна стаття і форма звітності;  
4) інша інформація, включаючи умовні вимоги та умовні зобов’язання, 

зобов’язання, прийняті відповідно до укладених угод, та інші відомості фінансового і 
нефінансового характеру. 

У випадку нагальної потреби у розкритті додаткової інформації для зацікавлених 
користувачів текстові примітки можуть формуватися як доповнення до проміжної 
фінансової звітності (квартальної, піврічної тощо).  

Для уникнення асиметричності інформації до Приміток до фінансових звітів 
(текстових) слід включати інформацію про вартість активів та зобов’язань 
підприємства, фактори, що генерують або руйнують таку вартість, методи оцінки, що 
були використані для коригування вартості (рис. 4.2). 

 

 ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ (ТЕКСТОВІ)  
В ЧАСТИНІ ПОКАЗНИКІВ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Основні показники діяльності підприємства та перелік факторів, які 
впливають на генерування або руйнування вартості підприємства 

Зміст та перелік методів оцінки ринкової вартості активів та зобов’язань
підприємства та порядку їх практичного застосування 

Перелік методів коригування статей фінансової звітності, які 
використовуються при формуванні ринкової вартості підприємства 

Вплив використаних методів коригування статей фінансової звітності на
результати діяльності підприємства та дотримання принципів
бухгалтерського обліку 
Розрахунок коригувань балансових та позабалансових статей
 фінансової звітності з наданням пояснень за кожним об’єктом  

Перелік ризиків функціонування підприємства та їх вплив на формування 
та зміну його ринкової вартості у звітному періоді 

 
Рис. 4.2. Основні положення Приміток до фінансових звітів (текстових) 

в частині показників вартості підприємства 

                                                 
621 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / перекл. з англ.; за ред. С. Ф.Голова. – К.: ФПБАУ, 
2000. – 1272 с. 
622 Стандарт Бухгалтерского Учета № 21 “Финансовая отчетность банков" [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:  http://www.minfin.kz/index.php?uin=1133955383&lang=rus&chapter=1126091776 
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Використання в обліковій практиці розглянутих особливостей інтегрованого 
підходу до формування вартості підприємства та порядку їх розкриття у Примітках до 
фінансових звітів (текстових) забезпечує об’єктивність розрахунків та результатів 
оцінки вартості підприємства. Запропоноване використання методів коригування 
балансових статей дозволить привести показники фінансової звітності до їх 
ринкового рівня, не втрачаючи при цьому її достовірності, інформативності, 
правдивості та релевантності. 

 
 
 
4.2 Формування внутрішньої звітності про вартість підприємства як 

інформаційної основи управління 
 
Функціонування суб’єктів господарювання в умовах динамічних змін 

зовнішнього та внутрішнього економічного середовища, розвитку інфляційних 
процесів зумовлюють необхідність врахування багатьох чинників при проведенні 
оцінки вартості підприємства, показники якої виступають ефективним інструментом 
корпоративного управління. При розробці стратегії діяльності суб’єкти 
господарювання орієнтуються на підвищення вартості бізнесу, що визначає потребу в 
їх належному інформаційному забезпеченні. 

Складність процесу формування вартості підприємства визначається 
багаторівневістю застосування оціночних процедур на рівні об’єктів бухгалтерського 
обліку, а також статей фінансової звітності. Здійснення численних коригуючих 
заходів вимагає належного відображення їх результатів у фінансовій звітності та в 
Примітках до фінансових звітів (текстових).  

Необхідність надання повної та релевантної інформації про вартість 
підприємства для зацікавлених груп користувачів вимагає доповнення фінансової 
звітності узагальнюючими даними, що дозволяють здійснювати оперативне 
управління вартістю підприємства та приймати інвестиційні рішення. 

Поточне управління вартістю підприємства вимагає багатоваріантної інформації 
щодо активів та зобов’язань, зміни їх вартості, впливу генеруючих та руйнуючих 
факторів на вартість підприємства. Вирішальне значення для управлінської тактики 
має час на пошук та підготовку інформації, тому тривалий період складання 
фінансової звітності порушує принципи ефективного прийняття рішень. 

У цій ситуації доповнити або замінити фінансову звітність може управлінська 
(внутрішня, внутрішньогосподарська) звітність. 

Внутрішня звітність є не тільки джерелом інформації про об’єкт управління, а й 
інструментом ефективного внутрішнього контролю господарської діяльності, що має 
ключове значення в процесі розвитку системи управління підприємством [623, c. 293]. 
                                                 
623 Примакова М.В. Проблемы формирования информационной базы в системе производственного учета 
организаций связи / М.В. Примакова // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і 
аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. – 2010. – Випуск 3(18). – С. 293-302. 
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Інформація, що міститься у внутрішній звітності, повинна характеризуватися 
актуальністю, прозорістю та своєчасністю. На основі внутрішніх звітів дії 
керівництва повинні бути спрямовані на виявлення сильних і слабких сторін бізнесу, 
адекватне реагування на фактори макро-, мезо- та мікросередовища в процесі 
прийняття рішень щодо формування вартості підприємства. 

Створити цілісну систему внутрішньої звітності можна лише за наявності 
відповідної інформаційної бази, узгодженості змісту та форми звітів. Внутрішня 
звітність формується відповідно до характеру діяльності підприємства, цілей і завдань 
управління в цілому та його окремих рівнів [624]. Звичайно, у тому числі це стосується 
звітності про вартість підприємства. 

Отримання оперативної релевантної інформації про вартість підприємства та 
фактори впливу на неї залежить, в першу чергу, від організації та налагодженості 
функціонування системи бухгалтерського обліку на підприємстві. Підготовка 
внутрішньої звітності ускладнюється відсутністю належного обліку зміни вартості 
активів та зобов’язань підприємства, а також зведеної інформації щодо впливу 
генеруючих та руйнуючих факторів на вартість підприємства. Зазначені проблеми 
створюють перешкоди для розвитку системи управління вартістю підприємства, 
визначення пріоритетних напрямів регулювання генеруючих та руйнуючих факторів, 
розробки ефективних заходів з формування та зростання вартості підприємства. 

У зв’язку з цим актуальним напрямом наукових досліджень в частині 
забезпечення процесів формування та управління вартістю підприємства є розробка 
системи внутрішньої звітності про вартість підприємства для потреб оцінки змін 
вартості активів та зобов’язань, визначення вартісного вираження наслідків впливу 
факторів, пошуку шляхів оптимізації наслідків прояву ризиків діяльності, можливості 
прогнозування вартості підприємства у майбутніх звітних періодах. 

Внутрішня звітність підприємства щодо оцінки його вартості повинна 
відповідати певним вимогам. Науковці наводять різні підходи до встановлення вимог 
щодо побудови системи внутрішньої звітності. Так, В.Ф. Палій пропонує формальні 
вимоги до внутрішньої звітності:  

а) доцільність – інформація, що узагальнюється у внутрішніх звітах, повинна 
відповідати меті, заради якої вона була підготовлена; 

б) об’єктивність і точність – внутрішні звіти не повинні містити суб’єктивної 
думки та упереджених оцінок, ступінь похибки в звітах не повинен заважати 
прийняттю обґрунтованих рішень. Оперативність, швидкість подання  
звітності не може не впливати на точність інформації, але слід прагнути до мінімізації 
цього фактору; 

в) оперативність звітності полягає в тому, що вона повинна представлятися до 
терміну, коли вона є необхідною для прийняття рішень; 

                                                 
624 Труфіна Ж.С. Внутрішня звітність та її використання в контролі формування фінансових  
результатів операційної діяльності [Електронний ресурс] / Ж.С. Труфіна // Вісник Чернівецького торговельно-
економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Випуск 3(43). – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/2011_3/NV-2011-V3_70.pdf. 
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г) стислість – у звітності не повинно бути зайвої, надлишкової інформації. Чим 
звіт менший, тим більш оперативно можна проаналізувати його зміст та прийняти  
потрібне рішення; 

д) порівнянність звітності полягає в можливості використання звітної інформації 
для роботи різних центрів відповідальності. Звітність повинна бути порівнянною 
також з планами і кошторисами; 

е) адресність – внутрішня звітність повинна потрапити до відповідального 
керівника та інших зацікавлених осіб, але за умови дотримання ступеня 
конфіденційності, встановленого на підприємстві; 

є) ефективність – витрати на складання внутрішньої звітності повинні бути 
порівняні з вигодами від отриманої управлінської інформації [625]. 

Подібні вимоги до формування внутрішньої звітності наводять й інші 
дослідники. Зокрема, О.А. Магопець вважає, що при побудові системи внутрішньої 
звітності потрібно враховувати основні принципи та вимоги до формування 
інформації: 1) доцільність та задоволення поставлених перед нею завдань; 
2) адресність за рівнями управління; 3) зрозумілість для сприйняття форми; 
4) оперативність для своєчасного прийняття рішень; 5) об’єктивність та відсутність 
упереджених оцінок; 6) оптимальність, тобто відсутність зайвої інформації; 
7) точність (не містити похибок); 8) достовірність інформації; 9) можливість 
використання показників внутрішньої звітності для цілей внутрішньогосподарського 
контролю; 10) своєчасність у відповідності з потребами; 11) порівнянність з планами, 
кошторисами, показниками в динаміці тощо [626, с. 387-388]. 

Як зазначає О.В. Толмачова, вся внутрішня звітність повинна будуватися на 
встановлених принципах подання інформації для досягнення її максимальної 
ефективності (адресність і конкретність звіту, оперативність, можливість виявлення 
на підставі даних звіту динаміки показників, відносна стабільність форми звіту, 
порівнянність звітних даних з даними планів) [627]. Остання вимога досить важлива, 
оскільки звіт про фактичну діяльність у відриві від планової має недостатнє смислове 
навантаження, ніж за умови їх взаємозв’язку. 

Наведені формальні вимоги до побудови внутрішньої звітності є практично 
тотожними, при цьому, на нашу думку, основними з них є: доцільність, об’єктивність, 
оптимальність, порівнянність, адресність та ефективність. Разом з тим, при формуванні 
системи внутрішньої звітності щодо оцінки вартості підприємства необхідно 
враховувати додаткові вимоги, що обумовлюються використанням специфічної не 
фінансової інформації та не бухгалтерських методів оцінювання (табл. 4.6).  

 
                                                 
625 Палий В.Ф. Управленческий учет издержек и доходов (с элементами финансового учета) / В.Ф. Палий. – М.: 
ИНФРА-М, 2006. – 279 с. 
626 Магопець О. А. Організація внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах / 
О.А. Магопець // Вісник Львівської комерційної академії / Сер. “Економіка”. – Львів, 2004. – № 16. – С. 310-316. 
627 Толмачова О.В. Організаційний аспект побудови системи бухгалтерського обліку вексельних  
операцій / О.В. Толмачова // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. / Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-Барановського; [редкол.: О.О. Шубін (голов. ред.) та ін.]. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 
Вип. 27. – С. 492-501. 
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Таблиця 4.6. Додаткові вимоги до внутрішньої звітності про  
вартість підприємства 

№ 
з/п Вимога Характеристика 

1 Стандартизація Внутрішня звітність повинна базуватися на загальних принципах і 
правилах, що відображаються у прийнятих стандартах підприємства 

2 Доказовість Дані, відображенні у внутрішній звітності про вартість підприємства, 
повинні юридично підтверджуватися документами, які відображають 
здійснення господарського факту або право на нього 

3 Прогнозованість Дані внутрішньої звітності повинні забезпечувати побудову прогнозів 
подальшого розвитку відповідно до обраної стратегії діяльності 
підприємства 

4 Специфічність Повинна враховуватись специфіка галузі та середовища функціонування 
при побудові звітів та визначенні впливу факторів 
генерування / руйнування вартості підприємства 

 

Внутрішня звітність про вартість підприємства повинна відповідати 
вищезазначеним вимогам, що дозволить забезпечити надання оперативної та 
релевантної інформації відповідно до управлінських потреб. 

Внаслідок недостатнього обсягу теоретичних розробок з проблем підготовки 
внутрішньої звітності на більшості досліджуваних підприємств, в залежності від 
конкретних умов виробничо-господарської діяльності, облікові працівники 
оформлюють звітність у регістрах довільної форми. Це значно знижує ефективність 
управлінських процесів в частині формування вартості підприємства, оскільки такі 
документи не забезпечують необхідних для управління розрізів інформації та носять 
несистемний характер [628]. 

Недостатність наукових розробок в частині внутрішньої звітності про вартість 
підприємства пояснюється проведенням вузьких досліджень, присвячених проблемам 
обліку та відображення у звітності гудвілу та окремих складових інтелектуального 
капіталу підприємства. 

Для будь-якої компанії, акції якої котируються на фондовому ринку, необхідним 
є розрахунок внутрішнього гудвілу з його відображенням у корпоративній звітності. 
У зв’язку з цим, за словами Т.В. Федорович, в цілях підвищення транспарентності 
фінансової звітності, зростання інвестиційної привабливості, відображення поточних 
очікувань ринку відносно перспектив розвитку підприємства виникає необхідність у: 

– розрахунку величини внутрішнього гудвілу на дату складання корпоративної 
звітності для материнської компанії та її дочірніх (залежних) товариств; 

– відображенні набутого гудвілу відповідно до МСФЗ 22 “Об’єднання бізнесу” в 
консолідованому балансі і внутрішньо створеного гудвілу в балансі корпоративного 
капіталу за статтею “Прогнозований гудвіл” [629, с. 150]. Наведені показники 
                                                 
628 Петіна Л.В. Шляхи удосконалення внутрішньогосподарської звітності та перманентної інвентаризації в 
прийнятті управлінських рішень на підприємствах АПК [Електронний ресурс] / Л.В. Петіна // Бізнес-навігатор 
Науково-виробничий журнал. – 2009. – № 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ 
soc_gum/biznes/2009_2/2009/02/090229.pdf. 
629 Федорович Т.В. Влияние стоимостной оценки бизнеса на формирование финансовой отчетности 
корпорации / Т.В. Федорович // Бухгалтерский учет и аудит. – 2008. – № 2. – С. 146-151. 
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дозволяють керівництву компанії оцінити внутрішню вартість, яка генерується 
дочірніми підприємствами. 

Для надання інформації про складові внутрішнього гудвілу управлінському 
персоналу В.В. Травіним рекомендується впровадження на підприємствах різних 
форм власності та організаційно-правових форм управлінського звіту – “Звіт про 
внутрішній гудвіл підприємства”, – у розрізі виділених елементів внутрішнього 
гудвілу, що забезпечує надання оперативної та достовірної інформації 
управлінському персоналу [630, c. 12-13]. Разом з тим, автор не пропонує методів 
облікової оцінки, які б забезпечували достовірне відображення внутрішнього гудвілу 
у фінансовій звітності та дозволяли його врахувати у показниках вартості 
підприємства.  

Розробки в частині звітності щодо інвестиційної привабливості, як однієї зі 
складових вартості підприємства, наявні в працях Т.В. Дуки. Зокрема, автором 
розроблено методичні основи документування показників інвестиційної 
привабливості для потреб потенційного інвестора [631, c. 10]. “Паспорт інвестиційної 
привабливості промислового підприємства” дозволяє охарактеризувати поточний та 
перспективний стан підприємства, зробити висновки щодо його привабливості для 
інвестора. Інформація цього документу є основою для складання рейтингу 
інвестиційної привабливості підприємств як основи прийняття обґрунтованих рішень 
про розміщення інвестицій. Не дивлячись на корисність такого документу, в ньому не 
знайшли відображення такі питання, як вплив факторів зовнішнього і внутрішнього 
середовища на формування інвестиційної привабливості підприємства, його вартість, 
не враховані позабалансові об’єкти формування вартості підприємства, що 
призводить до обмеженого використання цього документу в процесах оцінки вартості 
підприємства. 

У динамічно змінному середовищі функціонування суб’єкта господарювання 
трансформується вплив факторів генерування / руйнування вартості підприємства. 
Надання релевантної інформації та адекватне встановлення факторів вартості 
підприємства дозволяють приймати управлінські рішення, що забезпечують 
досягнення стабільного розвитку підприємства, зростання його вартісних параметрів, 
взаємоузгодження тактики управління та довгострокових перспектив ведення бізнесу. 

З’ясування елементів поточних операцій підприємства й тактичних рішень, які 
мають найбільш суттєвий вплив на величину створюваної вартості, дозволяє 
менеджерам досягнути таких цілей:  

1) усвідомлення керівництвом і бізнес-персоналом, за рахунок яких факторів 
підприємство створює і максимізує вартість;  

                                                 
630 Травін В.В. Бухгалтерський облік і система національних рахунків: напрями гармонізації: автореф. дис… на 
здобуття наук. ст. к.е.н.; спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 
діяльності)” / В.В. Травін. – Житомирський державний технологічний університет, Житомир, 2010. – 21 с. 
631 Дудка Т.В. Вимір та оцінка інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості: автореф. 
дис… на здоб. наук. ступ. к.е.н.; спец. 08.00.04 “Економіка і управління підприємствами (підприємства харчової 
промисловості)” / Т.В. Дудка. – Одеса, 2007. – 19 с. 
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2) встановлення пріоритетності факторів і визначення напрямів, які слід 
забезпечити ресурсами, або з яких ресурси необхідно вилучити;  

3) об’єднання керівників підрозділів та персоналу на основі загального 
розуміння пріоритетів діяльності підприємства [632, c. 150]. 

Відсутність розроблених рекомендацій в частині складу і змісту внутрішньої 
звітності про вартість підприємства, періодичності її подання та порядку 
використання в процесах управління вартістю підприємства призводить до 
порушення зворотних зв’язків в системі управління. Відповідно, розробка процесу 
підготовки внутрішньої звітності про вартість підприємства є важливою умовою 
забезпечення системи формування та управління вартістю підприємства. 

Процедура складання внутрішньої звітності про вартість підприємства повинна 
включати наступні послідовні етапи (рис. 4.3).  

 Етапи розробки та складання внутрішньої звітності  
про вартість підприємства 

          Встановлення інформаційних потреб користувачів в частині
          необхідності отримання інформації про ринкову вартість підприємства 

 

1 

          Визначення пріоритетних цілей організації інформаційного 
          забезпечення формування вартості підприємства 

 

1.1 

          Оцінка та організація обліково-аналітичного забезпечення 
          формування інформації,  необхідної для складання внутрішніх звітів 

 

2.1 

          Структуризація інформації у відповідності до вимог користувачів 1.2 

          Визначення джерел інформації та формування системи внутрішньої 
          звітності про вартість підприємства 

 

2 

          Розробка стандартизованих форм внутрішньої звітності про 
          вартість підприємства 
2.2 

          Розробка графіка подання внутрішньої звітності про
          вартість підприємства 

 

3.1 

          Встановлення періодичності складання внутрішньої звітності про
          вартість підприємства, її безпосередня підготовка 

 

3 

          Встановлення відповідальних осіб за заповнення та надання
          звітності користувачам 
2.3 

          Заповнення розроблених форм внутрішніх звітів відповідальними
          особами 

          Доопрацювання форм внутрішніх звітів (у випадках необхідності) 3.4 

 

3.2 

          Передача внутрішньої звітності відповідним користувачам 3.3 

 
 

Рис. 4.3. Порядок складання внутрішньої звітності про  
вартість підприємства 

 

                                                 
632 Тарасенко С.І. Формування системи факторів вартості підприємства / С.І. Тарасенко // Культура народов 
Причерноморья. – 2006. – № 80. – С. 149-153. 
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На першому етапі складання внутрішніх звітів про вартість підприємства 
необхідно чітко встановити інформаційні потреби внутрішніх користувачів та розрізи 
інформації, які необхідні для управління процесом формування вартості 
підприємства. У процесі розробки внутрішньої звітності про вартість підприємства 
слід дотримуватися принципу стандартизації для дотримання єдиної системи 
звітування у цілому по підприємству. Стандартизація процесів звітування сприяє 
підвищенню ефективності підготовки інформації та скорочує час на її зведення. 

Після належної структуризації інформації за вимогами внутрішніх користувачів, 
визначається наявність та достатність даних для заповнення форм внутрішньої 
звітності. Окрім облікової інформації в процесі складання внутрішньої звітності про 
вартість підприємства використовуються аналітичні розрахунки, що відображають 
коригування вартості активів та зобов’язань. 

Письмовим розпорядженням керівника підприємства повинен бути 
затверджений перелік відповідальних осіб за складання та своєчасне надання 
внутрішніх звітів. До складу таких суб’єктів може входити обліковий персонал, а 
також спеціально уповноважені особи (зокрема, фахівці з оціночної діяльності). 
Внутрішня звітність про вартість підприємства може складатися з періодичністю раз 
на місяць, квартал, півріччя, рік, або на вимогу вищого керівництва. Якщо після 
безпосереднього заповнення розроблених форм звітності та надання їх зацікавленим 
користувачам виявляються неточності, виникає потреба в розширенні інформації; 
форми звітів можуть доопрацьовуватися з метою підвищення їх релевантності.  

Внутрішня зведена інформація про вартість підприємства. Дослідження 
інформаційних потреб вищого управлінського персоналу та власників капіталу 
створює основу для розробки системи внутрішньої зведеної інформації про вартість 
підприємства, яка виступає основою системи формування та управління вартістю. 
Підготовка внутрішньої зведеної інформації про вартість підприємства 
забезпечується можливістю отримання необхідних даних з різних джерел (табл. 4.7). 

Система внутрішньої зведеної інформації про вартість підприємства покликана 
задовольнити інформаційні потреби переважно внутрішніх категорій користувачів. 
Наведені внутрішні звіти і відомості забезпечують інформаційні та контрольні 
функції в системі формування та управління вартістю, дозволяють виявити характер 
впливу факторів на генерування / руйнування вартості підприємства. Використання 
системи зведеної інформації в управлінській практиці сприяє усуненню 
диференційованого впливу ризиків внутрішнього та зовнішнього середовища на зміну 
вартості підприємства.  
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Таблиця 4.7. Склад внутрішньої зведеної інформації про вартість підприємства 
№ 
з/п 

Назва звітної 
форми Зміст форми Джерела інформації Основні 

користувачі 
1 2 3 4 5 
1 Прогнозний звіт 

про вплив 
генеруючих та 
руйнуючих 
факторів на 
зміну вартості 
підприємства 

Основними 
показниками є: перелік 
факторів, що впливають 
на вартість 
підприємства; об’єкти 
обліку, на вартість яких 
впливають фактори; 
розмір впливу фактору 
на зміну ринкової 
вартості активів та 
зобов’язань 
підприємства; причини 
виникнення впливу 
факторів; шляхи 
мінімізації негативного 
впливу факторів 

Законодавчо-нормативна 
інформація (укази Президента, 
закони Верховної Ради, 
декрети Кабінету Міністрів,  
постанови, інструкції, 
положення, рішення, 
рекомендації, вказівки, 
економічні нормативи тощо); 
планова інформація (бізнес-
плани, кошториси, бюджети 
розвитку); результати аналізу 
фінансового стану 
підприємства, галузі та ринку; 
фінансова та статистична 
звітність підприємства; 
внутрішньокорпоративні 
зведення і повідомлення, 
пояснювальні записки 

Власники, 
вище 

керівництво, 
інвестори, 
внутрішній 
управлінь-

кий персонал 
різних рівнів, 
бухгалтерія 

2 Зведена 
накопичувальна 
відомість 
відхилень 
балансової 
вартості активів 
та зобов’язань 
підприємства від 
ринкової 

Відображає показники 
щодо назви об’єкта 
обліку; балансової та 
ринкової вартості 
об’єкта; причини 
виникнення відхилень; 
розрахунок абсолютних 
та відносних відхилень 
ринкової вартості 

Інформація фондових бірж та 
позабіржових торговельних 
систем; періодичні видання; 
спеціалізовані бази даних; 
результати анкетування, 
опитування, огляд запитів 
клієнтів; первинні та 
узагальнюючі документи, які 
містять інформацію про зміну 
вартості активів та зобов’язань 

Вище 
керівництво 
підприємства, 
бухгалтерія 

3 Зведена 
відомість 
здійснених 
коригувань 
балансової 
вартості активів 
та зобов’язань 
підприємства 

Містить дані про назву 
об’єкта обліку; метод 
коригування; причини 
здійснення коригування; 
вартість об’єкта до 
коригування; 
відкориговану вартість 
об’єкта; суму 
коригування 

Аналітичні матеріали, що 
надають достовірну, повну і 
всебічну інформацію про 
здійснені коригування; 
розрахункові відомості в 
частині оцінки ринкової 
вартості активів та зобов’язань 
за різними методами 
коригувань 

Власник, 
вище 

керівництво, 
бухгалтерія 

 

При формуванні внутрішньої зведеної інформації про вартість підприємства 
повинно бути забезпечене належне впорядкування інформаційного базису, 
спроможного гарантувати своєчасне та повне задоволення потреб користувачів у 
таких даних. 

Надання своєчасної та релевантної інформації для цілей формування та 
управління вартістю підприємства забезпечується наданням Прогнозного звіту про 
вплив генеруючих та руйнуючих факторів на зміну вартості підприємства  
(Зразок 4.1). 
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Зразок 4.1 
ПРОГНОЗНИЙ ЗВІТ 

ПРО ВПЛИВ ГЕНЕРУЮЧИХ ТА РУЙНУЮЧИХ ФАКТОРІВ НА ЗМІНУ 
ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
за ___________________ 20__ р. 

Назва фактору 

Об’єкт, 
на 

вартість 
якого 
впливає 
фактор 

Вплив фактору 
на зміну ринкової 

вартості 
активів та 
зобов’язань 
підприємства 

Причина 
виникнення 

фактору впливу 

Характер впливу 
фактору на 

ринкову вартість 
активів та 
зобов’язань, 
розмір впливу, 
тис. грн. 

Шляхи 
мінімізації 
негативного 

впливу фактору 

1 2 3 4 5 6 
Генеруючі фактори 

Зростання 
іноземних 
інвестицій в 
розвиток 

виробничого 
процесу 

Основні 
засоби 

Зростання 
вартості, у 
зв’язку з 

модернізацією 
основних засобів 
виробничого 
призначення 

Розширення та 
поліпшення 
інвестиційної 
привабливості 
підприємства 
та галузі 

Зростання 
ринкової 
вартості 

основних засобів 
на  

12,1 

– 

Проведення 
реструктури-
зації іпотечного 

кредиту 

Довгос-
трокові 
позики 

Зниження суми 
заборгованості 
за кредитом з 
урахуванням 

зміни 
платіжного 
графіка 

Зниження 
платоспро-
можності 

підприємства 

Зниження суми 
заборгованості 

на 3,2 

– 

… … … … … … 
Руйнуючі фактори 

Недоліки в 
маркетинговій 
стратегії 

підприємства 

Готова 
продукція 

Зниження 
ринкової 
вартості 

готової продукції 

Низький рівень 
поінформова-

ності 
споживачів 
продукції 

підприємства в 
частині її 

властивостей 

Зниження 
вартості 
готової 

продукції на  
3,5 

Розробка 
оптимальної 

цінової політики 
з урахуванням 
платоспро-
можності 
споживачів 

Нарахування 
пені за 

прострочення 
сплати єдиного 
соціального 
внеску 

Поточна 
заборго-
ваність 
за 

розрахун-
ками зі 
страху-
вання 

Зростання 
заборгованості 
перед фондами 
соціального 
страхування 

Помилка 
бухгалтера при 
заповненні 
платіжного 
доручення та 
перерахуванні 
грошових 
коштів 

Зростання суми 
заборгованості 

на 4,5 

Притягнення до 
дисциплінарної 
відповідальності 

… … … … … … 
 
Поточне управління вартістю ґрунтується на виявленні впливу факторів у 

вартісному вираженні на вартість підприємства та встановленні пріоритетних об’єктів 
управління з точки зору генерування вартості. Використання наведеної форми 
внутрішньої звітності в практиці управління вартістю підприємства дозволить 
ідентифікувати причини та ступінь впливу різних факторів на формування вартості з 
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метою з’ясування їх підпорядкованості, спрямованості дії в цілях прийняття рішень, 
орієнтованих на генерування вартості підприємства.  

Враховуючи, що балансова вартість підприємства повинна бути як найбільш 
наближеною до його ринкової вартості, відхилення у вартості безпосередньо 
впливають на фінансовий розвиток підприємства. Формування інформаційного 
базису, який виступає основою для визначення відхилень у вартості, відслідковування 
причин таких відхилень, аналізу їх динаміки та пошуку джерел мінімізації, 
забезпечується застосуванням наступної форми - Зведеної накопичувальної відомості 
відхилень балансової вартості активів та зобов’язань підприємства від ринкової 
(зразок 4.2). 

Зразок 4.2 
ЗВЕДЕНА НАКОПИЧУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ 

ВІДХИЛЕНЬ БАЛАНСОВОЇ ВАРТОСТІ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
ПІДПРИЄМСТВА ВІД РИНКОВОЇ 

за ______________ 20__ р. 

Назва 
об’єкта 

Балансова 
вартість 
об’єкта,  
тис. грн. 

Ринкова 
вартість 
об’єкта,  
тис. грн. 

Причини 
виникнення 
відхилень 

Відхилення 
Абсолютне, 
тис. грн. Відносне, % 

1 2 3 4 5  
(гр. 3-гр.2) 

6 ((гр. 5 / 
гр. 2)*100%) 

Активи підприємства, відображені в балансі 
Необоротні активи 

Основні 
засоби 

27,0 25,0 Зростання 
ступеня зносу 
обладнання 

-2,0 -25,3 

Оборотні матеріальні активи 
Готова 
продукція 

3,2 2,6 Зниження 
середньоринкової 
ціни реалізації на 

аналогічну 
продукцію 

-0,6 -7,6 

Зобов’язання підприємства, відображені в балансі 
Довгострокові зобов’язання 

Довгостро-
кові позики 

4,9 4,3 Перерахунок за 
зміною курсу 

іноземної валюти 

-0,6 -7,6 

Позабалансові активи підприємства 
Людський 
капітал 

53,9 65,0 Підвищення 
кваліфікації 
працівників 

+11,10 140,5 

… … … … … … 
 

При відображенні вартості активів підприємства слід враховувати, що вони не 
повинні оцінюватися вище за їх здатність генерувати доходи або, щонайменше, їх 
оцінка не повинна перевищувати ціну, за якою вони можуть бути продані у поточних 
ринкових умовах. Те саме, але зворотно, стосується і зобов’язань. 

Використання зведеної накопичувальної відомості дозволяє виділити 
відмінності у принципах обліку активів та зобов’язань підприємства згідно з 
національними та міжнародними стандартами, забезпечує підвищення ступеня 
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інформативності фінансової звітності для потреб вищого керівництва підприємства, 
дійсних та потенційних власників капіталу. 

У процесі коригування статей фінансової звітності виконуються процедури 
доведення балансової вартості активів та зобов’язань до справедливої (ринкової). 
Застосування різних методів коригування фінансової звітності викликає об’єктивну 
необхідність розробки та впровадження в облікову практику оперативної Зведеної 
відомості здійснених коригувань балансової вартості активів та зобов’язань 
підприємства (Зразок 4.3). Зведена відомість повинна надавати можливість прийняття 
своєчасних рішень щодо зміни параметрів облікової політики в цілях покращання 
стратегії функціонування підприємства.  

Зразок 4.3 
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 

ЗДІЙСНЕНИХ КОРИГУВАНЬ БАЛАНСОВОЇ ВАРТОСТІ АКТИВІВ ТА 
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА 

за ______________ 20__ р. 

Назва 
об’єкта 

Метод 
коригу-
вання 

Причина 
коригування 

Вартість 
об’єкта до 
коригування,  
тис. грн.  

Відкоригована 
вартість 
об’єкта, 
тис. грн.  

Сума 
коригу-
вання, 
тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 
Генеруючі фактори 

Основні 
засоби 

Переоцінка 
на базі 

коригуючих 
коефіцієнтів 
вартості 

Здійснення 
модернізації 
обладнання та 
підвищення його 

ринкової 
вартості 

25,0 27,0 2,0 

Довгостро-
кові позики  

Метод 
дисконту-
вання 

грошових 
потоків 

Зниження 
платоспромож-
ності боржників 

20,7 17,5 -3,2 

Руйнуючі фактори 
Виробничі 
запаси 

Метод 
середньозва
женої 

ринкової ціни 

Зміна методу 
списання 
виробничих 
запасів 

3,4 3,1 -0,3 

Коротко-
строкові 
позики 

Переоцінка 
на базі 

коригуючих 
коефіцієнтів 
вартості 

Перерахунок за 
зміною курсу 

іноземної валюти 

8,5 9,4 0,9 

… … … … … … 
 
 

Використання наведеної форми забезпечує формування масиву облікових даних, 
які використовуються при підготовці звітності про вартість підприємства. 
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Розроблені пропозиції порядку складання і змістовного наповнення внутрішньої 
зведеної інформації про вартість підприємства дозволяють вивести на якісно новий 
рівень систему управління вартістю, забезпечують формування достовірного, 
релевантного та оперативного інформаційного базису в частині оцінки вартості 
підприємства, сприяють виявленню факторів та ризиків, які негативно впливають на 
показники вартості суб’єкта господарювання. 

Внутрішня спеціалізована звітність про вартість підприємства. Результати 
проведених коригувань вартості активів та зобов’язань повинні бути належним чином 
узагальнені в окремому звіті про вартість підприємства. Такий звіт повинен становити 
основу системи формування та управління вартістю підприємства і застосовуватись в 
процесах здійснення управлінського впливу на генеруючі і руйнуючі фактори. Цей 
звіт також може надаватись, в окремих випадках, на вимогу потенційних інвесторів та 
інших груп зацікавлених користувачів. 

Необхідність підвищення якості інформаційного забезпечення системи 
управління вартістю зумовлює потребу формування спеціалізованого Звіту про 
вартість підприємства, що повинен надавати інформацію про вартість за минулі 
періоди і прогноз вартості. Звіт про вартість підприємства слугує базисом для аналізу 
ефективності системи управління підприємством, розробки стратегії його розвитку, 
формує реальне уявлення про потенційні інвестиційні можливості.  

Для підготовки форми Звіту про вартість підприємства повинен враховуватися 
вітчизняний та зарубіжний досвід оціночної діяльності та діючі нормативні вимоги. 
Основним нормативним документом, що врегульовує порядок виконання оціночних 
процедур та узагальнення результатів оцінки вартості є Національний стандарт № 1 
“Загальні засади оцінки майна і майнових прав” (НА № 1) та № 2 “Оцінка нерухомого 
майна” (НА № 2). Зокрема, цими стандартами передбачено перелік видів інформації, 
яка повинна наводитись у Звіті про оцінку вартості підприємства (табл. 4.8). 

Таблиця 4.8. Перелік інформації, яка наводиться у Звіті про оцінку майна та  
Висновку про ринкову вартість об’єкта оцінки згідно з чинним законодавством 
Нормативний 
документ Зміст інформації 

1 2 
Звіт про оцінку вартості майна 

п. 16 НС № 1 Визначення ринкової вартості об’єкта оцінки за допомогою порівняльного підходу 
ґрунтується на інформації про ціни продажу (пропонування) подібного майна, 
достовірність якої не викликає сумнівів у оцінювача. У разі відсутності або 
недостатності зазначеної інформації зазначається, якою мірою це вплинуло на 
достовірність висновку про ринкову вартість об’єкта оцінки 
За наявності істотного впливу зовнішніх факторів (соціально-економічних, 
політичних, екологічних тощо) на ринок подібного майна, що призводить до 
фактичної неможливості надання аргументованого та достовірного  
висновку про ринкову вартість, даються додаткові роз’яснення та застереження 

п. 17 НС № 1 У Звіті та Висновку про вартість об’єкта оцінки відображається факт про  
включення або не включення до ринкової вартості суми податку на додану 
вартість. Оціночні процедури, пов’язані з визначенням ринкової вартості, 
здійснюються з урахуванням включення або не включення до неї суми податку 
на додану вартість 
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Продовження табл. 4.8 
1 2 

п. 18 НС № 1 Обґрунтовується вибір неринкового виду вартості  
п. 26 НС № 1 Під час визначення інвестиційної вартості аналізуються умови продажу 

(інвестування) та їх відмінність від типових умов продажу подібного майна на 
ринку, вплив зазначених умов на формування його вартості, у тому числі 
виходячи з принципу найбільш ефективного використання 

п. 27 НС № 1 Спеціальна вартість об’єкта оцінки визначається на основі розрахунку його 
ринкової вартості з подальшим збільшенням її на суму надбавки, яка 
встановлюється з урахуванням особливого інтересу потенційного покупця або 
користувача. Сума надбавки повинна бути обґрунтована окремо від ринкової 
вартості 

п. 37 НС № 1 Окремо обґрунтовується неможливість або недоцільність застосування певного 
методичного підходу, пов’язана з повною відсутністю чи недостовірністю 
необхідних для цього вихідних даних про об’єкт оцінки та іншої інформації 

п. 52 НС № 1 У разі неповноти зазначеної інформації або її відсутності у Звіті зазначається 
негативний вплив цього факту на результати оцінки 

п. 54 НС № 1 Зібрані вихідні дані та інша інформація повинні відображатися з посиланням 
на джерело їх отримання та у додатках до Звіту із забезпеченням режиму 
конфіденційності згідно з умовами договору на проведення оцінки та з 
дотриманням вимог законодавства 

п. 56 НС № 1 Звіт може складатися у повній чи у стислій формі 
п. 57-58 НС № 1 Порядок доопрацювання та підписання Звіту 
п. 15 НС № 2 У звіті зазначають інші оціночні процедури, які характеризують дохід на  

інвестований капітал та повернення інвестованого капіталу 
п. 15 НС № 2 Обґрунтування вибору оціночної процедури та розрахунок ставки капіталізації 

або ставки дисконту 
п. 21 НС № 2 Обґрунтування оціночної процедури узгодження результатів оцінки 

Висновок про ринкову вартість об’єкта оцінки 
п. 60 НС № 1 Висновок про вартість майна повинен містити відомості про:  

замовника оцінки та виконавця звіту про оцінку майна;  
назву об’єкта оцінки та його коротку характеристику;  
мету і дату оцінки;  
вид вартості, що визначався;  
використані методичні підходи;  
величину вартості, отриману в результаті оцінки.  
У разі потреби у Висновку можуть бути відображені припущення та 
застереження щодо використання результатів оцінки 

 

Стандарти оцінки орієнтуються на визначення ринкової вартості активів та 
зобов’язань суб’єкта господарювання. У частині Висновку про ринкову вартість 
об’єкта оцінки законодавством врегульовано перелік відомостей, які він повинен 
містити. Відсутність роз’яснень щодо їх змістовного наповнення призводить до 
виникнення непорівнянності інформації Висновків про ринкову вартість, 
перешкоджає прийняттю виважених інвестиційних рішень. 

Більш розширений перелік складових Звіту про оцінку затверджений російським 
законодавством. Зокрема, загальні вимоги до оформлення результатів оцінки 
встановлені Федеральним Законом від 29.07.1998 № 153-ФЗ “Про оціночну діяльність 
в Російській Федерації” [633]. Згідно ст. 11 зазначеного Закону Звіт не повинен 
                                                 
633 Закон “Об оценочной деятельности в Российской Федерации” (текст в редакции Федерального  
закона от 22.07.2010 N 167-ФЗ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.labrate.ru/ 
laws/20100722_fz-135.htm. 
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допускати неоднозначного тлумачення або вводити користувачів в оману. У Звіті в 
обов’язковому порядку зазначаються дата проведення оцінки, стандарти оцінки, що 
використовуються, цілі та завдання проведення оцінки об’єкта, наводяться інші 
відомості, необхідні для повного й недвозначного тлумачення результатів проведеної 
оцінки об’єкта. Якщо при проведенні оцінки визначається не ринкова, а інші види 
вартості, у Звіті повинні бути зазначені критерії їх встановлення і причини відступу 
від можливості визначення ринкової вартості. 

В США затверджені Єдині стандарти професійної практики оцінки (US PAP), які 
об’єднують десять стандартів. Комітетом з оцінки бізнесу Американського 
товариства оцінювачів прийнято дев’ять стандартів, серед яких на особливу увагу 
заслуговує стандарт, що розкриває зміст Звіту про оцінку вартості бізнесу. 
Зазначений стандарт передбачає наступні розділи Звіту: підпис і сертифікація; 
обмежувальні умови; формування оціночного завдання; опис бізнесу; фінансовий 
аналіз; методологія оцінки; повний письмовий звіт; конфіденційність звіту [634]. 

Аналіз нормативного забезпечення процесів оцінки вартості підприємства 
свідчить про те, що вітчизняна практика оцінки вартості бізнесу знаходиться у стані 
свого розвитку. При цьому невирішеними залишаються проблеми встановлення 
єдиних норм та вимог, які пред’являються до звітних документів щодо результатів 
оцінки вартості підприємства. 

В наукових працях [635, с. 371-411; 636, с. 230-263], присвячених проблемам 
оцінки вартості підприємства, досліджуються етапи проведення такої оцінки, одним з 
яких є узагальнюючий етап, що передбачає оформлення Звіту про вартість 
підприємства, а також розкриваються методичні засади застосування методів оцінки 
вартості, взаємозв’язок між елементами системи оцінки вартості бізнесу. Незважаючи 
на наявні дослідження з проблем документування результатів оцінки розробка 
стандартизованих форм звітності про вартість підприємства не набула достатнього 
висвітлення в наукових працях. 

За словами Т.В. Теплової, сьогодні змінюється значимість якості управління, 
вимоги до інформаційної відкритості, дотримання “правил гри” [637]. З 90-х р. 
з’явився попит на публічну фінансову інформацію за межами бухгалтерського 
стандарту “витрати-доходи”. Компанії, фінансові консультанти почали доповнювати 
стандартні річні звіти, що фіксують показники минулого, новими даними про 
майбутню динаміку компанії. У звітах з’явився новий розділ, присвячений створенню 
вартості (Value Reporting). Головним принципом у розкритті такої інформації стало 

                                                 
634 Руководство по чтению отчетов по оценке бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.manager-
erp.com/lib/news_detail.php?ID=59. 
635 Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, М.А. Эскиндаров и др. – М.: 
ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. – 544 с. 
636 Щербаков В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. – М.: Омега-Л, 
2006. – 288 с. 
637 Теплова Т.В. Современные модификации стоимостной модели управления компанией / Т.В. Теплова // 
Вестник Московского университета / Сер. 6. “Экономика”. – 2004. – № 1. – С. 83-103. 
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виявлення важелів управління, що впливають на зростання вартості компанії, тобто 
на її інвестиційну цінність. 

Одним з більш досконалих в практиці складання звітності про вартість 
підприємства вважається підхід, запропонований компанією PriceWaterhouseCoopers. 
За цим підходом звітність про вартість підприємства формується з урахуванням 
комплексу заходів, що забезпечують гнучкість її побудови: а) створення глобальної 
сукупності загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку; б) формування 
додаткових стандартів, які враховують специфіку галузі; в) організація системи 
доповнень, які розкривають специфіку процесів створення вартості на конкретному 
підприємстві. 

Звітність про вартість підприємства окремі автори пропонують складати за 
такими розділами [638]: а) огляд ринку (умови конкуренції; регулювання галузі; 
макроекономічні тенденції та їх вплив; тенденції розвитку галузі); б) стратегії 
(завдання, цільові показники; механізми та організація; корпоративне управління); 
в) політика управління вартістю (клієнти; персонал; інновації; бренди; канали 
логістики; соціальна репутація; репутація в сфері охорони середовища); г) фінансові 
результати (фінансові показники; порівняння з цільовими показниками вартості 
підприємства; управління ризиками; аналіз за сегментами).  

Основною особливістю наведеної структури звітності про вартість є 
систематизація як фінансових, так і нефінансових генеруючих факторів. Відповідно 
до цієї концепції звітність про вартість повинна складатися з чотирьох блоків 
інформації, об’єднаних в розділи про внутрішні інструменти створення вартості та 
зовнішні процеси, які визначаються конкуренцією на ринках збуту.  

Свій підхід до структури Звіту про вартість підприємства пропонується 
російськими дослідниками. Зокрема, автори наводять такі розділи Звіту: а) вступ 
(загальна інформація); б) макроекономічна інформація; в) галузева інформація; 
г) опис компанії; д) опис джерел інформації; е) аналіз фінансово-економічного 
становища підприємства; є) підходи до оцінки і висновок [639, c. 23, 640, с. 7]. 

Окремими авторами складові Звіту про вартість визначаються на основі 
законодавчих вимог. Зокрема, [641, c. 233-235, 642, c. 98-101] пропонується наступне 
наповнення розділів Звіту про вартість бізнесу (табл. 4.9). 

                                                 
638 Ивашковская И. Принцип устойчивого развития в создании моделей стоимости [Электронный  
ресурс] / И. Ивашковская // Управление компанией. – 2006. – № 8. – Режим доступа: 
http://www.management.com.ua/finance/fin126.html. 
639 Оценка стоимости предприятий: [учебно-методический комплекс] / Г.Н. Ронова, П.Ю. Королев, 
А.Н. Осоргин и др. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 157 с. 
640 Стрельцова Т.В. Основы оценки бизнеса: [учебное пособие] / Т.В. Стрельцова, Е.В. Бучнева. – Барнаул:  
Изд-во АГАУ, 2007. – 57 с. 
641 Щербаков В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. – М.: Омега-Л, 
2006. – 288 с. 
642 Козодаев М. Оценка и бизнес / М. Козодаев, М. Пылов. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест: Институт 
экономических стратегий, 2003. – 128 с. 
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Таблиця 4.9. Характеристика розділів Звіту про вартість бізнесу 
Розділи Звіту Зміст розділів 

Вступ Завдання з оцінки: мета оцінки; виконавці робіт з оцінки 
Вид вартості, що визначається 
Опис частки підприємства, що оцінюється 
Коротка характеристика підприємства 
Величина вартості 
Дата оцінки 
Похибки та обмежуючі обставини 
Відсутність особистої зацікавленості суб’єкта оцінки 

Опис 
макроекономічних 
параметрів 

Основні макроекономічні фактори, що впливають на результати оцінки на 
національному та регіональному рівнях 
Тенденції макроекономічних факторів та їх вплив на перспективи розвитку 
бізнесу 

Опис галузі, в якій 
функціонує 
підприємство 

Стан галузі; ринки збуту та особливості збуту продукції; 
Умови конкуренції в галузі, наявність основних конкурентів, що 
виготовляють товари-замінники (ціна, якість обслуговування, канали збуту, 
обсяги продажу, реклама) 

Опис бізнесу, що 
оцінюється 

Тип підприємства (організаційно-правова форма; партнерство; корпорація) 
Використані джерела інформації; 
Дані про історію підприємства; 
Напрями діяльності, характеристика постачальників та споживачів; 
Чутливість до сезонних та циклічних факторів; 
Майно, в тому числі нематеріальні активи і виробничі потужності; 
Робочий та управлінський персонал (якість управління; кваліфікація, 
плинність); 
Перспективи розвитку бізнесу 

Фінансовий аналіз Аналіз фінансових звітів (за 3-5 років); 
Пояснення здійснених в цілях оцінки коригувань фінансової звітності 
(нормалізуючих та інших); 
Аналіз фінансових коефіцієнтів; 
Прийняті похибки, результати порівняння з фінансовими показниками 
аналогів, прогнози фінансового стану підприємства 
Влив фінансових показників на вартість бізнесу 

Вибір підходів до 
оцінки 

Основа для вибору методів оцінки, які використовуються в  
конкретній ситуації; 
Обов’язкове обґрунтування відмови від використання будь-якого підходу 
(у випадку неможливості застосування всіх трьох підходів до оцінки) 

Визначення вартості 
підприємства за 
обраними підходами до 
оцінки 

Розрахунки і логіка міркувань з визначення вартості підприємства із 
застосування обраних підходів і методів оцінки; 
Способи отримання змінних (ставки дисконтування, ставки капіталізації, 
мультиплікатори) 

Визначення остаточної 
вартості об’єкта оцінки 

Узгодження отриманих результатів та остаточної оцінки вартості бізнесу;  
Логічні міркування, що обґрунтовують застосування премій, знижок 
(знижок за неконтрольний характер, премій за контроль) 

Висновок Основні висновки і величина вартості бізнесу 
Рекомендації за результатами проведеної оцінки 

Список використаних 
джерел 

Законодавчі акти, документи органів статистики; періодичні видання 
(газети, журнали); методична література (книги, статті, стандарти) 

Додатки Документи, на основі яких проводився фінансовий аналіз: дані  
балансу (ф. № 1), звіту про фінансові результати (ф. № 2) за період, 
що аналізується 
Фотографії об’єкта оцінки (у випадку потреби) 
Копії документів про кваліфікацію оцінювача 
Інші відомості 

 



 305 

Представлена структура Звіту про вартість бізнесу вирізняється деталізацією 
переліку розділів зазначеного документу та їх наповненням. Разом з  тим, наведене 
наповнення Звіту є характерним для сфери професійної оціночної діяльності і не 
враховує таких питань, як оцінка ризиків діяльності підприємства, особливості 
його функціонування в умовах використання сучасних комп’ютерних технологій, 
необхідність відображення інформації про оцінку вартості інтелектуального 
капіталу та інших позабалансових факторів, що знижує ефективність використання 
цієї форми Звіту в процесах формування вартості підприємства. 

Як зауважують І.М. Парасій-Вергуненко та І.І. Бродська, у звіті про вартість 
підприємства мають бути відображені умови конкуренції в галузі, ринки збуту, 
реальні та потенційні контрагенти (постачальники та покупці), альтернативні 
варіанти перепрофілювання напрямів діяльності підприємства, можливості 
розширення або зміни асортименту продукції, що виготовляється підприємством, 
динаміка попиту на неї [643, c. 112]. Зміна умов функціонування підприємства в 
майбутньому може радикально вплинути на підсумкову величину вартості компанії. 
Проте, наведені підходи обмежують процедуру оцінки вартості підприємства оцінкою 
рівня конкурентоспроможності та становища на ринку, зумовлюють фрагментарність 
результатів оцінки. 

Наближеним до практичних потреб є Звіт про вартість підприємства, 
запропонований Т.Г. Касьяненко [644, c. 41-43] (табл. 4.10). Наведений підхід до 
побудови Звіту вирізняється розширенням процедури оцінювання в розрізі трьох 
підходів – затратного, порівняльного та дохідного. Також автором додані розділи в 
частині сертифікації суб’єкта оцінки та його відповідальності. 

Таблиця 4.10. Структура Звіту про вартість підприємства за Т.Г. Касьяненко 
№ 
з/п Перелік розділів звіту 

1 2 
1 Титульний лист 
2 Лист…, який вказує підсумкове значення оцінюваної вартості об’єкта оцінки 
3 Зміст 
4 Основні факти та висновки: ідентифікація об’єкта оцінки, мета оцінки та її призначення, 

визначення виду оцінюваної вартості; використовувані стандарти оцінки, дата оцінки, набір 
оцінюваних прав, відомості про Замовника і оцінювачі, основні припущення та обмежуючі 
умови 

5 Загальноекономічний аналіз 
6 Аналіз галузі, до якої відноситься діяльність підприємства, що оцінюється 
7 Аналіз регіону, де розташоване підприємство 

 

                                                 
643 Парасій-Вергуненко І.М. Інформаційне забезпечення процедур оцінювання вартості підприємства / 
І.М. Парасій-Вергуненко. І.І. Бродська // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”. Збірник наукових праць / 
Луцький національний технічний університет / Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 
2008. – Вип. 5 (20), Ч. 2. – C. 110-116. 
644 Касьяненко Т.Г. Преобразование финансовой отчетности предприятия для целей оценки бизнеса: [учеб. 
пособие] / Т.Г. Касьяненко. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 167 с. 
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Продовження табл. 4.10
1 2
8 Повний опис об’єкта оцінки: історія об’єкта; аналіз середовища місця розташування об’єкта; 

дані про місто (район), дані про оточення
9 Перетворення бухгалтерської звітності та аналіз фінансового стану підприємства за 

допомогою розрахунку відносних коефіцієнтів
10 Визначення вартості об’єкта за затратним підходом
11 Визначення вартості об’єкта за порівняльним підходом
12 Визначення вартості об’єкта за дохідним підходом
13 Узгодження і визначення підсумкової величини вартості
14 Обмежуючі умови. Передбачає забезпечення захисту інтересів оцінювача, а також 

запобігання можливим непорозумінням з боку Замовника та інших користувачів Звіту
15 Сертифікація оцінки, в якій міститься заява оцінювача щодо його об’єктивності та 

неупередженості, виявлених при проведенні оцінки
16 Використана література
17 Додатки: документи, на підставі яких виявлено кількісні та якісні характеристики об’єкта 

оцінки; документи, що підтверджують кваліфікацію оцінювача
Дослідження Звітів про вартість вітчизняних підприємств свідчить про 

використання різних форматів їх структури та наповнення (табл. 4.11).  
Таблиця 4.11. Структура Звітів про вартість підприємства, які використовуються в 

практичній діяльності суб’єктів господарювання

Назва розділів звіту

П
АТ

 “
Ав
ді
їв
сь
ки
й 

ко
кс
ох
ім
іч
ни
й 
за
во
д”

П
АТ

 “
Ал
че
вс
ьк
ий

 
ме
т
ал
ур
гі
йн
ий

 к
ом
бі
на
т

”

П
АТ

 “
ДН

ІП
РО

ЕН
ЕР

ГО
”

П
АТ

 “
М
от

ор
 С
іч

”

П
АТ

 “
За
хі
де
не
рг
о”

П
АТ

 “
ІН
ТЕ

РП
АЙ

П
 Н
ТЗ

”

П
АТ

 “
М
ет

ал
ур
гі
йн
ий

 
ко
мб
ін
ат

 “
Аз
ов
ст
ал
ь”

Ко
нс
ал
т
ин
го
ве

 п
ід
пр
иє
мс
т
во

 
“Р
ЕН

ТА
 Г
РУ

П
”

Ко
нс
ул
ьт

ац
ій
на

 гр
уп
а 

“Д
еп
ар
т
ам
ен
т

 о
ці
нк
и”

Вс
ьо
го

П
ит

ом
а 
ва
га

, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Вступ + + + - - - - - + 4 3,7
Перелік умовних позначень - - + - - - - - - 1 0,9
Загальний 
макроекономічний аналіз + + + + - + + - + 7 6

Огляд галузі + + + + + - + - + 7 6
Характеристика та опис 
об’єкта оцінки + + + + + + + + + 9 8,3

Аналіз фінансового стану 
підприємства + + - + + - + + + 7 6

Визначення вартості за 
затратним підходом + + + + + + + - + 8 7,5

Визначення вартості за 
дохідним підходом + + + + + + + - + 8 7,5

Визначення вартості за 
ринковим підходом + + + + + + + - + 8 7,5

Розрахунок узагальнюючої 
величини вартості 100 % акцій + + - - - - - - - 2 1,9

Висновок про вартість 
об’єкта + + - + + + + - + 7 6,5
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Продовження табл. 4.11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Загальна методологія оцінки - - + + + + + + - 6 5,6
Визначення вартості 
привілейованих акцій - - + - - - - - - 1 0,9
Узгодження результатів 
оцінки та внесення коригувань - - + - + - + + + 5 4,6
Додатки + + + + + + + + - 8 7,4
Загальні відомості - - - + + + + + - 5 4,6
Сертифікат якості - - - - + + + - - 3 2,9
Похибки та обмежуючі 
обставини - - - + + + + + + 6 5,6
Перелік джерел інформації - - - + + + + + + 6 5,6

Як свідчать дані таблиці, окремі звіти складаються за скороченою формою
(30,5 %) та містять такі показники: вихідні дані; фінансовий аналіз діяльності 
підприємства, результати застосування методів оцінки; висновки; додатки. Наявні 
більш деталізовані Звіти про вартість підприємства (69,5 %), які місять: загальні 
відомості; обсяги та етапи дослідження; огляд макроекономічних показників та галузі 
діяльності підприємства; опис об’єктів оцінки; оцінка вартості об’єкта оцінки в 
розрізі затратного, дохідного та ринкового підходів; узагальнення результатів оцінки; 
підсумковий висновок про вартість підприємства; додатки. В окремих випадках у 
Звітах наводиться визначення вартості привілейованих акцій. Разом з тим, при 
підготовці Звітів про вартість підприємства допускаються недоліки, що перешкоджає
повноцінному інформуванню користувачів (рис. 4.4).

Звіти не містять розробленої системи критеріїв вибору 
методів оцінки 

Відсутній опис ризиків діяльності та оцінка їх впливу на 
подальше функціонування підприємства 

Звіти містять перелік балансових статей, які повинні 
підлягати коригуванню, однак чітко не визначені методи 
коригування даних 

В окремих звітах відсутня інформація про кадрову політику 
та інтелектуальний капітал підприємства 

Відсутні пропозиції суб’єктів оцінки зі зниження 
негативного впливу факторів зовнішнього і внутрішнього 
середовища 

Не наведена інформація про планування майбутньої 
діяльності підприємства та його здатність до генерування 
прибутку 

Відсутній детальний перелік термінів та умовних 
скорочень, що використовуються у Звіті 
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Недоліки Звітів про вартість підприємства 

Рис. 4.4. Недоліки структури та змісту Звітів про вартість підприємства
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Розробка та затвердження стандартизованої форми Звіту про вартість 
підприємства є одним з найбільш важливих завдань, вирішення якого сприятиме 
формуванню нових підходів до надання інформації для зацікавлених користувачів 
забезпечить формування релевантної інформаційної бази в частині проведення 
оціночних розрахунків, розвитку методологічних засад вартісного оцінювання 
бізнесу. Інформаційне наповнення Звіту про вартість підприємства повинно 
відповідати основним потребам користувачів (рис. 4.5). 
 СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

1.1. Призначення та використання звіту. 1.2. Перелік умовних скорочень та використаних 
термінів. 1.3. Дата складання звіту. 1.4. Період проведення оцінки вартості підприємства; 
1.5. Основа для проведення оцінки. 1.6. Встановлення мети, завдань оцінки. 1.7. Обмеження та
припущення, використані в процесі оцінки та враховані у Звіті 

    Загальні положення 

2.1. Опис та особливості об’єкта оцінки. 2.2. Планування діяльності у майбутніх періодах. 
2.3. Макроекономічний аналіз; 2.4. Критичний аналіз галузі. 2.5. Ризики функціонування 
підприємства. 2.6. Фінансовий аналіз діяльності суб’єкта господарювання. 2.7. Опис облікової 
політики 

    Об’єкт оцінки та середовище функціонування підприємства 

3.1. Характеристика підходів та методів оцінки вартості підприємства . 3.2. Опис критеріїв 
та порядок вибору методів та факторів оцінки вартості . 3.3. Розрахунок показників
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Рис. 4.5. Запропонована структура Звіту про вартість підприємства 
 

Розділ “Загальні положення” повинен містити інформацію щодо призначення та 
використання звіту. Перелік умовних скорочень та використаних термінів наводиться 
для зрозумілості викладення основного змісту Звіту. Скорочення й умовні позначення, 
що використовуються у Звіті, повинні відповідати загальноприйнятим вимогам. Дата 



 309 

складання звіту і період проведення оцінки підтверджують реальність виконаних 
оціночних процедур.  

Обґрунтованість й достовірність результатів оцінки вартості підприємства 
багато в чому залежать від того, наскільки правильно визначено завдання і мету 
оцінки, що, в свою чергу, дозволяє вибрати відповідний методичний інструментарій 
для розрахунків. Мета та завдання оцінки вартості підприємства залежатимуть від 
стану його діяльності (функціонуюче, перебуває в стані реструктуризації, 
поглинання, злиття, санації тощо) та інформації, яку необхідно надати користувачам. 

Оскільки оцінка виконується на базі наявної інформації про середовище 
функціонування підприємства (може містити недостовірні дані щодо зовнішніх 
чинників), в процесі оцінки може бути не виявлений вплив прихованих факторів. 
Тому у звіті повинні деталізуватися обмеження та припущення, використані в процесі 
оцінювання. 

У розділі “Об’єкт оцінки та середовище функціонування” наводиться інформація 
про особливості об’єкта оцінки (відомості про підприємство, види діяльності, наявне 
майно, організаційно-правова форма та структура капіталу). Оцінка балансової 
вартості майна підприємства повинна наводитися в розрізі активів та зобов’язань із 
зазначенням їх динаміки за останні три-п’ять років. При описі планування діяльності 
на декілька періодів повинна бути чітко розкрита мета діяльності підприємства та 
встановлений перелік заходів її реалізації. 

Особливої уваги у Звіті потребують результати макроекономічного аналізу. 
Зокрема, слід описати джерела інформації, стан розвитку регіону, встановити основні 
макроекономічні фактори генерування / руйнування вартості підприємства, провести 
маркетинговий аналіз розвитку ринку (загальний опис ринку, класифікація об’єктів, 
що оцінюються, рівень попиту, пропозиції на ринку, зростання чи зниження інфляції). 
Однією з проблем підготовки Звітів про вартість підприємства є відсутність повної та 
достовірної інформації про стан та розвиток вторинних ринків реалізації продукції, 
що ускладнює прогноз цін на продукцію та майно підприємства в наступних звітних 
періодах.  

Критичний аналіз галузі передбачає оцінку сфери діяльності на рівні світу та 
країни, встановлення факторів, що впливають на формування вартості підприємства, 
рівень інвестиційної привабливості галузі, її тарифне та цінове регулювання, 
відомості про основних конкурентів, реформування та прогноз розвитку галузі. 

Опис ризиків функціонування підприємства забезпечує розробку заходів щодо їх 
попередження та зниження з урахуванням інтересів інвесторів та інших користувачів. 
Зокрема, обов’язково повинна розкриватися інформація про види ризиків, які 
притаманні діяльності підприємства, порядок їх кількісної та якісної оцінки, вплив на 
формування вартості підприємства, характер прояву. 

Проведення фінансового аналізу діяльності суб’єкта господарювання передбачає 
розкриття інформації про структуру та динаміку активів, зобов’язань та капіталу 
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підприємства. Також повинен наводитися аналіз основних фінансових коефіцієнтів та 
відповідні висновки, щодо оцінки майнового та фінансового стану, ліквідності та 
платоспроможності підприємства. 

Опис облікової політики у Звіті дозволяє оцінити вплив вибору тих чи інших 
альтернативних методів обліку активів та зобов’язань підприємства на його фінансові 
результати та відхилення балансової вартості від ринкової. 

Розділ “Методика оцінки вартості підприємства” є процедурним та містить 
деталізацію розрахунків і коригувань показників вартості. У цьому розділі наводиться 
опис та характеристика підходів і методів оцінки вартості підприємства (затратного, 
дохідного та ринкового), встановлюються критерії та порядок вибору методів і 
факторів вартості з урахуванням результатів макроекономічного аналізу. Крім цього 
вказуються основні припущення, використані при побудові прогнозних грошових 
потоків, обирається метод розрахунку ставки дисконтування, наводиться алгоритм та 
здійснюються безпосередні розрахунки вартості підприємства за обраним підходом в 
частині балансових та позабалансових факторів. 

Оскільки генеруючі фактори вартості не завжди знаходять належне 
відображення у звітності підприємства, виникає потреба їх додаткового розкриття та 
оцінки їх впливу. У Звіті також повинні бути детально описані методи оцінки впливу 
таких факторів та зроблені висновки щодо мінімізації їх негативного впливу. 

Розділ “Узагальнення результатів оцінки” містить порівняння результатів, 
отриманих на основі застосування відповідних методів оцінки, та формування 
висновку про вартість підприємства шляхом узгодження отриманих результатів та 
зведення їх до єдиної величини вартості. За результатами проведених розрахунків 
оформлюється висновок з остаточним судженням про вартість підприємства. 

У випадку, якщо підприємство має Звіти про його вартість за попередні періоди, 
проводиться аналіз динаміки вартості підприємства, результати якого дозволяють 
виявити і кількісно відобразити закономірності таких змін, визначити ключові 
фактори їх генерування чи руйнування. 

У розділі “Інша додаткова інформація” наводиться перелік підтверджуючих 
документів, використаних при оцінці вартості підприємства, що дозволяє підтвердити 
правомірність та достовірність розрахунків такої вартості. 

Невід’ємною частиною Звіту про вартість підприємства є додатки, до складу 
яких можуть належати: копії дозвільних документів підприємства (ліцензій та 
сертифікатів); копії первинних та зведених документів, використаних в процесі 
оцінки вартості підприємства; фінансова звітність за декілька звітних періодів; 
відкоригована фінансова звітність; підтвердження дантх щодо ринкової вартості 
об’єктів оцінки; форми внутрішньої звітності суб’єкта господарювання в частині 
зміни вартості його активів та зобов’язань тощо. 

Таким чином, Звіт про вартість підприємства повинен містити опис аналізу 
стану діяльності суб’єкта господарювання, виконаних процедур з оцінки факторів, які 
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впливають на генерування / руйнування вартості підприємства, можливі шляхи 
мінімізації їх негативного впливу. На основі такої звітності повинні проводитися 
заходи з вибору оптимальних методів оцінки вартості підприємства, коригування 
стратегії його розвитку, пошуку найбільш ефективного перерозподілу грошових 
потоків. Результати оцінки вартості підприємства створюють передумови для 
формування дієвого механізму управління вартістю підприємства, надання 
достовірної інформації для інвесторів та кредиторів в частині створення вартості. 

Наведені пропозиції щодо структури і наповнення Звіту про вартість 
підприємства є основою для розробки узагальнюючого регламентуючого документу, 
що повинен затверджуватись на рівні підприємства. Таким документом є Положення 
щодо порядку узагальнення результатів оцінки вартості підприємства (Додаток Ш), 
яке повинно розкривати перелік основних розділів Звіту про вартість підприємства, 
вимоги до його складання та подання. Використання в практиці діяльності 
вітчизняних підприємств запропонованого положення сприятиме досягненню 
уніфікації структури та методів оцінки вартості підприємства, оптимізації процесів 
підготовки та подання звітності про вартість, врегулюванню відповідальності 
підприємства в частині результатів здійсненої оцінки його вартості. 

Використання запропонованих положень щодо розробки структури та змісту 
Звіту про вартість підприємства в практичній діяльності сприятиме формуванню 
повноцінної інформаційної бази для прийняття рішень щодо розміщення капіталу, 
мінімізації негативного впливу факторів та ризиків на зміну вартості підприємства. 
Використання поданої структури Звіту забезпечить проведення достовірної оцінки 
результативності та ефективності функціонування суб’єктів господарювання, їх 
здатності генерувати вартість бізнесу, сприятиме розширенню їх інвестиційних 
можливостей. 

 
 
 
4.3. Вартість підприємства у фінансовій звітності за МСФЗ 
 
Поглиблення інтернаціоналізації бізнесу, формування розгалужених відносин 

між транснаціональними корпораціями, глобалізація ринків зумовили необхідність 
розробки єдиних міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності. 
Основним інформаційним джерелом, що містить узагальнену інформацію про стан 
діяльності підприємства та його зміни, є фінансова звітність. На сьогодні, згідно з 
чинним законодавством, ряд суб’єктів господарювання зобов’язані застосовувати 
Міжнародні стандарти фінансової звітності при веденні бухгалтерського обліку та 
складанні фінансової звітності. Такі вимоги сприяють інтеграції вітчизняних 
підприємств у міжнародний економічний простір та налагодженню бізнес-зв’язків із 
зарубіжними партнерами. 
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При підготовці фінансової звітності за вимогами МСФЗ вітчизняні суб’єкти як 
правило використовують метод її трансформації. Процедура трансформації 
передбачає складання звітних форм за П(С)БО та наступне переведення статей 
фінансової звітності у формат звітності за МСФЗ.  

Сучасне економічне середовище вимагає налагодження бізнес-зв’язків на основі 
використання порівнянної релевантної інформації, підготовка якої забезпечується 
використанням МСФЗ. Прийняття ефективних інвестиційних рішень, здійснення 
купівлі-продажу прав власності іноземними суб’єктами бізнесу вимагає надання 
достовірних даних про вартість підприємства, які можуть однаково інтерпретуватися 
користувачами різних країн. Єдність підходів до формування фінансової звітності в 
частині показників вартості підприємства забезпечується підготовкою такої 
інформації згідно вимог МСФЗ. 

Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні згідно з вимогами 
МСФЗ шляхом їх адаптації до сучасного економіко-правового середовища 
забезпечується прийняттям Постанови Кабміну України “Програма реформування 
бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів фінансової 
звітності” від 28.10.1998 р. №1706. Ключовим завданням реформи стало приведення 
національної системи обліку та звітності у відповідність до вимог ринкової 
економіки. 

Починаючи з 1 січня 2012 р., публічні акціонерні товариства, банки, страховики, 
а також підприємства, що проводять господарську діяльність за видами, визначеними 
переліком Кабінету Міністрів України, зобов’язані складати фінансову звітність та 
консолідовану фінансову звітність за МСФЗ. Інші підприємства можуть самостійно 
визначати доцільність застосування міжнародних стандартів на підставі рішення 
власника, або за погодженням з контролюючими органами. Відповідно, при 
здійсненні оцінки ринкової вартості таких підприємств та відображенні її показників 
у фінансовій звітності повинні враховуватися вимоги МСФЗ. 

Облікова практика свідчить, що використання МСФЗ забезпечує зниження 
ризику прийняття неефективних рішень для кредиторів та інвесторів, скорочує 
витрати кожної країни на розробку власних стандартів, поглиблює міжнародну 
кооперацію у сфері бухгалтерського обліку, сприяє однозначному розумінню 
фінансової звітності та зростанню довіри користувачів до її показників [645]. 

На доцільності застосування МСФЗ при складанні звітності наголошує 
переважна більшість вчених та науковців. Зокрема, Г.В. Верига, зазначає, що МСФЗ 
на сьогодні – це надійна та зіставна основа для оцінки фінансових результатів 
діяльності та фінансового стану, без них неможливо здійснити порівняльний аналіз у 

                                                 
645 Костюченко В. Гармонізація національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і Сьомої 
Директиви ЄС щодо сфери застосування та подання консолідованих фінансових звітів / В. Костюченко // 
Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 4. – С. 17-22.  
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зв’язку з відмінностями в бухгалтерському обліку [646]. МСФЗ забезпечують 
інвесторів достовірною та зрозумілою фінансовою інформацією, що полегшує пошук 
ринків капіталу, дозволяють порівнювати ринкову вартість підприємств на рівні країн 
світу, приймати виважені інвестиційні рішення.  

Як зауважує Н. Яцишин, пріоритетним напрямом розвитку фінансового обліку у 
сфері складання звітності є стандартизація принципів побудови балансу та інших 
фінансових звітів і нівелювання наявних відмінностей для уникнення необхідності 
подвійного складання звітності за національними і міжнародними стандартами [647, с. 
159]. Визначення показників вартості підприємства також повинно здійснюватись з 
урахуванням вимог МСФЗ для спрощення процесів інформування користувачів на 
міжнародному рівні. 

На думку К.В. Ілляшенко, проблема розбіжності принципів вітчизняного 
бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами пов’язана з історично 
обумовленою різницею в кінцевих цілях використання фінансової звітності. 
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до МСФЗ, використовується 
інвесторами, іншими економічними суб’єктами та фінансовими інститутами. 
Фінансова звітність, що складається відповідно до вітчизняної системи обліку, 
використовується, головним чином, органами державного регулювання та статистики 
[648]. 

Адаптація звітності українських підприємств до МСФЗ забезпечує прозорість та 
зрозумілість інформації, підвищує довіру до показників фінансової звітності, зменшує 
ризики для інвесторів та кредиторів, поглиблює міжнародне співробітництво у сфері 
бухгалтерського обліку [649, с. 219]. 

Необхідність формування показників вартості підприємства та їх відображення у 
фінансовій звітності за МСФЗ зумовлюється тим, що складені звіти вітчизняних 
суб’єктів господарювання мають ряд недоліків [650, с. 190-193]: 

– обмеженість обліково-економічної інформації у фінансовій звітності; 
– недоступність фінансової звітності для неінституційних користувачів облікової 

інформації (фізичних осіб); 
– складність розуміння фінансових показників, неможливість їх сприйняття 

особами, які не мають спеціальних знань з економіки, обліку, аналізу; 

                                                 
646 Веріга Г.В. Складання звітності за МСФЗ як засіб підвищення інвестиційної привабливості вітчизняних 
підприємств / Г.В.Веріга, Т.М. Кондрашова // 3б. наук, праць ДонДУУ “Фінансово-банківські механізми 
державного управління економікою України” / Серія “Економіка”. – 2009. – Вип. 122. – С. 298-309.  
647 Яцишин Н. Проблемні аспекти побудови балансу підприємства / Н.Яцишин // Галицький економічний 
вісник. – 2011. – №3 (32). – С. 149-160. 
648 Ілляшенко К.В. Особливості складання банківської звітності в умовах трансформації економіки 
[Електронний ресурс] / К.В. Ілляшенко // “Економічні науки” / Серія “Облік і фінанси”. – 2010. – Випуск 7 (25), 
Ч. 4. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2010_7_4/index.htm. 
649 Колінько Н.І. Відповідність фінансової звітності українських підприємств міжнародним стандартам / 
Н.І. Колінько, Т.Є. Єзерська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.4. – С. 215-220. 
650 Муравський В.В. Організаційні аспекти формування і подання фінансової звітності під впливом 
інформаційної технології гіпертексту / В.В. Муравський // Вісник Житомирського державного технологічного 
університету. – 2009. – № 1 (47). – С. 190-193. 
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– невідповідність підготовленої за національними стандартами фінансової 
звітності міжнародним вимогам, що ускладнює стандартизацію та уніфікацію 
вітчизняної облікової системи; 

– недостатня соціальна спрямованість фінансової звітності і, як наслідок, 
неповноцінність системи обліку як інформаційної підсистеми глобального 
середовища. 

За словами С. Кулик [651] невирішеними залишаються наступні проблеми, 
пов’язані з підготовкою фінансової звітності за МСФЗ (табл. 4.12). 

Таблиця 4.12. Проблеми підготовки фінансової звітності в частині показників 
вартості підприємства відповідно до вимог МСФЗ 

№ 
з/п Проблема Характеристика 

1 2 3 
1 Необхідність 

складання звітності за 
П(С)БО  

Законодавство не дає однозначної відповіді на питання щодо 
необхідності паралельного подання звітності за П(С)БО при 
підготовці звітності за МСФЗ. Це питання залишається відкритим і 
вимагає відповідних уточнень. У разі застосування виключно МСФЗ 
потрібно змінювати систему статистичної звітності, що ґрунтується 
на даних фінансової звітності підприємств. Водночас, подвійна 
звітність за МСФЗ та П(С)БО на практиці означає подвійний обсяг 
роботи 

2 Узгодженість 
складання фінансової 
звітності з правилами 
ведення податкового 
обліку  

Перехід на МСФЗ сприяє вирішенню проблеми подвійного 
трактування податкових норм. Компаніям необхідно буде вести 
паралельно податковий облік, облік за П(С)БО та здійснювати 
трансформацію згідно з МСФЗ 

3 Навчання персоналу Застосування МСФЗ вимагає ретельної підготовки фахівців, які не 
володіють достатніми знаннями з впровадження МСФЗ. Відсутність 
методичних рекомендацій стосовно практичного використання 
стандартів ускладнює процес їх адаптації 

4 Автоматизація 
складання звітності 

Необхідність придбання програмних продуктів, допоміжних баз 
даних, зміни бухгалтерської політики та технік обліку, що 
відповідають вимогам МСФЗ 

5 Різниця в підходах до 
визнання, 
класифікації та оцінки 
активів і зобов’язань 

МСФЗ вимагає зміни у підходах до визнання, класифікації та оцінки 
активів і зобов’язань. Змін зазнає техніка відображення 
господарських операцій, методика складання звітів. Фінансові 
результати значно зменшуються порівняно з результатами, 
відображеними за П(С)БО 

6 Збільшення вимог до 
розкриття інформації 

Розширення переліку вимог щодо розкриття інформації у фінансовій 
звітності за МСФЗ вимагає значних матеріальних та методичних 
ресурсів для внесення змін до системи баз даних та програмних 
продуктів 

7 Стислі терміни для 
впровадження 
міжнародних 
стандартів 

В європейських країнах, які мають відповідний досвід, час на 
впровадження стандартів та адаптацію бізнесу сягає 3-5 років. У 
більшості країн був передбачений перехідний етап протягом 
першого періоду підготовки звітності, коли здійснювалось 
паралельне ведення обліку за МСФЗ та за національними 
стандартами бухгалтерського обліку 

                                                 
651 Кулик С. МСФЗ з 2012 року: до чого слід підготуватись бізнесу? [Електронний ресурс] // Панорама. –  
2011. – Режим доступу: https://www.deloitte.com/view/uk_UA/ua/press-ukr/201701/a6545b6a73bd0310Vgn 
VCM3000001c56f00aRCRD.htm. 
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Відповідно, як свідчать позиції науковців та практиків, ведення обліку, 
формування показників вартості підприємства та підготовка фінансової звітності 
за МСФЗ крім значних переваг, які отримують вітчизняні суб’єкти 
господарювання, супроводжується рядом проблем. Серед них суттєві труднощі 
пов’язані з роботою автоматизованих систем управління.  

Зокрема, компанія “ІНТАЛЄВ-Україна” щодо підготовки фінансової звітності 
за МСФЗ звертає увагу на такі істотні проблеми [652]: 

а) нестача кваліфікованих кадрів, що призводить до підвищення витрат на 
залучення кваліфікованих фахівців та аудиторів; 

б) трудомісткість і висока вартість доналаштування системи; 
в) низька актуальність звітності – дані бухгалтерського обліку занадто 

формалізовані, якщо до періоду затримки бухгалтерських даних додається час на їх 
трансформацію та перевірку, утворюються квартали відставання даних за МСФЗ; 

г) формальність звітності – за традиційного підходу поліпшуються тільки 
алгоритми складання звітності, тоді як процедури корпоративного управління 
залишаються на попередньому рівні. По суті, змінюються тільки показники на 
папері, а не сама компанія, тому часто звітність за МСФЗ розцінюється як 
“податок на публічність”, а не реальний засіб управління бізнесом. 

Проблему практичного застосування принципів і методів МСФЗ в Україні 
піднімає С.Ф. Голов [653, с. 233-273]. Зокрема, автор зауважує, що першопричиною 
проблем, пов’язаних з впровадженням ринкової системи бухгалтерського обліку на 
основі МСФЗ, є непослідовність та некомплексний характер реформування 
системи управління країною [654, с. 273]. 

Підприємства не мають чіткої системи збирання й обробки даних 
бухгалтерського обліку в частині показників вартості підприємства у відповідності 
до вимог МСФЗ для обґрунтування управлінських рішень, тому вони приймаються 
без достатньої інформаційної підтримки. Суб’єкти господарювання вимушені 
вести облік в чотирьох форматах – бухгалтерська звітність, податкова звітність, 
звітність за МСФЗ, управлінська звітність, що збільшує кадрові та фінансові 
витрати [655, с. 134]. Разом з тим, вказані недоліки не знижують доцільності та 
важливості впровадження МСФЗ для надання дійсним та потенційним інвесторам, 
кредиторам та іншим зацікавленим користувачам прозорої інформації про вартість 
підприємства. 

                                                 
652 МСФЗ. Як добитися прозорості та ефективності? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.intalev.ua/index.php?id=22572. 
653 Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку: монографія / С.Ф. Голов. 
– К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с. 
654 Там само. 
655 Харченко Ю.А. Формування інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання / Ю.А. Харченко // 
Комунальне господарство міст / Серія “Економічні науки”. Збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 87. – С. 131-137. 
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Як зауважують західні науковці, при першому впровадженні МСФЗ 
виникають такі проблеми: а) нерозуміння характеру МСФЗ; б) відсутність 
відповідних механізмів контролю з боку національних органів; в) розбіжності між 
МСФЗ та національною нормативно-правовою базою; г) відсутність належного 
узгодження між загальними цілями подання фінансової звітності та регулярної 
звітності; д) недоцільність сфери застосування МСФЗ; е) відсутність можливості 
здійснення ефективного нагляду за дотриманням МСФЗ; є) невідповідність між 
вимогами бухгалтерського обліку, аудиту, вимогами ринку та здатності 
правозастосування цих вимог на національному рівні [656]. 

Якщо власник підприємства обирає стратегію впровадження МСФЗ, він може 
використовувати один з двох підходів переведення фінансової звітності у міжнародні 
стандарти. Серед таких підходів виокремлюють трансформацію фінансової звітності 
(статті фінансової звітності, складеної відповідно до національних стандартів, 
рекласифікуються відповідно до положень МСФЗ) та конверсію (паралельне ведення 
обліку за національними стандартами та за вимогами МСФЗ). Відображення 
показників ринкової вартості підприємства може здійснюватись з використанням 
обох вказаних підходів. 

Подібні методологічні підходи до підготовки фінансової звітності, включаючи 
формування показників вартості, розглядають російські науковці [657] (табл. 4.13). 

З точки зору А.П. Богопольського, слід виділяти три способи підготовки 
фінансової звітності за МСФЗ: 1) трансформація поза обліковою системою 
(зовнішня модель трансформації); 2) трансформація всередині облікової системи 
(вбудований спеціальний модуль, який забезпечує автоматичні та ручні 
коригування в цілях трансформації); 3) паралельне ведення обліку [658, c. 83]. 
Переваги та недоліки використання методів трансформації фінансової звітності 
наведені в Додатку Щ.  

Оскільки важливим є результат визначення вартості підприємства у звітності, 
складеній за МСФЗ, підприємства на свій розсуд обирають найбільш зручний для 
себе метод. Трансформація здійснюється у випадку, якщо потрібно періодично, раз 
на квартал або раз на рік готувати звітність, включаючи показники вартості 
підприємства, відповідно до МСФЗ. Конверсія дозволяє оперативно отримувати 
звітність та визначати вартість підприємства відразу в двох стандартах і 
застосовувати такі звіти в управлінні підприємством, плануванні діяльності та 
бюджетуванні [659, c. 144].   
                                                 
656 Мерцаніс Харілаос. Деякі питання щодо першого застосування Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (МСБО)/Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) [Електронний ресурс] / Мерцаніс 
Харілаос. – Режим доступу: // http://www.msfz.minfin.gov.ua. 
657 Лысиков И.П. Трансформация финансовой отчетности в формат МСФО как технология управленческой 
деятельности организации [Электронный ресурс] / И.П. Лысиков. – Режим доступа: 
http://www.econ.asu.ru/inet_conf_kaf.Menedgmenta_2012/lisikov.pdf. 
658 Богопольский А.Б. Практика трансформации отчетности в формат МСФО / А.Б. Богопольский // 
Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты. – 2009. – № 4. – С. 83-92. 
659 Дiдiловський О.М. Проблеми та перспективи застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в 
Україні / О.М. Дiдiловський // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 
Міжнародний збірник наукових праць. – 2011. – № 1 (19). – С. 142-146. 



  
Та
бл
иц
я 

4.
13

. М
ет
од
и 
пі
дг
от
ов
ки

 ф
ін
ан
со
во
ї з
ві
тн
ос
ті

 в
 ч
ас
ти
ні

 п
ок
аз
ни
кі
в 
ва
рт
ос
ті

 за
 М

С
Ф
З:

 р
ос
ій
сь
ка

 п
ра
кт
ик
а 

 
 

Н
аз
ва

 м
ет

од
у 

 
Н
аз
ва

 с
по
со
бу

 
Ха

ра
кт

ер
ис
т
ик
а 

П
ер
ев
аг
и 

Н
ед
ол
ік
и 

М
ет
од

 т
ра
нс
фо

рм
ац
ії 

– 
пр
ов
ед
ен
ня

 
ан
ал
із
у 

фі
на
нс
ов
ої

 
зв
іт
но
ст
і 

з 
вн
ес
ен
ня
м 

не
об
хі
дн
их

 
ко
ри
гу
ва
нь

 
дл
я 

пі
дг
от
ов
ки

 
по
вн
ог
о 

фі
на
нс
ов
ог
о 

зв
іт
у 

за
 

ви
мо

га
ми

 М
С
Ф
З 

П
ов
на

 
тр
ан
сф
ор
ма
ці
я 

П
од
іл
яє
ть
ся

 
на

 
тр
ан
сф
ор
ма
ці
ю

, 
щ
о 

не
 

вр
ах
ов
ує

 
вп
ли
ву

 
гі
пе
рі
нф

ля
ці
ї; 

з 
ур
ах
ув
ан
ня
м 

вп
ли
ву

 г
іп
ер
ін
фл

яц
ії 

та
 з

 
ур
ах
ув
ан
ня
м 

ви
мо

г 
пе
ре
ра
ху
нк
у 

по
ка
зн
ик
ів

 в
ар
то
ст
і в

 ін
оз
ем
ні
й 
ва
лю

ті
  

В
ід
но
сн
о 

не
ви
со
кі

 
фі
на
нс
ов
і 

та
 

ча
со
ві

 в
ит
ра
ти

 
Н
ем
ож

ли
ві
ст
ь 

оп
ер
ат
ив
но
го

 
на
да
нн
я 

за
ці
ка
вл
ен
им

 
ко
ри
ст
ув
ач
ам

 
ін
фо

рм
ац
ії 
пр
о 
ва
рт
іс
ть

 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

 
мі
ж

 
зв
іт
ни
ми

 д
ат
ам
и 

С
пр
ощ

ен
а 

тр
ан
сф
ор
ма
ці
я 

П
ер
ер
ах
ун
ок

 
ли
ш
е 

ок
ре
ми

х 
ст
ат
ей

 
ак
ти
ві
в 
та

 з
об
ов

’я
за
нь

 б
ез

 п
ер
ер
ах
ун
ку

 
ва
лю

ти
 б
ал
ан
су

 

М
ет
од

 
ко
нв
ер
сі
ї 

– 
пе
ре
дб
ач
ає

 
па
ра
ле
ль
не

 
ве
де
нн
я 

об
лі
ку

 
за

 
на
ці
он
ал
ьн
им

и 
та

 
мі
ж
на
ро
дн
им

и 
ст
ан
да
рт
ам
и 

П
ов
на

 к
он
ве
рс
ія

 
Н
ад
ан
ня

 в
сі
х 
фо

рм
 ф

ін
ан
со
во
ї 
зв
іт
но
ст
і 

та
 
фо

рм
ув
ан
ня

 
ва
рт
ос
ті

 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

 
ві
дп
ов
ід
но

 
до

 
ви
мо

г 
М
С
Ф
З 

в 
ум

ов
ах

 
ко
мп

’ю
те
ри
за
ці
ї 

Н
из
ьк
ий

 р
ів
ен
ь 
ри
зи
ку

 н
ет
оч
но
ст
і 

ін
фо

рм
ац
ії 

пр
о 

ва
рт
іс
ть

 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

, я
ка

 в
ід
об
ра
ж
ає
ть
ся

 у
 

фі
на
нс
ов
ій

 
зв
іт
но
ст
і, 

ос
кі
ль
ки

 
ко
ж
на

 о
пе
ра
ці
я 
в 
по
то
чн
ом

у 
об
лі
ку

 
ві
до
бр
аж

ен
а 
зг
ід
но

 з
 п
ри
нц
ип
ам
и 

М
С
Ф
З;

 
ін
фо

рм
ац
ія

 
у 

фо
рм

ат
і 

М
С
Ф
З 

мо
ж
е 

бу
ти

 
на
да
на

 
оп
ер
ат
ив
но

 м
іж

 зв
іт
ни
ми

 д
ат
ам
и 

Н
ая
вн
іс
ть

 
по
ст
ій
ни
х 

ви
тр
ат

 п
ід
пр
иє
мс
тв
а 
на

 
ве
де
нн
я 

па
ра
ле
ль
но
го

 
об
лі
ку

 

П
ое
та
пн
а 

ко
нв
ер
сі
я 

П
ое
та
пн
ий

 
ко
мп

’ю
те
ри
зо
ва
ни
й 

пе
ре
хі
д 

до
 
на
да
нн
я 

ін
фо

рм
ац
ії 

пр
о 

ва
рт
іс
ть

 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

 за
 М

С
Ф
З 

 



 318 

Використання різних методів зміни статей звітності у відповідності до 
положень МСФЗ має як переваги (надання прозорої та зрозумілої інформації для 
зацікавлених користувачів), так і недоліки (підвищений ризик виникнення 
помилок, необхідність досконалого технічного забезпечення, подвійна обробка 
інформації). 

За словами К.В. Ілляшенко [660], коригування вітчизняної звітності за 
вимогами міжнародних стандартів можна вважати першим етапом у підготовці 
звітності за МСФЗ. Паралельне ведення обліку є більш трудомістким, проте не 
вимагає значного часу на підготовку звітності за МСФЗ після надання звітів за 
національними стандартами. Такий підхід рекомендується за умови значного 
обсягу робіт з трансформації звітності чи в умовах скорочення термінів надання 
інформації, оголошених контролюючими органами. Остаточний вибір на користь 
застосування того чи іншого методу власник підприємства повинен зробити, 
базуючись на фінансово-ресурсних можливостях підприємства та потребах 
підготовки фінансової звітності та визначення вартості підприємства за МСФЗ. 

Якісно інший принцип поділу методів підготовки фінансової звітності за МСФЗ, 
які значно впливають на формування вартості підприємства, пропонує 
Т.Г. Касьяненко. Зокрема, автор виділяє підхід з точки зору інфляції та підхід з точки 
зору валюти. При цьому розглядається відмінність технічних прийомів та 
інструментарію, оскільки в обох випадках основною метою трансформації є 
отримання звітності, скоригованої на інфляцію, що достовірно та об’єктивно 
відображає економічний стан діяльності підприємства та показники його вартості [661, 
c. 125]. Разом з тим, на сьогодні практична реалізація методу підготовки фінансової 
звітності за МСФЗ з точки зору валюти не набула широкого наукового обґрунтування 
та практичного впровадження. 

Враховуючи наведені вище переваги та недоліки, перераховані підходи до 
приведення фінансової звітності до вимог МСФЗ, а також результати порівняння 
розповсюджених у світовій практиці способів складання фінансової звітності за 
МСФЗ, метод трансформації можна вважати пріоритетним з точки зору його 
економічної ефективності. Відповідно, у процесі підготовки фінансової звітності в 
частині показників вартості підприємства відповідно до вимог МСФЗ слід 
використовувати метод трансформації з урахуванням відмінностей принципів П(С)БО 
та МСФЗ. 

 

                                                 
660 Ілляшенко К.В. Особливості складання банківської звітності в умовах трансформації економіки 
[Електронний ресурс] / К.В. Ілляшенко // “Економічні науки” / Серія “Облік і фінанси”. – 2010. – Випуск 7 (25), 
Ч. 4. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2010_7_4/index.htm. 
661 Касьяненко Т.Г. Преобразование финансовой отчетности предприятия для целей оценки бизнеса: [учеб. 
пособие] / Т.Г. Касьяненко. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 167 с. 
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Процедури трансформації фінансової звітності в частині показників 
вартості підприємства відповідно до вимог МСФЗ. Трансформація фінансової 
звітності є поширеною аудиторською послугою для вітчизняних підприємств, 
методика надання якої практично не розголошується. У зв’язку з цим, дотепер 
відсутній вичерпний перелік етапів та не розроблені методичні засади трансформації 
фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ в цілому та в частині показників 
вартості підприємства зокрема. 

МСФЗ 1 вимагає ретроспективного застосування тих стандартів, які є чинними 
на дату складання суб’єктом господарювання першої фінансової звітності за МСФЗ, з 
певними незначними обов’язковими та необов’язковими винятками. Відповідно до 
п. 6 МСФЗ 1 “Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності”, 
суб’єкт господарювання повинен скласти та подати звіт про фінансовий стан за 
МСФЗ на початок періоду до дати переходу на МСФЗ. 

Достовірне визначення вартості підприємства та відображення її складових у 
фінансовій звітності за вимогами МСФЗ є необхідним, в першу чергу, для 
суб’єктів господарювання, що виставляють на офіційний продаж свої корпоративні 
права, змінюють форму власності, залучають іноземні фінансові інвестиції. 

Для суб’єктів, що оприлюднюють свою фінансову звітність відповідно до 
вітчизняного законодавства та знаходяться у лістингах організаторів торгівлі, 
визначено додаткові вимоги щодо розкриття інформації для зовнішніх 
користувачів. Зокрема, в прикінцевих положеннях п. 3 Закону України “Про 
акціонерні товариства” [662] визначено, що публічні акціонерні товариства 
додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних 
стандартів фінансової звітності в порядку, встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Основні чинні нормативні 
документи НКЦПФР у 2012 р., які визначають вимоги, обсяги та строки розкриття 
інформації публічними акціонерними товариствами представлені в табл. 4.14. 

Порядок № 1780 набрав чинності з 04.03.2011 р., що зумовило виникнення ряду 
дискусій з приводу дати застосування та переходу до складання фінансової звітності 
за МСФЗ публічними акціонерними товариствами. У зв’язку з цим НКЦПФР надала 
роз’яснення № 270 від 09.02.2012 р. “Про порядок застосування частини шостої ст. 40 
Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” [663], в якому чітко 
врегульовано, що до 04.03.2011 р. у публічних акціонерних товариств не було 
обов’язку складати фінансову звітність відповідно до МСФЗ з метою додаткового 
                                                 
662 Закон України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 р. № 514-VI [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show?nreg=514-17&find=5&text=%EC%B3%E6%ED%E0%F0%EE%E4&x 
=7&y=8#w11. 
663 Роз’яснення від 09.02.2012 р. № 1 “Про порядок застосування частини шостої статті 40 Закону України “Про 
цінні папери та фондовий ринок” щодо розкриття інформації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/pro-porjadok-zastosuvannja-chastini-shostoyi-
statti-40-zakon-doc87578.html 
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розкриття інформації відповідно до Порядку № 1780. Також в цьому роз’яснені 
визначено, що публічні акціонерні товариства можуть не розкривати інформацію про 
свою діяльність за 2011 р. на основі МСФЗ. Розкриття інформації за 2012 р. 
публічними акціонерними товариствами має здійснюватись за МСФЗ. В той же час, 
публічні акціонерні товариства, які відповідно до норм законодавства повинні 
складати проміжну фінансову звітність та відповідно розкривати інформацію, мають, 
починаючи з фінансової звітності за I квартал 2012 р., подавати її відповідно до 
МСФЗ. 

Таблиця 4.14. Характеристика нормативних документів, що регулюють 
порядок розкриття інформації у звітності публічними акціонерними товариствами 
№ 
з/п Нормативний документ Вимоги 

1 Рішення НКЦПФР про затвердження 
Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів № 1591 від 
19.12.2006 р. 

Регулює склад, порядок і строки розкриття 
на фондовому ринку регулярної, особливої 
інформації та інформації про іпотечні цінні 
папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю та інформації в повідомленні 
про проведення загальних зборів  емітентами 
цінних паперів та подання її до Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку 

2 Рішення НКЦПФР про затвердження 
Положення про розкриття інформації 
емітентами акцій та облігацій підприємств, 
які знаходяться у лістингу організатора 
торгівлі, та Порядку заповнення форм 
розкриття інформації та змін до них 
емітентами акцій та облігацій підприємств, 
які знаходяться у лістингу організатора 
торгівлі № 981 від 22.06.2010 р. 

Регулює склад, порядок та строки розкриття 
регулярної (річної та квартальної) та 
особливої інформації в Електронній системі 
комплексного розкриття інформації 
емітентами акцій та облігацій підприємств, 
які знаходяться у лістингу організатора 
торгівлі 

3 Рішення НКЦПФР про затвердження 
Порядку розкриття інформації про діяльність 
публічних акціонерних товариств на основі 
міжнародних стандартів фінансової звітності 
№ 1780 від 30.11.2010 р. 

Регулює склад, процедуру і строки 
додаткового розкриття на фондовому ринку 
інформації про діяльність публічних 
акціонерних товариств на основі МСФЗ, 
крім інститутів спільного інвестування 

 

На сьогодні впроваджене щоквартальне подання публічними акціонерними 
товариствами фінансової звітності за МСФЗ. Відповідно, розрахунок показників 
вартості таких суб’єктів господарювання повинен здійснюватись з урахуванням 
цих вимог МСФЗ.  

У пункті 17 МСФЗ 1 “Представлення фінансової звітності” [664] встановлений 
перелік процедур, які необхідно здійснити у процесі переходу до МСФЗ: 

1. Вибір облікової політики, яка відповідає МСФЗ. 
2. Підготовка початкового балансу за МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Дата 

переходу до МСФЗ є початком самого раннього порівняльного періоду у першій 
фінансовій звітності компанії, складеної відповідно до МСФЗ.  

                                                 
664 Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 “Представлення фінансової звітності” [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408. 
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3. Визначення оціночних показників згідно МСФЗ як для балансу на дату 
переходу на МСФЗ, так і для інших періодів, представлених в першій фінансовій 
звітності суб’єкта господарювання відповідно до МСФЗ. 

4. Презентація та розкриття інформації в першій фінансовій звітності компанії 
відповідно до МСФЗ та проміжних фінансових звітах.  

Наведені процедури опосередковують процес формування вартості підприємства 
згідно з вимогами МСФЗ в частині застосування методів оцінки активів та 
зобов’язань, визнання доходів і витрат діяльності.  

Важливою невирішеною проблемою при підготовці фінансової звітності 
залишається розробка єдиної облікової політики за П(С)БО та МСФЗ, а також 
ретроспективність інформації, що знижує достовірність формування вартості 
підприємства. 

Відповідно до Положення 981 «Про розкриття інформації емітентами акцій та 
облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі» [665] якщо 
акції публічного акціонерного товариства у звітному кварталі знаходилися в лістингу 
організатора торгівлі, таке товариство зобов’язане здійснювати обов’язкове розкриття 
квартальної інформації, а також складати проміжну фінансову звітність на основі 
МСФЗ (починаючи з І кварталу 2012 р.). 

Керівництво суб’єкта господарювання, обираючи дату переходу на МСФЗ, 
повинно враховувати, що при такому переході станом на 01.01.2012 р. повинен бути 
складений баланс станом на 01.01.2012 р. за вимогами МСФЗ. Перша фінансова 
звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2013 р. повинна 
містити інформацію в балансі станом на 01.01.12, 31.12.2012, 31.12.2013 р., та звіти 
про фінансові результати, рух грошових коштів, зміни у власному капіталі за 2012 і 
2013 рр., відповідні Примітки. 

При встановленні дати переходу на МСФЗ слід враховувати положення МСФЗ 8. 
Відповідно до п. 19 МСФЗ 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та 
помилки” [666]: а) суб’єкт господарювання має обліковувати зміну в обліковій 
політиці, яка є наслідком першого застосування МСФЗ, відповідно до конкретних 
положень перехідного періоду; б) якщо суб’єкт господарювання змінює облікову 
політику після першого застосування МСФЗ, які не містять конкретних положень 
перехідного періоду, застосовних до такої зміни або змін в обліковій політиці 
добровільно, він застосовує зміну ретроспективно. 

Таким чином, при підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ 
необхідно розробити оптимальний варіант облікової політики, яка б забезпечувала 
адекватне формування показників вартості підприємства для зацікавлених 
користувачів. Разом з тим, розробка єдиної облікової політики для потреб 
трансформації ускладнюється тим, що необхідно поєднати положення МСФЗ, ПКУ та 
П(С)БО, які містять окремі суперечливі норми.  
                                                 
665 Положення 981 Про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у 
лістингу організатора торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua 
/laws/show/z0707-10 
666 МСФЗ 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки” [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://document.ua/mizhnarodnii-standart-buhgalterskogo-obliku-8-msbo-8-.-oblik-doc93017.html 
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Враховуючи національні особливості системи бухгалтерського обліку, стан 
законодавчої бази, при формуванні облікової політики суб’єкти господарювання 
використовують різне її спрямування. Більшість підприємств формує облікову 
політику в частині ведення бухгалтерського обліку згідно вимог П(С)БО, інші 
відповідно до потреб ПКУ. Окремі підприємства формують облікову політику згідно 
з положеннями та вимогами МСФЗ. Тобто, на сьогодні залишається невирішеною 
проблема формування агрегованої облікової політики на основі узгодження 
зазначених нормативних документів. 

Також впливає на проблему переходу на МСФЗ заплановане впровадження змін 
до МСФЗ у 2013 р. Радою з МСФЗ випущено нові стандарти МСФЗ 10 
“Консолідована фінансова звітність”, МСФЗ 11 “Угода про спільну діяльність”, 
МСФЗ 12 “Розкриття інформації про частку участі в інших компаніях”. Ці стандарти 
набувають чинності для різних звітних періодів, що розпочинаються з 01.01.2013 р. і 
після цієї дати повинні використовуватися на ретроспективній основі [667]. Відповідно 
розробляючи облікову політику, необхідно передбачити положення МСФЗ, які 
набудуть чинності у 2013 р. 

К вже вище зазначалось, дотепер серед науковців не опрацьований єдиний 
підхід до встановлення етапів та процедур трансформації фінансової звітності 
відповідно до МСФЗ (Додаток Ю).  

Методика трансформації фінансової звітності підприємства, що пропонується в 
наукових працях, відповідає загальноприйнятим підходам до підготовки фінансових 
звітів за МСФЗ. Спільними ознаками у частині формування етапів трансформації 
фінансової звітності, що пропонуються науковцями, є: а) аналіз облікової політики та 
встановлення невідповідності між національними стандартами обліку та МСФЗ; 
б) здійснення рекласифікації статей фінансової звітності з урахуванням вимог МСФЗ; 
в) складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ.  

Разом з тим, у запропонованих методичних підходах до трансформації 
фінансової звітності залишається неврахованою необхідність їх чіткого розмежування 
з урахуванням організації діяльності суб’єктів трансформації та оцінки ресурсного 
забезпечення підприємства. Процесам формування вартості підприємства при 
підготовці звітності за МСФЗ увага науковцями практично не приділяється. 

Багатофакторність, дискретність та комплексність процесу трансформації 
фінансової звітності з урахуванням показників вартості підприємства зумовлюють 
необхідність встановлення та розвитку взаємозв’язків між суб’єктами трансформації 
та оптимізацію їх дій. 

Поетапна трансформація фінансової звітності в частині показників вартості 
підприємства відповідно до вимог МСФЗ повинна враховувати загальноприйняту 
методику трансформації, а також містити конструктивні елементи, що розкривають 
мету визначення вартості підприємства та особливості її формування для конкретного 
суб’єкта господарювання (рис. 4.6). 
                                                 
667 Управление риском: совместная деятельность Последствия принятия новых стандартов, регулирующих 
отражение в учете соглашений о совместной деятельности и порядок консолидации. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.ey.com/UA/uk/Industries/Oil---Gas 
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ЕТАПИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
В ЧАСТИНІ ПОКАЗНИКІВ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Встановлення мети, завдань та суб’єктів здійснення трансформації фінансової звітності в частині 
показників вартості підприємства  

Встановлення потреби у залученні зовнішніх суб’єктів трансформації фінансової звітності в частині 
показників вартості підприємства 

Виявлення характерних галузевих особливостей підприємства та збір інформації, необхідної для 
здійснення трансформаційних коригувань 

Вивчення суб’єктами трансформаційного процесу чинних МСФЗ, аналіз відмінностей їх вимог від 
поточної облікової практики в частині визначення вартості підприємства 

Представлення керівництву детального звіту про відхилення даних поточного обліку суб’єкта 
господарювання від вимог МСФЗ 

Оцінка ресурсного забезпечення підприємства для потреб проведення трансформації 

Розробка корпоративної облікової політики, що відповідає МСФЗ 

Вибір дати переходу на МСФЗ (першого застосування  МСФЗ) 

Опрацювання детальних методик трансформації за кожним розділом фінансової звітності 

Розробка та заповнення Трансформаційних таблиць і Журналу коригуючих проводок 

Перекласифікація статей фінансової звітності для забезпечення відповідності 
вимогам МСФЗ 

Коригування фінансової звітності в частині виявлених різниць (здійснення коригувань, 
пов’язаних з виправленням помилок, допущених при застосуванні П(С)БО; відмінностей МСФЗ 
та П(С)БО) 

Формування Балансу, у тому числі корегування окремих статей активів та зобов’язань для 
забезпечення відповідності у частині зміни показників вартості підприємства 

Складання Звіту про прибутки і збитки 

Формування Звіту про рух грошових коштів та Звіту про власний капітал в процесі 
трансформації фінансової звітності 

Підготовка текстових Приміток до фінансових звітів в частині коригування показників вартості 

Аналіз релевантності отриманих трансформованих даних щодо вартості підприємства, проведення 
перевірки з метою виявлення допущених помилок в процесі трансформації  

Виявлення помилок і неточностей у системі обліку показників вартості при підготовці 
фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ 

Підготовчий етап 

Технологічний етап 

Завершальний етап 

Етап моніторингу 

1 

2 

3 

4 

 

Збір додаткової інформації, необхідної для проведення трансформації 

 

Рис. 4.6. Запропонована методика поетапної трансформації фінансової звітності з 
урахуванням показників вартості підприємства за МСФЗ 
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Перед початком проведення трансформації звітності на підготовчому етапі 
необхідно встановити мету, завдання та суб’єктів здійснення трансформації 
фінансової звітності та визначення вартості підприємства відповідно до вимог МСФЗ. 

Мета трансформації фінансової звітності в частині показників вартості 
підприємства передбачає досягнення стабілізації та економічного зростання на основі 
розвитку методології оцінки вартості підприємства з використанням положень 
МСФЗ. На базі поставленої мети встановлюються завдання трансформації фінансової 
звітності, серед яких: удосконалення методологічних принципів облікової політики в 
частині оцінки показників вартості підприємства; компіляція фінансової звітності на 
основі використання МСФЗ; приведення облікової інформації в частині показників 
вартості у зручну для розуміння та сприйняття форму для різних груп користувачів; 
підготовка фінансової звітності, яка б достовірно та реально відображала показники 
вартості підприємства. 

Окремим підетапом є встановлення потреби у залученні зовнішніх суб’єктів 
трансформації фінансової звітності. Якість підготовки трансформованої фінансової 
звітності в частині показників вартості підприємства прямо пропорційно залежить від 
кваліфікації фахівців, які її складають. У практичній діяльності при трансформації 
фінансової звітності виникає проблема незадовільного рівня кваліфікації працівників 
підприємства в частині вимог МСФЗ, відсутність сертифікатів, які б підтверджували 
наявність відповідних знань та вмінь. Тому дедалі частіше підприємства 
користуються послугами зовнішніх суб’єктів трансформації фінансової звітності. 

При здійсненні коригувань вартості активів та зобов’язань в процесі 
трансформації повинні виявлятись характерні галузеві особливості, які можуть 
призводити до відхилень від загальноприйнятих принципів обліку та значно 
змінюють рівень ринкової вартості підприємства. 

Вивчення змісту МСФЗ передбачає аналіз відмінностей їх вимог від поточної 
облікової політики, у тому числі в частині оцінки активів та зобов’язань як складових 
вартості підприємства. Порядок бухгалтерського обліку та значення показників 
фінансової звітності значною мірою залежать від облікової практики підприємства, 
специфіки його діяльності, що формує фактори генерування та руйнування вартості. 
Результати опрацювання міжнародних стандартів та облікової політики підприємства 
дозволяють врахувати особливості оцінки, визнання активів та зобов’язань й 
встановити основні відмінності МСФЗ та облікової політики за кожною із статей 
фінансової звітності, визначити напрями необхідних коригувань показників вартості 
підприємства. 

За результатами надання керівництву звіту про відхилення поточного обліку 
суб’єкта господарювання від вимог МСФЗ в частині оцінки активів та зобов’язань як 
складових вартості підприємства приймається рішення щодо необхідності 
трансформації фінансової звітності, здійснюється оцінка ресурсного забезпечення для 
потреб проведення трансформації. 
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На технологічному етапі розробляється корпоративна облікова політика, що 
повинна відповідати вимогам МСФЗ і дозволяти визначити вартість підприємства з 
використанням справедливих оцінок. Також здійснюється вибір дати переходу на 
МСФЗ для їх першого застосування.  

З урахуванням особливостей зовнішнього та внутрішнього середовища 
функціонування суб’єкта господарювання опрацьовуються методики трансформації 
за кожним розділом фінансової звітності, у тому числі в частині показників вартості, 
визначається послідовність виконання трансформаційних процедур, розробляються 
трансформаційні таблиці та журнал коригуючих проводок для достовірного 
відображення вартості підприємства. 

Для ефективної організації та правильності проведення процедури 
трансформації фінансової звітності, відображення достовірної інформації щодо 
вартості підприємства за результатами її здійснення необхідно складати 
Трансформаційні таблиці та Журнал коригуючих проводок. Оформлення 
Трансформаційних таблиць дозволяє відобразити здійснені коригування вартості 
активів та зобов’язань, фінансових результатів за МСФЗ.  

Приклад трансформаційної таблиці при складанні фінансової звітності в частині 
показників вартості підприємства відповідно до вимог МСФЗ наведено нижче (табл. 4.15).  

Таблиця 4.15. Трансформаційна таблиця при складанні фінансової звітності  
в частині показників вартості підприємства відповідно до вимог МСФЗ 

Стаття звітності за 
МСФЗ Рахунок 

За П(С)БО 
станом на 

31.12.20__ р.,  
тис. грн. 

Коригування 

1 2 … … n 

Основні засоби 10 35,0 2,5 – – – – 
Нематеріальні активи 12 16,7 – – – – – 
Інвестиції 14 53,9 – – – – – 
Незавершене 
будівництво 15 2,5 -2,5 – – – – 

Довгострокові біологічні 
активи 16 4,2 – – – – – 

Довгострокова 
дебіторська 
заборгованість 

18 57,0 – -8,0 – – – 

Відстрочені податкові 
активи 17 4,6 – – – – – 

Запаси 20 60,0 – – – – – 
… … – – – – – – 
Нерозподілений 
прибуток (непокритий 
збиток) 

… – – 8,0 – – – 

… … … … … … … … 
 

По горизонталі у Трансформаційній таблиці наводяться дані з оборотно-
сальдової відомості в розрізі балансових рахунків відповідно до положень П(С)БО, 
при цьому дебетове сальдо відображається як позитивна сума, кредитове – від’ємна 
або в дужках. По вертикалі зазначаються трансформаційні проводки з коригувань 
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вартості активів та зобов’язань та їх перекласифікації. Суми коригувань переносяться 
з відповідного запису Журналу коригуючих проводок. Назви граф Трансформаційної 
таблиці відповідають номеру коригування в Журналі. Необхідні розрахунки 
показників вартості підприємства виконуються безпосередньо в Журналі коригувань.  

Якщо коригування здійснюються за дебетом рахунків, сума коригування 
відображається як позитивна, якщо за кредитом – як від’ємна. Якщо за одним 
коригуванням у Журналі здійснюється декілька проводок за одним рахунком, до 
Трансформаційної таблиці записується загальна сума трансформаційних проводок. 
Скоригована сума за балансовим рахунком дорівнює сумі за рахунком П(С)БО плюс 
загальній сумі трансформаційних проводок. 

Повний перелік коригувань статей активів та зобов’язань як складових вартості 
підприємства наводиться в Журналі коригуючих проводок, що дозволяє 
проаналізувати кожну статтю балансу з точки зору її відповідності положенням 
МСФЗ (табл. 4.16). 

Таблиця 4.16. Зразок Журналу коригуючих проводок на 01.01.20__ р. 

№ 
з/п Алгоритм аналізу Висновки Зміст коригування Д-т К-т 

Сума, 
тис. 
грн. 

1 Невідповідність 
незавершеного 
будівництва 

критеріям визнання 
за МСФЗ 

Підлягає 
списанню з  

рах. 15.2 у сумі 
2,5 тис.грн. 

Рекласифікація 
незавершеного 
будівництва 10 15 2,5 

2 За результатами 
аналізу 

встановлено, що 
8,0 тис. грн. 

довгострокової 
дебіторської 
заборгованості 

визнано безнадійною 

Відображено суму 
дебіторської 

заборгованості за 
амортизованою 
вартістю з 
урахуванням 
збитків від 
зменшення її 
корисності 

Визнання збитків 
від зменшення 
корисності 

довгострокової 
дебіторської 
заборгованості 

44 18 8,0 

… … … … … … … 
 

Процес формування вартості підприємства та складання звітності відповідно до 
МСФЗ вимагає додаткової інформації, яка не використовується і не накопичується в 
системі бухгалтерського обліку за національними стандартами. Наприклад, для 
встановлення факту знецінення активів п. 12 МСФЗ 36 “Зменшення корисності 
активів” вимагає від підприємства розглянути перераховані в стандарті ознаки, для 
виявлення яких необхідно використовувати зовнішні джерела інформації. 

Перекласифікація статей фінансової звітності здійснюється для забезпечення 
відповідності вимогам МСФЗ (перегрупування статей Балансу і Звіту про фінансові 
результати, виходячи з економічної сутності активів, зобов’язань, власного капіталу, 
доходів та витрат підприємства для приведення їх у відповідність до вимог МСФЗ). 

При трансформації фінансової звітності для достовірного відображення вартості 
підприємства у відповідності до МСФЗ необхідно при розробці облікової політики 
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враховувати рівень суттєвості інформації. Рівень суттєвості є визначальним при 
встановленні обсягу робіт щодо перерахунку показників фінансової звітності за перехідні 
періоди. Зокрема, рівень суттєвості впливає на визначення рівня економічності процесу 
трансформації. Так, МСФЗ (IAS) 8 передбачено, що положення розробленої відповідно до 
МСФЗ нової облікової політики підприємства повинні застосовуватися ретроспективно. 
Практичний досвід здійснення трансформації фінансової звітності показує, що зміна 
оцінки окремих статей звітності (вартість основних засобів відповідно до різних вартісних 
критеріїв визнання, перерахунок сум амортизації на основі відмінностей між вимогами 
П(С)БО та МСФЗ) за попередні порівняльні періоди вимагає значних матеріальних, 
трудових і фінансових затрат, хоча корисність такого перерахунку не є обґрунтованою та 
не може бути корисною для визначення вартості підприємства, оскільки інформація 
змінюється за періоди, в яких вже прийняті всі фінансові рішення. У зв’язку з цим, 
організація процесу трансформації вимагає визначення межі суттєвості.  

Коригування фінансової звітності в частині виявлених різниць передбачає 
виправлення помилок, допущених при застосуванні П(С)БО; відображення 
відмінності МСФЗ та П(С)БО, заповнення Трансформаційних таблиць та 
безпосереднє формування звітності. 

Коригування, що здійснюється в процесі трансформації фінансової звітності в 
частині показників вартості підприємства, можна поділити на три групи з точки зору 
впливу на фінансову звітність: а) звітність залишається без змін, якщо стосовно 
конкретних показників вартості має місце повна відповідність даних за 
національними стандартами вимогам МСФЗ; б) проведення відповідних коригувань, 
якщо одному показнику звітності за П(С)БО відповідає кілька показників звітності за 
МСФЗ; в) проведення об’єднання показників вартості, якщо кільком показникам 
звітності за П(С)БО відповідає один показник звітності за МСФЗ. 

Процес трансформації фінансової звітності до норм МСФЗ у частині 
відображення вартості підприємства вимагає обов’язкової підготовки Приміток до 
фінансових звітів (текстових) до окремих їх статей. До кожної форми звітності 
повинні бути складені відповідні роз’яснення в частині здійснених коригувань 
показників вартості, перелік яких повинен бути відображений в кінці кожного звіту, в 
розділі “Розкриття інформації”. 

На завершальному етапі проводиться аналіз релевантності отриманої інформації 
про вартість підприємства в результаті трансформації звітності, проводиться 
перевірка даних з метою виявлення допущених помилок в процесі трансформації.  

Реалізація етапу моніторингу дозволяє виявити помилки і неточності у системі 
обліку при побудові фінансової звітності в частині показників вартості підприємства 
відповідно до МСФЗ.  

Трансформація фінансової звітності підприємства відповідно до вимог МСФЗ 
передбачає внесення коригувань до ф. № 1 “Баланс”, ф. № 2 “Звіт про фінансові 
результати”, ф. № 3 “Звіт про рух грошових коштів”, ф. № 4 “Звіт про власний 
капітал”, а також до приміток. Проте в частині вартості підприємства суттєві 
особливості передбачає трансформація лише  ф. № 1 “Баланс”. Трансформація інших 
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форм звітності в частині відображення зміни окремих об’єктів, що формують ринкову 
вартість підприємства, не має суттєвих нюансів і тому окремо не розглядається. 

Трансформація ф. № 1 “Баланс” в частині корегування показників вартості 
підприємства відповідно до вимог МСФЗ. Процес визначення вартості підприємства на 
основі трансформації фінансової звітності за МСФЗ пов’язаний зі здійсненням коригувань 
вартості активів та зобов’язань, обумовлених різницею вимог щодо їх оцінки за П(С)БО та 
МСФЗ. Крім цього, вказані стандарти передбачають різну структуру балансу, що може 
змінювати набір показників вартості підприємства та їх змістовне наповнення. МСБО 1 
“Подання фінансової звітності”, на відміну від національних стандартів, не регулює 
формату складання балансу (звіту про фінансовий стан), а лише містить загальні вимоги 
щодо статей, які обов’язково повинні бути включені до цього звіту.  

Основні відмінності положень П(с)БО та МСФЗ в частині складання балансу 
наведені в монографії С.Ф. Голова [668, с. 90] (Додаток Я). Разом з тим, автор не 
розкриває специфіки впливу таких відмінностей на формування показників, що 
впливають на вартість підприємства. 

Процес оцінки вартості підприємства за вимогами МСФЗ супроводжується 
послідовною зміною оцінки активів та зобов’язань від історичної до ринкової та 
формуванням балансу за вимогами П(С)БО, відкоригованого балансу на основі 
інтегрованого підходу з використанням відповідних методів оцінки активів та зобов’язань 
для визначення їх справедливої вартості, балансу за вимогами МСФЗ (табл. 4.17). 
Таблиця 4.17. Трансформація ф. № 1 “Баланс” (Звіту про фінансовий стан на кінець 

періоду) в частині відображення показників вартості підприємства 
 відповідно до вимог МСФЗ 

Затверджена форма звіту за 
П(С)БО 

Запропонована форма звіту з 
оцінкою за інтегрованим 

підходом 

Запропонована 
трансформована форма звіту 

за МСФЗ 
1 2 3 

АКТИВ 
І. Необоротні активи І. Необоротні активи Довгострокові активи 

Нематеріальні активи: 
залишкова вартість; первісна 
вартість; накопичена амортизація 

Нематеріальні активи: 
справедлива або переоцінена 
(ринкова) вартість 

Нематеріальні активи: 
ринкова вартість 

Капітальні інвестиції (незавершене 
будівництво) 

Незавершене будівництво за 
справедливою вартістю 

Відображається у складі основних 
засобів, з розкриттям окремою 
групою у відповідній примітці або 
у складі інших подібних активів 

Основні засоби: 
залишкова вартість; первісна 
вартість; знос 

Основні засоби: 
справедлива або переоцінена 
(ринкова) вартість 

Основні засоби за ринковою 
вартістю (визначається 
суб’єктом господарювання) 

Довгострокові біологічні активи: 
справедлива (залишкова) вартість; 
первісна вартість; накопичена 
амортизація 

Довгострокові біологічні активи: 
справедлива (залишкова) вартість 

Довгострокові біологічні активи 
за справедливою вартістю 

                                                 
668 Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку: монографія / С.Ф. Голов. 
– К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с. 
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Продовження табл. 4.17 
1 2 3 

Довгострокові фінансові 
інвестиції: 
які обліковуються за методом 
участі в капіталі інших 
підприємств 
інші фінансові інвестиції 

Довгострокові фінансові 
інвестиції: 

Довгострокові фінансові 
інвестиції: 

які обліковуються за методом 
участі в капіталі інших 
підприємств 

які обліковуються за методом 
участі в капіталі інших 
підприємств 

справедлива вартість справедлива вартість 
Довгострокова дебіторська 
заборгованість за первісною або 
чистою реалізаційною вартістю 

Довгострокова дебіторська 
заборгованість за ринковою 
вартістю 

Довгострокова дебіторська 
заборгованість за ринковою 
вартістю 

Інвестиційна нерухомість: 
справедлива (залишкова) вартість; 
первісна вартість; знос 

Інвестиційна нерухомість: 
справедлива вартість 

Інвестиційна нерухомість: 
справедлива вартість 

Відстрочені податкові активи Суми податків на прибуток, що 
підлягають відшкодуванню в 
майбутніх періодах 

Суми податків на прибуток, що 
підлягають відшкодуванню в 
майбутніх періодах 

Гудвіл Гудвіл за справедливою вартістю Гудвіл за справедливою вартістю 
Інші необоротні активи  Інші необоротні активи: 

справедлива або переоцінена 
(ринкова) вартість 

Відображаються у складі 
основних засобів за ринковою 
вартістю 

ІІ. Оборотні активи ІІ. Оборотні активи Поточні активи 
Виробничі запаси  Запаси за найменшою з двох 

оцінок: первісною вартістю або 
чистою вартістю реалізації, що є 
переоціненою вартістю або 
середньозваженою ринковою 
ціною (за вирахуванням 
непридатних для використання) 

Запаси за найменшою з двох 
оцінок: первісною вартістю або 
чистою вартістю реалізації, що є 
переоціненою вартістю або 
середньозваженою ринковою 
ціною (за вирахуванням 
непридатних для використання) 

Поточні біологічні активи 
Незавершене виробництво  
Готова продукція  
Товари  

Векселі одержані Векселі одержані за 
справедливою вартістю 

Відображаються у складі 
дебіторської заборгованості за 
товари, роботи послуги за 
справедливою вартістю або 
дисконтованою 

Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги: 
чиста реалізаційна вартість; 
первісна вартість; резерв сумнівних 
боргів  

Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги: 
справедлива або ринкова вартість 

Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги за 
ринковою або дисконтованою 
вартістю 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками: 
з бюджетом; за виданими 
авансами; з нарахованих доходів; із 
внутрішніх розрахунків 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками та інша поточна 
дебіторська заборгованість: 
справедлива або ринкова 
вартість 

Дебіторська заборгованість за 
ринковою або дисконтованою 
вартістю 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість  

Поточні фінансові інвестиції Поточні фінансові інвестиції за 
справедливою вартістю 

Поточні фінансові інвестиції за 
справедливою вартістю 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 
в національній валюті 
в іноземній валюті 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти: 
За історичною вартістю з 
урахуванням зміни курсу валют 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти: 
За історичною вартістю з 
урахуванням зміни курсу валют 

Інші оборотні активи 

Інші оборотні активи за 
справедливою вартістю 

Відображаються у складі 
запасів або дебіторської 
заборгованості за ринковою 
вартістю 
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Продовження табл. 4.17 
1 2 3 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів ІІІ. Витрати майбутніх періодів 
за справедливою вартістю 

Відображаються у складі іншої 
дебіторської заборгованості за 
ринковою вартістю 

вписуваний рядок “IV. Необоротні 
активи та групи вибуття” 

вписуваний рядок “IV. 
Необоротні активи та групи 
вибуття” за справедливою 
вартістю 

Відображаються у складі 
основних засобів за 
справедливою вартістю 

ПАСИВ 
I. Власний капітал I. Власний капітал Власний капітал 
Статутний капітал  Статутний капітал за 

справедливою вартістю активів, 
які є внеском власників 
(учасників)  

Справедлива вартість активів, 
які є внеском власників 
(учасників) до капіталу 
підприємства 

Пайовий капітал Пайовий капітал за вартістю 
пайових внесків членів спілок, 
кооперативів та інших 
підприємств, що передбачена 
установчими документами 

Вартість пайових внесків 
членів спілок, кооперативів та 
інших підприємств, що 
передбачена установчими 
документами 

Додатковий вкладений капітал Додатковий вкладений капітал в 
сумі залишку емісійного доходу 

Залишок емісійного доходу 

Інший додатковий капітал  Інший додатковий капітал на 
суму здійсненої дооцінки 
вартості активів до їх 
справедливої вартості 
(оборотних, необоротних та 
фінансових інвестицій) 
За справедливою вартістю 
безоплатно отриманих 
необоротних активів 

У більшості випадків 
відображається у складі 
нерозподілених 
прибутків/непокритих збитків 

Резервний капітал  Резервний капітал за фактичною 
вартістю створених резервів 

Сума резервів, створених 
відповідно до установчих 
документів 

Нерозподілений прибуток (збиток) Нерозподілений прибуток 
(збиток) за розрахунковою 
величиною, визначеною на основі 
порівняння доходів і витрат 

Нерозподілений прибуток 
(збиток) за розрахунковою 
величиною, визначеною на 
основі порівняння доходів і 
витрат 

Неоплачений капітал  Неоплачений капітал в сумі 
зобов’язань засновників за 
внесками до статутного капіталу 

Сума зобов’язань засновників 
за внесками до статутного 
капіталу 

Вилучений капітал  Фактична собівартість акцій 
власної емісії або часток, 
викуплених акціонерним 
товариством у його учасників 

Фактична собівартість акцій 
власної емісії або часток, 
викуплених акціонерним 
товариством у його учасників 

II. Забезпечення наступних 
витрат і платежів 

II. Забезпечення наступних 
витрат і платежів 

Відображаються у складі 
власного капіталу 

Забезпечення витрат персоналу  Забезпечення витрат персоналу 
за балансовою вартістю 
забезпечень 

Балансова вартість забезпечень, 
визнаних згідно з МСФЗ 37 
“Забезпечення, непередбачені 
зобов’язання та непередбачені 
активи” 

Інші забезпечення  

Цільове фінансування  Цільове фінансування в сумі 
залишків коштів цільових 
надходжень з бюджету та інших 
джерел за фактичною вартістю 

Відображається за фактичною 
вартістю у складі іншої поточної 
дебіторської заборгованості 
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Продовження табл. 4.17 
1 2 3 

III. Довгострокові зобов’язання III. Довгострокові зобов’язання Довгострокові зобов’язання 
Довгострокові кредити банків Довгострокові фінансові 

зобов’язання за справедливою 
вартістю, визначеною за сумою 
погашення або амортизованою 
собівартістю (відповідно до умов 
договору та залежно від виду 
зобов’язання)  

Сума довгострокової 
заборгованості за кредитами 
банків за амортизованою 
собівартістю 

Інші довгострокові фінансові 
зобов’язання  

Теперішня вартість 
довгострокової заборгованості 
підприємств щодо зобов’язань із 
залучення позикових коштів 
(крім кредитів банку), на які 
нараховуються відсотки 

Відстрочені податкові 
зобов’язання 

Відстрочені податкові 
зобов’язання за сумою податків 
на прибуток, що підлягають 
сплаті в майбутніх періодах 
відповідно до оподатковуваних 
тимчасових різниць 

Суми податків на прибуток, що 
підлягають сплаті в майбутніх 
періодах відповідно до 
оподатковуваних тимчасових 
різниць 

Інші довгострокові зобов’язання Інші довгострокові зобов’язання 
за справедливою вартістю, 
визначеною за сумою погашення 
або амортизованою собівартістю 
(відповідно до умов договору та 
залежно від виду зобов’язання)  

Інші довгострокові 
зобов’язання, що не знайшли 
відображення в інших статтях 
розділу “Довгострокові 
зобов’язання”, в оцінці залежно 
від виду зобов’язань  

IV. Поточні зобов’язання IV. Поточні зобов’язання Поточні зобов’язання 
Короткострокові кредити банків Короткострокові кредити банків 

в сумі банківських кредитів, 
векселів та інших позик, оцінених 
за амортизованою собівартістю 
або справедливою вартістю за 
умови наявності активного ринку 

Сума банківських кредитів, 
векселів та інших позик, 
оцінених за амортизованою 
собівартістю або справедливою 
вартістю за умови наявності 
активного ринку  

Поточна заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями 

Поточна заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями 
за справедливою вартістю, 
визначеною за сумою погашення 
або амортизованою собівартістю 
(відповідно до умов договору та 
залежно від виду зобов’язання) 

Поточна заборгованість за 
довгостроковими 
зобов’язаннями за справедливою 
вартістю, визначеною за сумою 
погашення або амортизованою 
собівартістю (відповідно до 
умов договору та залежно від 
виду зобов’язання) 

Векселі видані  Номінальна вартість векселя або 
справедлива вартість за умови 
наявності активного ринку 

Номінальна вартість векселя або 
справедлива вартість за умови 
наявності активного ринку 

Кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

Поточні зобов’язання за 
справедливою вартістю, 
визначеною за сумою погашення 
або амортизованою собівартістю 
(відповідно до умов договору та 
залежно від виду зобов’язання) 

Поточні зобов’язання за 
справедливою вартістю, 
визначеною за сумою 
погашення або амортизованою 
собівартістю (відповідно до 
умов договору та залежно від 
виду зобов’язання) 

Поточні зобов’язання за 
розрахунками: з одержаних авансів; 
з бюджетом; з позабюджетних 
платежів; зі страхування; з оплати 
праці; з учасниками; із внутрішніх 
розрахунків 
Інші поточні зобов’язання  Наводяться інші зобов’язання, що 

не знайшли відображення в 
інших статтях розділу “Поточні 
зобов’язання”, та відповідають 
критеріям визнання зобов’язань 
за сумою погашення або  
амортизованою собівартістю 

Наводяться інші зобов’язання, 
що не знайшли відображення в 
інших статтях розділу “Поточні 
зобов’язання”, та відповідають 
критеріям визнання зобов’язань 
за сумою погашення або 
амортизованою собівартістю 

V. Доходи майбутніх періодів V. Доходи майбутніх періодів 
за амортизованою собівартістю 

Відображаються у складі 
кредиторської заборгованості 
за амортизованою собівартістю 
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Основною проблемою формування вартості підприємства в умовах підготовки 

фінансової звітності за МСФЗ є різні умови визнання активів та зобов’язань за 
національними та міжнародними стандартами.  

Зокрема, складові нематеріальних активів (програмне забезпечення, яке не 
використовується в діяльності підприємства), інші необоротні матеріальні активи, 
малоцінні швидкозношувані предмети, витрати майбутніх періодів не 
відображаються у складі активів і відносяться на витрати періоду. На суму списаних 
активів коригується нерозподілений прибуток підприємства. Відповідно, вартість 
чистих активів підприємства значно зменшується внаслідок невизнання частини 
активів. Крім цього, процедура трансформації у більшості випадків призводить до 
значного підвищення витрат звітного періоду і зниження фінансових результатів 
діяльності. Таким чином, вартість підприємства, визначена на основі вимог 
міжнародних стандартів в частині визнання активів буде значно нижчою від вартості, 
визначеної на базі вимог національних стандартів. 

Як свідчить міжнародна практика, фінансова звітність в частині показників 
вартості підприємства, сформована відповідно до МСФЗ, забезпечує реалізацію 
принципів обачності та відповідності доходів і витрат в частині визнання активів та 
зобов’язань, відрізняється високою інформативністю та прозорістю для користувачів, 
потенційних та дійсних інвесторів, кредиторів, інших зацікавлених сторін. Перехід на 
МСФЗ відкриває для вітчизняних підприємств нові можливості в частині 
узгодженості та ефективного функціонування системи бухгалтерського обліку та 
подальшої гармонізації фінансової звітності.  

Об’єктивність процесу розробки нових та перегляду існуючих методичних 
підходів до трансформації фінансової звітності про вартість підприємства разом з їх 
уніфікацією та гармонізацією сприяє зближенню облікових систем країн світу. 
Використання МСФЗ забезпечує мінімізацію ризиків для кредиторів та інвесторів, 
економію ресурсів при розробці нормативно-правової бази, поглиблює міжнародне 
співробітництво у сфері бухгалтерського обліку, полегшує розуміння інформації 
фінансової звітності про вартість підприємства, підвищує довіру до її показників. 
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Висновки до розділу 4 

 

У результаті дослідження процесів узагальнення інформації про вартість 
підприємства запропоновано зміни у порядку відображення її складових у фінансовій 
звітності, розроблено внутрішню звітність щодо вартості підприємства для цілей 
управління, розвинуто процедури трансформації фінансової звітності про вартість 
підприємства відповідно до вимог МСФЗ. 

1. Ефективність управління залежить від якості бухгалтерської звітності як 
важливої складової загальної системи інформаційного забезпечення управлінських 
рішень. Розкриття у фінансовій звітності підприємства лише часткової інформації, яка 
надає змогу оцінити його вартість, зумовлює формування перешкод для 
прогнозування подальшого потенціалу його розвитку та неспроможність побудови 
відповідної інформаційної моделі, її низьку релевантність. Для вирішення зазначених 
проблем визначений порядок застосування способів коригування фінансової звітності 
в цілях формування вартості підприємства, що сприяє розширенню формального 
представлення фінансової звітності. Практична реалізація наведених пропозицій 
забезпечує об’єктивність розрахунків та результатів оцінки вартості підприємства, 
надання достовірної інформації для зацікавлених користувачів. 

2. Вплив позабалансових факторів на генерування / руйнування вартості 
підприємства сприяє системному перегляду, класифікації та розширенню у 
відповідності до зростаючих інформаційних запитів користувачів структури 
внутрішньої і зовнішньої звітності про вартість підприємства. Для уникнення 
асиметричності інформації запропоновано до Приміток до фінансової звітності 
(текстових) включати інформацію про вартість активів та зобов’язань підприємства та 
фактори, що генерують / руйнують їх вартість. Використання такого типу приміток до 
фінансової звітності сприяє взаємозалежній та ефективній реалізації системи 
формування та управління вартістю підприємства. 

3. Відсутність окремої внутрішньої звітності, яка б надавала в 
систематизованому вигляді інформацію для потреб управління вартістю підприємства 
створює перешкоди для аналізу розвитку її генеруючих факторів, обумовлює 
інформаційну деструкцію в процесах прийняття управлінських рішень. Вирішення 
вказаних проблем забезпечується розширенням вимог до побудови (стандартизація, 
доказовість, прогнозованість, специфічність), порядку складання і подання системи 
внутрішньої звітності про вартість підприємства (Прогнозний звіт про вплив 
генеруючих та руйнуючих факторів на зміну вартості підприємства, Зведена 
накопичувальна відомість відхилень балансової вартості активів та зобов’язань 
підприємства від ринкової, Зведена відомість здійснених коригувань балансової 
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вартості активів та зобов’язань підприємства, Звіт про вартість підприємства). 
Складання такої звітності дозволяє отримати вартісне вираження наслідків впливу 
факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, виявити шляхи оптимізації 
наслідків прояву ризиків діяльності суб’єкта господарювання. 

4. Відсутність законодавчо затверджених уніфікованих вимог до змісту та 
порядку представлення інформації в узагальнюючому документі про вартість 
підприємства викликає непорівнянність інформації, яка надається у висновках про 
ринкову вартість підприємства та перешкоджає прийняттю ефективних інвестиційних 
рішень. Розроблене Положення щодо порядку узагальнення результатів оцінки 
вартості підприємства, розкриває перелік основних розділів Звіту про вартість 
підприємства, вимоги до його складання та подання. Використання в практиці 
діяльності вітчизняних підприємств запропонованого положення сприятиме 
досягненню уніфікації структури та методів оцінки вартості підприємства, 
оптимізації процесів підготовки та подання звітності про вартість, врегулюванню 
відповідальності підприємства в частині результатів здійсненої оцінки його вартості. 

5. Адаптація фінансової звітності вітчизняних підприємств до вимог 
міжнародних стандартів фінансової звітності надає змогу зменшити інвестиційні 
ризики, забезпечити прозорість та зрозумілість інформації, поглибити міжнародне 
співробітництво в галузі економічної діяльності. Запропонована методика поетапної 
трансформації фінансової звітності в частині показників вартості підприємства 
забезпечує зрозумілість та високу інформативність фінансової звітності, підвищує 
довіру до фінансової інформації підприємства, формує нові можливості гармонізації 
фінансової звітності підприємств, активізує міжнародні бізнес-відносини. 
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ДОДАТОК А 
Визначення понять: “вартість підприємства”, “вартість бізнесу”, “вартість 
компанії”, “вартість фірми”, “вартість господарюючого суб’єкта”, “вартість 

організації”, “вартість підприємницької структури” 
№ 
з/п Рік Джерело Визначення 

1 2 3 4 
1 2000 Шипов В.Н. [669] Вартість підприємства дорівнює вартості усіх складових його 

активів, включаючи в себе усі вище перераховані елементи – від 
нерухомості і сировини до обладнання і інтелектуального капіталу 
– і відображає їх в сукупності як вартість єдиного цілого. 
Говорячи про вартість підприємства, ми маємо на увазі ту 
ймовірнісну грошову величину, яку потенційний покупець буде 
готовий заплатити за підприємство, що оцінюється, тобто 
одночасно за усі представлені його активи, в результаті 
комерційної угоди між добровільними і компетентними 
продавцем і покупцем (с. 20). 

2 2002 Ломакін І.О. [670] Вартість підприємства – інтегральний економічний показник 
його діяльності, в якому відображається ретроспектива, поточний 
стан і розвиток бізнесу (с. 4). 

3 2004 Крюков М.А. [671] Вартість підприємства виявилася тим інтегральним критерієм 
ефективності, який дозволив об’єднати в собі всю сукупність 
досягнень підприємства і, завдяки своїй універсальності, 
забезпечив поступовість стратегічних установок, незалежно від 
тривалості тимчасового горизонту планування (с. 4). 
Запропоноване авторське визначення поняття “вартість 
підприємства” як складної системи його взаємовідносин із 
зовнішнім середовищем з приводу залучення капіталу в рамках 
зони граничної ефективності його використання, яке дозволяє 
виділити поряд з ринковою ціною об’єктивний критерій оцінки 
ефективності процесу управління вартістю (с. 9). 

4 2004 Новіков О.В. [672] Важливим комплексним показником (критерієм) фінансової оцінки, 
що адекватно відображає економічну ефективність функціонування 
підприємства, характеристикою надійності і стійкості присутності на 
цільовому ринку господарюючого суб’єкту визнається в зарубіжній 
практиці вартість підприємства (бізнесу) (с. 6).  

5 2004 Тополя І.В. [673] Вартість компанії є рівноважною ціною, по якій може 
здійснитися операція по купівлі-продажу компанії. Компанія є 
засобом забезпечення добробуту, а вартість компанії – джерелом 
добробуту власників (акціонерів). Вартість компанії, як досить 
складне явище, виявляється в різноманітних формах, що 
відображуються у відповідних моделях (с. 174). 

                                                           
669 Шипов В.Н. Стоимость предприятия: политэкономический анализ и методика оценки: дис. на соискание уч. 
степени канд. экон. наук: спец. 08.00.01 “Политэкономическая экономия” / Владимир Николаевич Шипов. – 
Москва, 2000. – 167 с. 
670 Ломакин И.А. Совершенствование оценки и управления стоимостью предприятий (на примере 
нефтехимической промышленности): дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика 
и управление народным хозяйством” / Игорь Александрович Ломакин. – Москва, 2002. – 184 с. 
671 Крюков М.А. Управление стоимостью промышленного предприятия: дис. на соискание уч. степени канд. 
экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” / Михаил Анатольевич Крюков. – 
Краснодар, 2004. – 169 с. 
672 Новиков А.В. Формирование системы оценки стоимости бизнеса на предприятии: дис. на соискание уч. 
степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” / Алексей 
Владимирович Новиков. – Санкт-Петербург, 2004. – 204 с. 
673 Тополя И.В. Управление стоимостью компании: дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 
08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” / Иван Владимирович Тополя. – Москва, 2004. – 
207 с. 
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Продовження Додатку А 
1 2 3 4 
6 2004 Якупова Н.М. 

[674] 
Вартість підприємства – це об’єктивна в просторі і в часі 
величина, яка визначає кількість всезагального еквіваленту, за яке 
підприємство може переходити від одного володаря (власника) до 
іншого (с. 323). 

7 2005 Ахмедзянов Р.Р. 
[675] 

Вартість підприємства як носія бізнесу оцінюється в прямій 
залежності від потужності прогнозованих грошових потоків. 
Тобто вартість бізнесу є похідною від грошових потоків: 
збільшуються потоки – збільшується вартість (с. 113). 

8 2005 Яремко І.Й. [676] Перша концепція (статична) має бухгалтерський характер і 
розглядає підприємство як майновий комплекс, утворений з 
порівняно незалежних елементів. Вартість підприємства за цією 
концепцією – це сума вартостей елементів, які його утворюють. 
Друга концепція (динамічна) походить з фінансової теорії. Вона 
розглядає підприємство як комплекс інвестицій, вартість якого 
приблизно дорівнює вартості очікуваних від нього грошових 
потоків (с. 312). 

9 2006 Гаджибутаєва 
С.Р. [677] 

Показник вартості підприємства – кінцевий показник 
результатів діяльності підприємства. Вартість, є показником, що 
враховує інтереси всіх груп впливу на підприємство (власники, 
працівники, кредитори, інвестори, держава і т.д.), вона враховує 
максимальне число показників, дає реальну оцінку віддачі від 
капіталу, є показником системним і комплексним і має на цих 
підставах безперечну перевагу перед іншими показниками 
діяльності підприємства (с. 151). 

10 2006 Жеребцова 
Н.О. [678] 

Вартість підприємства, на думку автора, – це оцінка результатів 
діяльності підприємства: його економічна цінність і соціальна 
корисність (с. 14). 
Вартість підприємства – комплексний показник, що враховує 
економічну, технічну, організаційну і інші складові діяльності 
підприємства (с. 193). 

11 2006 Івашківська І.В. 
[679] 

Третій фінансовий вимір компанії – її вартість. В фінансовому 
розумінні вона виражає суму ефектів використання капіталу для 
інвестора-власника, отриману шляхом їх приведення до моменту 
аналізу, і тому представляє собою сукупність дисконтованих вигід 
для власника 

 

 
                                                           
674 Якупова Н.М. Стратегическое управление стоимостью предприятия: автореф. дис. на соискание уч. степени 
д-ра экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” / Наиля Маликовна Якупова. – 
Казань, 2004. – 419 с. 
675 Ахмедзянов Р.Р. Разработка интегральных методов оценки стоимости предприятия: дис. на соискание уч. 
степени канд. экон. наук: спец. 08.00.10 “Финансы, денежное обращение и кредит” / Рустам Равильевич 
Ахмедзянов. – Москва, 2005. – 131 с. 
676 Яремко І.Й. Оцінка ринкової вартості підприємств: порівняльний підхід / І.Й. Яремко // Науковий вісник 
НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. – Львів, 2005. – С. 311-315. 
677 Гаджибутаева С.Р. Методы формирования стоимостно-ориентированной стратегии развития предприятия: 
дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” 
/ Султанага Рамазановна Гаджибутаева. – Санкт-Петербург, 2006. – 183 с. 
678 Жеребцова Н.А. Управление ростом стоимости предприятия на основе разработки и реализации 
ассортиментной политики: на материалах нефтеперерабатывающих предприятий: дис. на соискание уч. степени 
канд. экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” / Наталья Александровна 
Жеребцова. – Самара, 2006. – 281 с. 
679 Ивашковская И.В. Жизненный цикл организации: взгляд финансиста / И.В. Ивашковская // Управление 
компанией. – 2006. – № 11(66). – С. 60-67. 
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Продовження Додатку А 
1 2 3 4 
   Для підприємця вартість компанії є інтегральним параметром 

виразу визнання і успіху, в якому матеріалізується її двигун – 
підприємницька енергія. Для власника (інвестора) вартість 
компанії важлива як умова входу і виходу з бізнесу, оскільки без 
її оцінки неможливо ні отримати свою долю (чи, наприклад, 
передати її частину при переході організації до етапу росту), ні 
вивільнити без втрат капітал. В очах власника вартість компанії 
– це показник особистого багатства (с. 63). 

12 2006 Козаченко Г.В., 
Янчук Г.І.[680] 

Вартість підприємства у межах концепції управління за вартістю 
є найважливішим показником ефективності діяльності 
підприємства, єдиним критерієм оцінки фінансового добробуту 
підприємства, який надає комплексне уявлення про ефективність 
управління підприємством (с. 60). 
Вартість підприємства – це вартість майнового комплексу, який 
використовується для здійснення підприємницької діяльності 
(с. 63). 

13 2006 Пойлова Н.В. [681] … відповідно до найбільш поширеного і загальновизнаного 
методу дисконтованого грошового потоку, вартість 
підприємства представляє собою майбутній очікуваний 
грошовий потік, дисконтований за ставкою, що відображає 
притаманний йому ризик (с. 11). 
Таким чином, вартість фірми – це феномен часовий, що додає їй 
рухливість і гнучкість (с. 16). 

14 2006 Тертична Н.В. [682] Вартість підприємства є інтегральною характеристикою, яка 
відображає, з одного боку, вектор його сталого розвитку, а з 
іншого – спроможність генерувати цінності для різних груп 
учасників ринкових відносин (с. 7). 

15 2006 Щербаков В.А., 
Щербакова Н.А. 
[683] 

Вартість підприємства як діючого – це вартість єдиного 
майнового комплексу, що визначається відповідно до результатів 
функціонування сформованого виробництва. Вартість 
підприємства як діючого включає в себе оцінку функціонуючого 
підприємства і отримання з загальної вартості діючого 
підприємства величин для його складових частин, що виражають 
їх вклад в загальну вартість, але жоден з цих компонентів сам по 
собі не утворює ринкової вартості (с. 48). 

16 2007 Єрємєєва І.Є. [684] “Вартість компанії” – з одного боку, рівноважна ринкова ціна, за 
якою здійснюються операції на ринку, з іншого – комплексний 
показник розвитку компанії, що відображає кінцевий результат і 
зростання багатства акціонерів (с. 7). 

 
 

                                                           
680 Козаченко Г.В. Предмет оцінки при використанні вартісного підходу до управління підприємством / 
Г.В. Козаченко, Г.І. Янчук // Экономика и управление. – 2006. – № 2-3. – С. 60-65. 
681 Пойлова Н.В. Формирование факторов роста рыночной стоимости фирмы: дис. на соискание уч. степени 
канд. экон. наук: спец. 08.00.10 “Финансы, денежное обращение и кредит” / Наталья Владимирова Пойлова. – 
Екатеринбург, 2006. – 209 с. 
682 Тертична Н.В. Комплексна оцінка вартості підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук: спец. 08.06.01 “Економіка, організація і управління підприємствами” / Наталія Володимирівна Тертична. 
– Луганськ, 2006. – 19 с. 
683 Щербаков В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. – М.: Омега-Л, 
2006. – 288 с. 
684 Еремеева И.Е. Управление стоимостью компании в процессе формирования и развития бизнеса: автореф. 
дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” 
/ Ирина Евгеньевна Еремеева. – Москва, 2007. – 27 с. 
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1 2 3 4 

17 2007 Мажиріна Т.М. 
[685] 

Вартість компанії – це її грошова оцінка як системи (пов’язаної з 
зовнішнім середовищем і направленої зацікавленими у ній 
групами осіб), націлена на своє збереження і розвиток, 
характеризуючи ефективність діяльності з позиції зростання 
цінності її капіталу (с. 7). 

18 2007 Островська Г.Й. 
[686] 

Вартість підприємства – виражений у грошових одиницях 
еквівалент – ймовірнісна величина, що визначається 
розрахунковим шляхом на основі прогнозування подій на 
конкретний момент часу через оцінювання факторів цінності, 
значущості підприємства для національних та зарубіжних 
споживачів та суспільства загалом (с. 5). 

19 2007 Теплова Т. [687] Під вартістю бізнесу розуміється інвестиційна чи внутрішня 
(investment, intrinsic) оцінка майбутніх грошових вигід власників 
основного капіталу компанії (як довгострокових джерел 
фінансування) з врахуванням ризику їх вкладень (с. 13). 

20 2007 Янчук Г.І. [688] Вартість бізнесу є синтетичним, компактним показником, у 
якому відбиваються численні характеристики малого 
підприємства, серед яких – визнання продукції ринком та 
ефективність прийнятих і реалізованих управлінських рішень. 
При цьому інтегральний характер цього показника забезпечується 
не згортанням низки одиничних показників, при чому неминуче 
певним чином перекручуються результати, що вимірюються, а 
комплексністю оцінки явищ, що приводять до таких результатів 
(с. 7). 

21 2008 Соколіцин А.С., 
Шевцов Є.Г. [689] 

Вартість бізнесу – це критеріальний показник ефективності 
корпоративного менеджменту. Він володіє наступними 
перевагами:  
– абстрагований від предметної області і дозволяє порівнювати 
різні фірми між собою; 
– забезпечує можливість аналізу джерел зростання вартості 
бізнесу (с. 24). 

22 2009 Городнова Н.В., 
Чернов С.С. [690] 

Під вартістю компанії слід розуміти суму усіх чистих грошових 
потоків, які будуть створені за увесь час її функціонування в 
прогнозний і постпрогнозний періоди, дисконтованих до 
поточного (нульового) моменту часу, з врахуванням реально 
існуючих ризиків відхилення фактичних грошових потоків від 
очікуваної величини (с. 444). 

23 2009 Захарченко В.І., 
Мєркулов Н.Н., 
Халікян Н.В. [691] 

Вартість бізнесу в цілому – вартість усього майнового комплексу 
підприємства, що функціонує, включаючи нематеріальні активи 
(с. 170). 

                                                           
685 Мажирина Т.М. Управление эффективностью деятельности компании на основе стоимостного похода: 
автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным 
хозяйством” / Татьяна Михайловна Мажирина. – Иркутск, 2007. – 22 с. 
686 Островська Г.Й. Управління вартістю вертикально-інтегрованих підприємств нафтогазової промисловості: 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління 
підприємствами” / Галина Йосипівна Островська. – Тернопіль, 2007. – 23 с. 
687 Теплова Т.В. Современные модификации стоимостной модели управления компанией / Т.В. Теплова // 
Вестник МГУ. – 2004. – № 1. – С. 83-103. 
688 Янчук Г.І. Застосування вартісного підходу в управлінні виробничими малими підприємствами: автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами” / 
Галина Іванівна Янчук. – Луганськ, 2007. – 22 с. 
689 Соколицын А.С. Разработка и применение опционного подхода для оценки стоимости фирмы и 
экономической выгоды от слияния фирм / А.С. Соколицын, Е.Г. Шевцов // Металлург. – 2008. – № 4. – С. 21-26. 
690 Городнова Н.В. К вопросу о влиянии корпоративной этики на стоимость компании / Н.В. Городнова, 
С.С. Чернов // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 4(32). – С. 444-446. 
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1 2 3 4 

24 2009 Кулієва Е.Т. [692] Інтегрованим показником операційної, інвестиційної, фінансової 
діяльності таких компаній є їх вартість. Даний економічний 
показник має велике значення не лише для оцінки компанії, але і 
для процесу управління бізнесом. Він дозволяє визначати міру 
генерування вартості на конкретних стадіях бізнес-процесів (с. 3). 
Під вартістю міжнародної компанії розуміється оцінка 
очікуваних дисконтованих грошових потоків як батьківської 
корпорації, так і дочірніх фірм, що формуються в економіках 
країн їх місцезнаходження в специфічних умовах 
макроекономічного середовища, що характеризується особливою 
динамікою і наявністю значних фінансових ризиків (с. 8). 

25 2009 Нгуєн Ч.З. [693] Вартість підприємницької структури – складна система її 
взаємовідносин із зовнішнім середовищем з приводу залучення 
інвестицій для використання їх з максимальною ефективністю, що 
дозволяє виділити поряд з ринковою ціною об’єктивний критерій 
оцінки ефективності процесу управління вартістю бізнесу (с. 3). 

26 2009 Смірнова Н.М. 
[694] 

Вартість компанії – здатність компанії приносити її власникам 
стабільні позитивні грошові потоки, дисконтовані за ставкою 
дохідності, що враховують фінансові ризики, і що визначаються 
за допомогою сучасного інструментарію оціночних процедур 
(с. 7). 

27 2009 Халдін А.О. [695] Вартість компанії є найважливішою комплексною 
характеристикою компанії, що адекватно відображає її фінансове 
становище, економічну ефективність і очікувані перспективи 
діяльності (с. 182). 

28 2010 Асканова О.В., 
Карпенко А.В. 
[696] 

Вартість бізнесу представляє собою прояви ділової активності 
компанії, сутністю яких є фактичний чи потенціальний приріст 
потоків економічних вигід, достатніх для задоволення очікувань 
власників вкладеного капіталу (включаючи вартість невідчутних 
активів) з врахуванням притаманним вкладенням долею ризику 
(с. 59). 

29 2010 Яковлєва Т.О. [697] Під вартістю підприємства слід розуміти грошовий еквівалент 
його цінності, рівень якої визначається не лише забезпеченістю 
ресурсами, але і ефективністю їх використання, ступенем 
інноваційності діяльності і її схильності до різних ризиків (с. 8). 

                                                                                                                                                                                                 
691 Захарченко В.И. Экономическая безопасность бизнеса / В.И. Захарченко, Н.Н. Меркулов, Н.В. Халикян. – О.: 
Наука и техника, 2009. – 176 с. 
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Тахировна Кулиева. – Москва, 2009. – 24 с. 
693 Нгуен Ч.З. Моделирование управления стоимостью предпринимательских структур развивающихся стран 
(на примере социалистической Республики Вьетнам): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: 
спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством”, 08.00.14 “Мировая экономика” / Чонг Зыонг 
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08.00.10 “Финансы, денежное обращение и кредит” / Надежда Николаевна Смирнова. – Нижний Новгород, 
2009. – 27 с. 
695 Халдин А.А. Анализ влияния стратегии компании на ее стоимость: дис. на соискание уч. степени канд. экон. 
наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / Антон Александрович Халдин. – Москва, 2009. – 196 с. 
696 Асканова О.В. Эволюция подходов к осознанию сущности понятия стоимости бизнеса и ее оценки / 
О.В. Асканова, А.В. Карпенко // Общество: политика, экономика, право. – 2010. – Выпуск 2. – С. 55-60. 
697 Яковлева Т.А. Управление стоимостью предприятий химической отрасли (на примере Самарской области): 
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1 2 3 4 

30 2011 Іванченко Д.Н. 
[698] 

Показник вартості бізнесу є універсальним критерієм 
ефективності, що об’єднує в собі усю сукупність досягнень 
компанії і що забезпечує безперервний контроль за виконанням 
стратегічних і оперативних задач її розвитку (с. 3). 
В результаті розгляду еволюції поняття “вартість”, опису теорії 
вартості різних економічних шкіл, запропоновано авторське 
визначення “вартість компанії” як поточної вартості майбутніх 
благ від володіння компанією, що являють собою об’єктивний 
критерій оцінки ефективності управління нею (с. 8). 

31 2011 Шишкін А.О. [699] Під “вартістю для цілей управління” запропоновано розуміти 
об’єктивну в часі і просторі величину, що визначає здатність 
підприємства задовольняти потреби власника в довгостроковій 
перспективі через процес його використання відповідно до 
стратегії, що реалізовується.  
Запропоноване визначення вартості на відміну від підходу, що 
склався, фокусує увагу на міновій вартості, відображає 
управлінський аспект проблем управління вартістю (с. 5). 

32 2011 Пронько Л.М. [700] Вартість підприємства – це грошовий вимір його економічної 
цінності, якості та соціальної корисності (с. 114). 
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ДОДАТОК Б 
Характеристика видів вартості підприємства 

 
Вид вартості Характеристика 

1 2 
Мінова (вартість підприємства в 
обміні) 

вартість підприємства, за якою підприємство може бути 
реалізоване в умовах відкритого ринку 

Споживча (вартість 
підприємства в користуванні) 

вартість підприємства, за якою оцінюється підприємство за умови, 
що воно не продається в умовах відкритого ринку, а функціонує 
надалі як і раніше 

Вартість підприємства для 
власників 

вартість підприємства, розрахована для конкретних цілей 
власників підприємства (наприклад, для отримання кредиту чи 
для залучення додаткового капіталу) 

Управлінська вартість 
підприємства 

вартість підприємства, розрахована на вимогу управлінців 
підприємства для встановлення впливу результатів управління на 
зміни вартості підприємства 

Заставна вартість підприємства вартість підприємства, яка демонструє верхню межу розміру 
суми, яку можна отримати від продажу підприємства для 
задоволення вимог перед кредиторами на певну дату оцінки 

Інвестиційна вартість 
підприємства 

обґрунтована вартість підприємства для конкретного інвестора 
відповідно до його цілей (отримання доходу в майбутньому) 

Страхова вартість підприємства обґрунтована вартість підприємства, яка в разі настання 
страхового випадку буде братися за основу для страхових виплат 
відповідно до укладеного договору 

Ринкова (фондова) вартість вартість підприємства, що дорівнює найбільш ймовірнісній сумі 
коштів, за яку підприємство може бути відчужене на ринку за 
умови володіння повним обсягом необхідної інформації обома 
сторонами 

Вартість діючого підприємства вартість підприємства за умови, що воно продовжує 
функціонувати на перспективу 

Ліквідаційна вартість 
підприємства 

вартість майна (активів) підприємства, яку власник може 
отримати у випадку продажу майна підприємства за вирахуванням 
зобов’язань підприємства і понесених затрат на цей продаж 

Витратна вартість підприємства вартість підприємства, оцінена на основі використання витратних 
методів оцінки 

Дохідна вартість підприємства вартість підприємства, оцінена на основі використання дохідних 
методів оцінки 

Ринкова вартість підприємства 
(вартість заміщення) 

вартість підприємства, оцінена на основі використання ринкових 
(порівняльних, аналогових) методів оцінки 

Балансова вартість підприємства вартість підприємства відповідно до даних балансу підприємства 
(це різниця між активами і зобов’язаннями підприємства) 

Небалансова вартість 
підприємства 

вартість підприємства, оцінка якої не базується на даних балансу 
підприємства 

Розрахована прямим способом 
(чиста балансова) 

вартість підприємства, що розраховується прямим способом – 
шляхом додавання статей бухгалтерського балансу 
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1 2 

Розрахована зворотнім способом 
(ринкової капіталізації) 

вартість підприємства, що розраховується на основі зовнішньої по 
відношенню до бухгалтерського обліку інформації, зокрема, є 
показником його ринкової капіталізації 

Справедлива вартість 
підприємства 

вартість підприємства з врахуванням майбутнього рівня 
дохідності підприємства в однакових умовах для всіх суб’єктів 
господарювання 

Несправедлива вартість 
підприємства 

вартість підприємства, оцінка якої відбулася з пріоритетом для 
зацікавлених сторін 
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ДОДАТОК В 
Підходи дослідників до розуміння понять, що стосуються процесу управління 
вартістю підприємства (“Управління вартістю підприємства”, “Управління 

вартістю компанії”, “Управління вартістю господарюючого суб’єкту”, 
“Управління вартістю бізнесу”, “Управління вартістю міжнародних компаній”, 
“Концепція управління вартістю підприємства”, “Теорія управління вартістю 
підприємства”, “Система управління вартістю підприємства”, “Механізм 
управління вартістю”, “Управління, орієнтоване на вартість (Value Based 

Management)”) 
№ 
з/п Рік Джерело Визначення 

1 2 3 4 
1 2002 Мендрул О.Г. 

[701] 
Управління вартістю підприємств слід розглядати як ідеологію 
менеджменту, що полягає в реалізації пріоритетного завдання – 
збільшення вартості підприємств. Воно пов’язується із стратегічним 
інноваційним розвитком, реалізується в умовах значної 
невизначеності, супроводжується реструктуризацією у відповідності 
із вартісними параметрами та здійснюється в рамках моделі 
корпоративного управління (с. 240). 

2 2003 Мендрул О.Г. 
[702] 

Управління вартістю підприємств розуміється як система 
менеджменту, що трансформує вартісні цілі власників підприємств в 
конкретні дії найманих менеджерів, які мають усвідомлювати своє 
пріоритетне завдання у збільшенні вартості підприємств і 
підпорядковувати йому інші цілі (с. 9). 

3 2004 Волков Д.Л. [703] Позначення VBM як “управління вартістю компанії” повністю 
спотворює сенс вказаної концепції, оскільки міняє місцями керований 
об’єкт з об’єктом, що управляє: VBM означає, що управляють не 
вартістю компанії, а, навпаки, оцінка вартості є основою для 
управління компанією. У зв’язку з вказаними труднощами 
переведення позначатимемо далі цю управлінську концепцію без 
перекладу як VBM. VBM визначають як підхід до управління 
компанією, при якому основною метою управління є максимізація 
добробуту акціонерів в довгостроковому плані. При цьому цілі 
фірми, її організація, стратегії, бізнес-процеси, вживана аналітична 
техніка, системи оцінки результатів діяльності і системи винагороди 
менеджерів, корпоративна культура визначаються з точки зору 
відповідності меті максимізації добробуту акціонерів (с. 4). 

4 2004 Новіков О.В. 
[704] 

Управління вартістю компанії (підприємства) представляє собою 
сучасний метод управління комерційними компаніями 
(підприємствами, фірмами), що передбачає реалізацію головної мети 
їх функціонування – постійного збільшення в часі їх ринкової 
вартості (багатства акціонерів) завдяки реструктуризації об’єкту, 
реалізації відповідних бізнес-процесів, бізнес-проектів, бізнес-
вдосконалень, реінжирингових і інших заходів (с. 14-15). 
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наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.06.01 “Економіка, організація і управління підприємствами” / Олександр 
Гаррійович Мендрул. – Київ, 2003. – 36 с. 
703 Волков Д.Л. Модели оценки фундаментальной стоимости собственного капитала компаний: проблема 
совместимости / Д.Л. Волков // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2004. – Серия 8. – Выпуск 3(24). 
– С. 3-36. 
704 Новиков А.В. Формирование системы оценки стоимости бизнеса на предприятии: дис. на соискание уч. 
степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” / Алексей 
Владимирович Новиков. – Санкт-Петербург, 2004. – 204 с. 
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5 2004 Тополя І.В. [705] Управління вартістю компанії є новою, цілісною, концепцією 

управління, що постійно розвивається, охоплює всі сторони 
діяльності компаній і в найбільшій мірі відображає умови їх 
функціонування, що змінюються (с 173).  
Обґрунтована і розкрита концепція управління вартістю компанії, 
в рамках якої компанія виступає як багатопланова, комплексна і 
змінна економічна система. Головною метою компанії 
встановлюється максимізація її вартості, яка є джерелом добробуту 
власників (акціонерів) компанії.  
Розроблена система управління вартістю компанії, яка в процесі 
функціонування розділяється на управляючу підсистему (суб’єкт 
управління) і керовану підсистему (об’єкт управління) – вартість 
компанії. Cистема управління вартістю змінює і інтегрує всі 
процеси і рішення відповідно до логіки максимізації вартості 
компанії (с. 174-175). 

6 2005 Ключарева Н.С. 
[706] 

Управління вартістю підприємства – цілеспрямована дія на 
фактори формування вартості підприємства з метою досягнення її 
зростання (с. 6). 

7 2006 Белкин Д.А. [707] Концепція управління вартістю промислового підприємства 
передбачає, що менеджери націлюються на дії і управлінські 
рішення, які не стільки збільшують поточні або надійно плановані на 
найближчі періоди прибутку виробничої організації, скільки 
створюють основу для здобуття набагато більших і навіть, можливо, 
чітко не прогнозованих прибутків у більш віддаленому майбутньому, 
що, проте, здатне різко підвищити поточну або майбутню вартість 
підприємства (с. 155). 
Ключовим підходом до управління вартістю виробничої компанії є 
концепція Value-Based Management (VBM, направлена на якісне 
поліпшення стратегічних і оперативних рішень на всіх рівнях організації 
за рахунок концентрації зусиль всіх осіб, що приймають рішення, на 
основних факторах вартості. У основі цієї концепції лежить постулат, 
що вартість підприємства визначається її дисконтованими майбутніми 
грошовими потоками, а нова вартість створюється лише тоді, коли 
підприємство отримує таку віддачу від інвестованого капіталу, яка 
перевищує витрати на його залучення (с. 156).  

8 2006 Димшаков О.В. 
[708]  

Зміст концепції управління вартістю – побудувати систему 
управління компанією і врахування результатів таким чином, щоб 
мати можливість постійно контролювати приріст і втрату вартості. На 
сьогоднішній день існує опрацьована і апробована система методик і 
процедур вартісного управління, які широко використовуються 
західними компаніями і вважається, що дана концепція є новою 
перспективною тенденцією розвитку бізнесу у світовому масштабі. 

                                                           
705 Тополя И.В. Управление стоимостью компании: дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 
08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” / Иван Владимирович Тополя. – Москва, 2004. – 
207 с. 
706 Ключарева Н.С. Методы и модели управления стоимостью промышленного предприятия: автореф. дис. на 
соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” / 
Наталья Сергеевна Ключарева. – Санкт-Петербург, 2005. – 18 с. 
707 Белкин Д.А. Управление стоимостью промышленного предприятия на основе ситуационного подхода: дис. 
на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” / 
Дмитрий Александрович Белкин. – Ярославль, 2006. – 181 с. 
708 Дымшаков А.В. Управление изменением стоимости российской компании в условиях транзитивных и 
институциональных барьеров: дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и 
управление народным хозяйством” / Алексей Владиславович Дымшаков. – Екатеринбург, 2006. – 163 с. 
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9 2006 Жеребцова Н.О. 

[709] 
Управління вартістю підприємства – спрямовані дії на підвищення 
ефективності факторів вартості з метою її зростання (с. 14). 
Управління вартістю – це не просто методологія, а філософія 
діяльності підприємства; цілісна система планування і оцінки 
результатів, інтегруючий процес, направлений на якісне поліпшення 
стратегічних і оперативних рішень на всіх рівнях організації за 
рахунок концентрації загальних зусиль на ключових чинниках 
вартості (с. 194). 
Таким чином, управління вартістю – найважливіший елемент 
ділової корпоративної стратегії, яка створює вартість для акціонерів і 
підтримує переваги даного підприємства на ринку (с. 196). 

10 2006 Лознєв Т.Г. [710] Стратегія управління вартістю компанії – ключова парадигма 
сучасної теорії фінансового менеджменту. В основі ефективного 
управління вартістю бізнесу лежить адекватне виділення 
пріоритетних факторів створення вартості, склад яких визначається 
умовами внутрішнього і зовнішнього середовища, у тому числі 
фазою економічного циклу і відповідними макроіндикаторами (с. 27). 

11 2007 Бусов В.І. [711] Система стратегічного управління на базі вартості відрізняється 
від традиційних систем тим, що представляю собою інтегруючий 
процес, спрямований на якісне покращення процесу прийняття 
рішень на усіх рівнях (стратегічному, бізнесу і функціональному) 
компанії і за рахунок концентрації зусиль на ключових факторах 
корпоративної вартості (с. 18). 

12 2007 Гаранікова Л.Ф. 
[712] 

Суть концепції управління вартістю підприємства зводиться до 
наступного: з точки зору акціонерів (інвесторів) фірми, управління 
нею має бути націлене на забезпечення зростання ринкової вартості 
фірми і її акцій, оскільки таке зростання дозволяє акціонерам 
(інвесторам) отримувати для них найбільш значущий в порівнянні з 
іншими його формами дохід від вкладень у фірму – курсовий 
грошовий дохід від перепродажу всіх або частини акцій, що належать 
ним, або курсовий негрошовий дохід, що виражається в збільшенні 
вартості (цінності) чистих активів, що належать акціонерам, значить, 
і суми їх власного капіталу. Останнє може мати місце і по 
відношенню до зростання цінності долею у фірмі або бізнесі, навіть 
якщо вони не є пакетами акцій, і для так званих інституційних 
інвесторів (фірм, банків) (с. 20). 
Концепція управління вартістю підприємства передбачає, що 
менеджери фірми націлені на дії і управлінські рішення, які не 
стільки збільшують поточні або надійно плановані на найближчі 
періоди прибутки фірми, скільки створюють основу для здобуття 
набагато більших і навіть чітко не прогнозованих прибутків у 
віддаленому майбутньому, що здатне різко підвищити поточну або 
майбутню ринкову вартість компанії (с. 21). 

 

                                                           
709 Жеребцова Н.А. Управление ростом стоимости предприятия на основе разработки и реализации 
ассортиментной политики: на материалах нефтеперерабатывающих предприятий: дис. на соискание уч. степени 
канд. экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” / Наталья Александровна 
Жеребцова. – Самара, 2006. – 281 с. 
710 Лознев Т.Г. Управление стоимостью компании и циклический характер макроэкономического развития / 
Т.Г. Лознев // Сибирская финансовая школа. – 2006. – № 2. – С. 27-30. 
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– 140 с. 
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13 2007 Єрємєєва І.Є. 
[713] 

Управління вартістю компанії – це сучасна стратегія менеджменту, 
орієнтована на підвищення інвестиційної привабливості 
конкурентних переваг і стійкої роботи в ринковому середовищі з 
розрахунком на тривалу перспективу (с. 12). 

14 2007 Кокін А.С., 
Чепьюк О.Р. 
[714] 

Управління вартістю компанії в даний час – одна з 
найефективніших концепцій управління бізнесом. Менеджери, 
орієнтовані на максимізацію вартості, мають на озброєнні цілий набір 
інструментів і методів, що дозволяють не лише добитися поставленої 
мети, але і значно підвищити ефективність всього процесу 
управління, включаючи управління фінансовими і виробничо-
економічними процесами (с. 23). 

15 2007 Колос І.В. [715] Під вартісно-орієнтованим управлінням запропоновано розуміти 
упорядковану сукупність процесів прийняття ефективних рішень і 
управлінських дій, спрямованих на збільшення вартості підприємства 
з урахуванням інтересів широкого кола зацікавлених сторін (с. 8). 

16 2007 Сіванкова Е.М. 
[716] 

Концепція управління вартістю підприємства полягає в тому, що з 
позиції акціонерів (інвесторів) компанії управління повинно бути 
спрямоване не забезпечення зростання її ринкової вартості, а також 
акцій (с. 3). 

17 2007 Торгунаков Є.А. 
[717] 

Управління вартістю слід розуміти як союз вартісного мислення і 
управлінських процесів і систем, необхідних для перекладу цього 
мислення на мову конкретних дій (с. 19). 

18 2008 Іонін Д.Є. [718] Механізм управління вартістю страхової компанії передбачає 
побудову моделі її бізнесу, визначення функціональних сфер 
управління, джерел вартості, інструментів впливу на них і системи 
показників оцінки ефективності управління. 
Механізм управління вартістю страхової компанії включає 
комплекс методів і моделей оцінки вартості, серед яких на основі 
проведеного аналізу їх переваг та недоліків, було виділено найбільш 
ефективніші: модель економічної доданої вартості, модель спреду 
компанії, експрес оцінку та інші (с. 17). 
Обґрунтовано суть поняття управління вартістю компанії як 
комплекс рішень, спрямованих на зміну поточної вартості – 
зростання та збереження динаміки росту протягом тривалого часу 
(с. 20). 

 

 

                                                           
713 Еремеева И.Е. Управление стоимостью компании в процессе формирования и развития бизнеса: автореф. 
дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” 
/ Ирина Евгеньевна Еремеева. – Москва, 2007. – 27 с. 
714 Кокин А.С. Технология построения дерева факторов стоимости компании / А.С. Кокин, О.Р. Чепьюк // 
Экономический анализ: теория и практика. – 2007. – № 13(94). – С. 23-27. 
715 Колос І.В. Вартісно-орієнтоване управління підприємством (на прикладі підприємств легкої промисловості): 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління 
підприємствами” / Ірина Василівна Колос. – Київ, 2007. – 25 с. 
716 Сиванкова Э.Н. Управление капитализацией компании на основе роста интеллектуального потенциала: 
автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.10 “Финансы, денежное обращение и 
кредит” / Элина Николаевна Сиванкова. – Москва, 2007. – 26 с. 
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19 2008 Кузьмін Д.А. 
[719] 

Управління вартістю господарюючого суб’єкту – це процес впливу 
суб’єкта на об’єкт управління вартістю господарюючого суб’єкту 
шляхом вибору стратегії росту вартості, інструментів аналізу обраної 
стратегії, а також планування стратегічних і оперативних заходів з 
метою досягнення заданого приросту поточної вартості 
господарюючого суб’єкту за визначений період (с. 12-13). 

20 2008 Сутягін В.Ю. 
[720] 

Теорія управління вартістю бізнесу (вартісний підхід) є сумою двох 
компонентів: управління факторами вартості і формування вартісного 
мислення, і яка передбачає використання категорії “вартості” бізнесу 
як одного з основних показників розвитку компанії, а управління 
факторами вартості як інструменту фінансового менеджменту (с. 5)… 
Управління вартістю бізнесу має на увазі комплекс управлінських 
рішень і заходів, спрямованих на зміну його поточної вартості (с. 8). 

21 2008 Фрєзє А.В. [721] Управління вартістю підприємства – цілеспрямована дія з боку 
топ-менеджерів і власників підприємства на величину вартості 
підприємства, здійснюване з метою максимізації його величини (с. 9). 

22 2008 Фрєзє А.В. [722]  Управління вартістю підприємства є процесом, що орієнтований 
на довгострокову перспективу і має стратегічне для нього значення. 
Організація процесу управління вартістю передбачає орієнтування 
всіх учасників на досягнення загальної мети - максимізації вартості 
підприємства (с. 202). 

23 2009 Бочаров В.В., 
Самонова І.Н., 
Макарова В.А. 
[723] 

Правильно налагоджене управління вартістю означає, що всі 
прагнення компанії, аналітичні методи і прийоми менеджменту 
направлені до однієї загальної мети: допомогти компанії 
максимізувати свою вартість, будуючи процес ухвалення 
управлінських рішень на ключових чинниках вартості (с. 29). 

24 2009 Воронін В.О., 
Костик А.В., 
Лянце Е.В., 
Павлиш Л.І. [724] 

Суть концепції управління вартістю підприємства зводиться до 
наступного: з погляду акціонерів (інвесторів) фірми управління нею 
повинне бути націлене на забезпечення зростання ринкової вартості 
фірми і її акцій, оскільки таке зростання дозволяє акціонерам 
(інвесторам) отримувати для них самий значущий в порівнянні з 
іншими його формами дохід від вкладень у фірму — курсовий 
грошовий дохід від перепродажу всіх або частини акцій, що належать 
ним, або курсовий не грошовий дохід, що виражається в збільшенні 
вартості (цінності) що належать акціонерам чистих активів, а значить 
і суми їх власного капіталу (с. 165). 
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соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.10 “Финансы, денежное обращение и кредит” / Дмитрий 
Андреевич Кузьмин. – Екатеринбург, 2008. – 24 с. 
720 Сутягин В.Ю. Управление стоимостью бизнеса в процессе финансового оздоровления компании: автореф. 
дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.10 “Финансы, денежное обращение и кредит” / 
Владислав Юрьевич Сутягин. – Тамбов, 2008. – 19 с. 
721 Фрезе А.В. Управление стоимостью промышленного предприятия: автореф. дис. на соискание уч. степени 
канд. экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” / Артем Викторович Фрезе. – 
Самара, 2008. – 24 с. 
722 Фрезе А.В. Управление стоимостью промышленного предприятия: дис. на соискание уч. степени канд. экон. 
наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” / Артем Викторович Фрезе. – Самара, 
2008. – 231 с. 
723 Бочаров В.В. Управление стоимостью бизнеса: Учебное пособие / В.В. Бочаров, И.Н. Самонова, 
В.А. Макарова. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. – 124 с. 
724 Воронін В.О. Управління вартістю компанії при реалізації інноваційно-алокаційного логістичного проекту / 
В.О. Воронін, А.В. Костик, Е.В. Лянце, Л.І. Павлиш // Вісник Національного університету “Львівська 
політехніка”. – 2009. – № 649. – С. 161-168. 
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25 2009 Кулієва Е.Т. [725] Управлінням вартістю міжнародних компаній є процес розробки і 
реалізації управлінських рішень, що забезпечують максимізацію 
рентабельності і капіталізації компаній за умови мінімізації витрат 
залучення капіталу (с. 9). 

26 2009 Смірнова Н.М. 
[726] 

Управління вартістю компанії – це сучасна стратегія менеджменту, 
орієнтована на підвищення інвестиційної привабливості, 
конкурентних переваг і стійкої роботи в ринковому середовищі з 
розрахунком на тривалу перспективу (с. 166). 

27 2009 Харітонов А.Ю., 
Пластінін А.В. 
[727] 

Із змістовної точки зору управління вартістю направлене на 
максимізацію вартості підприємства за допомогою дії на фактори 
вартості; з організаційної – складається з функцій управління і етапів 
процесу управління вартістю; з технологічної – включає формування 
інформаційної бази процесу управління вартістю за допомогою 
проведення оцінки вартості підприємства і подальшого використання 
отриманої величини (с. 73-74). Система управління вартістю 
підприємства – це сукупність аналітично-методичних інструментів 
вартісної оцінки функціональних служб і організаційних підходів, 
направлених на безперервне збільшення вартості підприємства 
(с. 74). 

28 2009 Чеботарьов Н.Ф. 
[728] 

Управління, націлене на створення вартості (VBM) – це 
інтегруючий процес, направлений на якісне поліпшення стратегічних 
і оперативних рішень на всіх рівнях організації за рахунок 
концентрації загальних зусиль на ключових чинниках вартості. Таке 
управління, по суті, є безперервною реорганізацією з метою 
досягнення максимальної вартості підприємства (с. 89). 

29 2009 Чернозуб О. [729] Управління вартістю означає, що менеджмент приймає щоденні 
рішення на основі оцінки їх впливу на вартість компанії (с. 178). 

30 2009 Шайтура О.С. 
[730] 

Суть методу управління вартістю підприємства зводиться до того, 
що управління підприємством повинне збільшувати вартість 
підприємства і його акцій. На зростання вартості бізнесу в основному 
впливають ті або інші рішення менеджменту. Вартість  корпоративної 
структури, що формується в результаті рішень, що приймаються 
менеджерами, повинна розглядатися як цільова функція управління, 
яка прагне до максимуму. Наявність вартісної технології 
управління стає умовою ефективності роботи, оскільки визначає 
чіткий критерій оцінки результатів діяльності – збільшення вартості 
підприємства (с. 53). 
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– М.: Альпина Паблишерз, 2009. – 246 с. 
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31 2010 Гвоздєва Т.А. 
[731] 

Одні автори трактують VBM як ціннісно-орієнтоване управління 
компанією, інші як управління, орієнтоване на вартість, а треті 
говорять про управління вартістю (цінністю) компанії, прирівнюючи 
дані поняття. Термін “управління вартістю компанії” застосовує 
абсолютна більшість російських авторів. До них додається велика 
кількість літературних джерел, що перекладаються з англійської 
мови, в яких VBM переводять як управління вартістю компанії. 
Двозначність в назвах (саме у назвах, оскільки переважно мається на 
увазі одна і та ж система) обумовлена існуванням декількох варіантів 
перекладу терміну “Value” російською мовою, основні серед яких – 
цінність і вартість (с. 152). 
В результаті проведеної роботи можна зробити висновок про 
некоректність широко вживаного в нашій країні трактування поняття 
Value Based Management як системи управління, заснованій на 
вартості компанії. Value Based Management – це концепція 
управління, орієнтована на зростання цінності компанії, тобто на 
підвищення важливості і значущості компанії для її власників 
(інвесторів) (с. 154). 

32 2010 Досмамбєтова 
Ф.К. [732] 

Управління вартістю господарюючого суб'єкта – це процес дії 
суб'єкта на об'єкт управління вартістю за допомогою вибору стратегії 
зростання вартості, інструментів аналізу обраної стратегії, а також 
планування стратегічних і оперативних заходів з метою досягнення 
заданого приросту поточної вартості господарюючого суб'єкта за 
певний період (с. 7). 

33 2010 Казанцева С.О. 
[733] 

“Управління ринковою вартістю підприємства” уточнюється як 
процес, що спрямований на виявлення елементів, що формують 
вартість на етапах життєвого циклу підприємства, що дозволяють 
розроблювати заходи, реалізація яких приведе до максимізації його 
ринкової вартості (с. 8). 

34 2010 Самбурський 
О.М. [734] 

Під “механізмом управління вартістю” розуміється елемент 
системи управління, що являє собою сукупність інститутів, форм і 
методів впливу на бізнес-процеси підприємства, що застосовують для 
управління ринковою вартістю і її максимізацією (с. 9). 

35 2010 Яковлєва Т.О. 
[735] 

Управління вартістю підприємства представляє собою процес 
управлінського впливу на його господарську діяльність, що 
направлений на забезпечення зростання показника вартості 
підприємства за рахунок ефективного використання економічного 
потенціалу і регулювання факторів його вартості (с. 8). 
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36 2011 Єськов А.Л., 
Рижиков В.С., 
Макарова В.А. 
[736] 

Управління вартістю представляє інноваційний підхід у 
відображенні виміру ефективності компанії для підвищення довіри до 
неї зацікавлених сторін і більшої корпоративної відкритості (с. 41). 

37 2011 Птіцин А.В. [737] Управління вартістю компанії – це забезпечення збалансованих 
темпів зростання продажів, що не виснажують жодні види ресурсів і 
що збільшують її вартість в довгостроковій перспективі (с. 168). 

38 2011 Россоха В.В., 
Осєтрова О.П. 
[738] 

Управління вартістю бізнесу являє собою комплекс управлінських 
рішень і заходів, здатних змінити його поточну вартість (с. 6). 

39 2011 Сафіна Л.О. [739] Управління, що орієнтоване на вартість – це управління, метою 
якого є обґрунтування і вибір таких стратегічних і оперативних 
рішень, які задовольнятимуть основним вимогам власників бізнесу, 
що полягають в зростанні вартості інвестованого в промислове 
підприємство капіталу в довгостроковій перспективі (с. 8-9). 

40 2011 Шишкін А.О. 
[740] 

Система управління вартістю є штучною системою, що 
розвивається за об’єктивними законами, співвідноситься з природною 
закономірністю опосередковано через мету (с. 9). 
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Аналіз підходів до виділення факторів вартості підприємства 

Автор Фактори вартості 
1 2 

Арбатов А.Я.  [741] Раціональне інвестування, ефективна інвестиційна політика 
Байстрюченко Н.О.  
[742] 

Внутрішні фактори: а) фінансові показники (ліквідність, оборотність 
капіталу, наявність та маневреність власного капіталу, рентабельність 
виробництва); б) показники операційної діяльності (розмір 
підприємства, ступінь контролю, якість продукції, технологія 
виробництва, цінова політика, взаємодія з споживачами та 
постачальниками, кадрова політика). 
Зовнішні фактори: а) територіальні та галузеві (соціально-економічний 
рівень розвитку країни, регіону та галузі, законодавче регулювання 
діяльності підприємства в галузі, ступінь конкуренції та попиту на 
продукцію); б) економічні показники (добробут населення, валовий 
внутрішній продукт, продуктивність праці, рівень інвестицій в основний 
капітал, рівень безробіття в країні, досконалість законодавства) 

Баландін А.І.  [743, с. 14] Фінансові фактори, розвиток ринкових відносин, операційні і процесні 
фактори, управління людськими ресурсами, управління 
взаємовідносинами 

Бойко В.В., Нечес К.В. 
[744, с. 2] 

Основними факторами зовнішнього макросередовища є політико-
правові (політична стабільність в країні, структура державного 
управління, нормативно-законодавчі акти); соціально-культурні 
(демографічна структура населення, існуючі в суспільстві традиції, 
цінності, норми поведінки, соціальні відносини); економічні (темпи 
зростання економіки, рівень інфляції, цінова та кредитно-грошова 
політика, стратегія зовнішньоекономічних відносин); науково-технічні 
(наукові винаходи, досягнення конструкторів та дизайнерів); природні 
(стан навколишнього середовища; відношення суспільства до 
діяльності, яка забруднює довкілля, дефіцит сировини); ринкові. До 
зовнішнього мікросередовища належать фактори, що визначають 
ступінь впливу споживачів, конкурентів, постачальників, посередників 
на діяльність підприємства. Групи внутрішніх факторів: виробничі (стан 
матеріально-технічної бази підприємства, наявність та якість 
виробничих запасів); фінансові (результати діяльності підприємства, 
рівень фінансової стійкості); маркетингові (конкурентоспроможність 
підприємства та його продукції); організаційні (структура управління, 
чисельність персоналу у розрізі окремих категорій, соціальний клімат, 
освітньо-кваліфікаційні характеристики, рівень трудової дисципліни) 

 

                                                           
741 Аркатов А.Я. Инвестиционная компонента стоимостной стратегии развития промышленного предприятия: 
дис. на соискание уч. степени д-ра экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” / 
Александр Яковлевич Аркатов. – Белгород, 2001. – 384 с. 
742 Байстрюченко Н.О. Агентський конфлікт в системі управління ринковою вартістю підприємства 
[Електронний ресурс] / Н.О. Байстрюченко // Економічний потенціал і регіональний розвиток. – Режим 
доступу: http://me.fem.sumdu.edu.ua/conf_arh_001.htm. 
743 Баландин А.И. Управление промышленным предприятием на основе стоимостного подхода: автореф. дис. на 
соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” / 
Александр Иванович Баландин. – Екатеринбург, 2010. – 27 с. 
744 Бойко В.В., Нечес К.В. Фактори впливу на оцінку вартості транспортних підприємств / В.В. Бойко, 
К.В. Нечес // Вісник Національного транспортного університету: В 2-х частинах: Ч. 1. – К.: НТУ, 2009. –  
Вип. 19. – 404 с. 
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Брезіцька О.В.
[745, с. 157-158]

Загальні (дохід, витрати, оборотні засоби, основні засоби), специфічні 
для ділових одиниць (клієнтська база, продуктивність збутових служб, 
управління виробничими потужностями, операційний дохід тощо), 
оперативні фактори вартості (частка поновлюваних рахунків, грошова 
виручка в розрахунку на 1 замовлення, питомий дохід)

Власова О.А.
[746. с. 22-23]

Середньозважена вартість капіталу, проникнення сотового зв’язку, 
частка оператору на ринку сотового зв’язку, темпи зростання витрат на 
залучення абонентів, темпи зростання середньої тривалості розмови, 
темп приросту середнього тарифу

Глинська Г.Я. [747, с. 29] На вартість підприємства впливають такі фактори: ринкові (обсяг ринку, 
репутація компанії, бренди); фінансові (динаміка активів, їх ліквідність і 
дохідність); виробничі (інновації, технології, персонал)

Єсіпов В.Є., 
Маховікова Г.А., 
Тєрєхова В.В. 
[748, с. 44-46]

Ступінь ризику, обсяг продажу і ціни реалізації, рівень конкуренції на 
ринку та ступінь його монополізації, рівень доходів споживачів, 
кваліфікація управлінського персоналу, наявність наукової бази, 
масштаби і якість активів, зношеність обладнання

Єськов А.Л., Рижиков 
В.С., Макарова В.А. 
[749, c. 45]

Основні фактори вартості підприємства включають: цінову політику,
стан виробничих потужностей, рівень конкуренції в галузі, надійність
постачальників, нормативні акти, економічну ситуацію в країні

Коупленд Т., Коллер Т., 
Муррін Дж. [750, с. 119]

Доходи, витрати, плата за капітал, середній дохід на одну угоду, частка 
ринку, обсяг сегменту, середня норма прибутку.

Лаговська О.А.
[751, с. 124]

Рівень капіталізації; прибутковість діяльності; рівень невизначеності

Лускатова О.В., Похно 
М.Н. [752]

Фактори макрорівня, “середнього рівня” (стан галузі), мікрорівня

Мертнес А. [753, с. 84] Оборотний капітал і необоротні активи (включаючи нематеріальні 
активи – репутацію, торгові марки), людський капітал, здатність 
користуватися суспільними благами та послугами, що надаються 
державою, специфічні інвестиції в довгострокові відносини з 
постачальниками і підрядниками

 

                                                           
745 Брезіцька О.В. Управління вартістю: фактори формування вартості підприємства / О.В. Брезіцька // 
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: збірник наукових праць. – Київ: НАУ, 2011. – Випуск 31. 
– С. 156-160.
746 Власова О.А. Управление стоимостью компании на основе развития клиентской базы: автореф. дис. на 
соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” / Олеся 
Александровна Власова. – Москва, 2010. – 26 с.
747 Глинська Г.Я. Напрямки оцінювання ринкової вартості підприємства як об’єкта для поглинання / 
Г.Я. Глинська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2007. – С. 28-32.
748 Есипов В.Е. Оценка бизнеса / В.Е. Есипов, Г.А.Маховикова, В.В. Терехова. – [2-е изд.]. –Спб: Питер, 2006. – 464 с.
749 Еськов А.Л. Максимизация рыночной стоимости украинских предприятий как эффективный инструмент 
управления бізнесом / А.Л. Еськов, В.С. Рыжиков, В.А. Макарова // Вісник економічної науки України. –
2011. – №2. – С. 41-45.
750 Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление. – 3-е изд., перераб. и доп. / Пер с англ. Т. Коупленд, 
Т. Коллер та Дж. Муррин. – М.: ЗАО “Олимп-бизнес”, 2005. – 576 с.
751 Лаговська О.А. Модифікація завдань бухгалтерського обліку в умовах управління орієнтованого на 
максимізацію вартості підприємства / О.А. Лаговська // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 2 (56). – С. 120-125. 
752 Лускатова О.В. Основные факторы капитализации предприятий в России [Электронный ресурс] / 
О.В. Лускатова, М.Н. Похно // ВлГУ: электрон. журн. – 2007. – № 18. – Режим доступу: 
http://journal.vlsu.ru/index.php?id=862. 
753 Мертенс А. Стоимость компании в теории и на практике / А. Мертенс // Финансовый директор. – 2002. –
№ 5. – С. 82-86.
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Міхєєв М.С.  [754, с. 75] Інвестування для досягнення більшої вартості капіталу, зростання 
бізнесу, управління ризиком 

Мнацаканян А.Г. , Харін 
А.Г.  [755, с. 12] 

Фактори операційної діяльності (динаміка і рентабельність продаж, 
податкова політика тощо), інвестиційної діяльності (інвестиції в 
довгострокові і оборотні активи), фінансової діяльності (структура і 
вартість капіталу) 

Райкін Е.С.  [756, с. 28-
29] 

Матеріальні активи, нематеріальні активи (структурний капітал, патенти 
і ліцензії, інформаційний капітал, людський капітал) 

Решетняк О.О., 
Бачевська В.В., 
Пастушкова І.А.  
[757, с. 234-235] 

Пасивні зовнішні обмеження охоплюють: природні умови; геополітичне 
розміщення; історично обумовлена орієнтація країни на певні ринки; 
загальний рівень науки і техніки; політичний клімат; технічна, 
податкова, протекціоністська, митна політики держави. Аналіз 
внутрішнього середовища підприємства за традиційним підходом 
охоплює оцінку діяльності підприємства за окремими функціями, що 
передбачає виявлення сильних і слабких сторін функціонування: 
маркетинг, фінанси, виробництво, кадри тощо 

Рутгайзєр В.М. 
[758, с. 73-108] 

Систематичні та несистематичні ризики діяльності суб’єкта 
господарювання 

Сіміонова Н.Є., 
Сіміонов Р.Ю. [759, c. 33] 

Демографічні фактори (споживачі продукції); економічні фактори 
(тенденції зміни цін, доходів, інвестицій, доступність кредитних 
ресурсів, рівень безробіття); екологічні фактори (доступність для 
виробництва природних ресурсів, екологічні перешкоди для розвитку 
бізнесу, екологічні вимоги до продукції); політико-правові фактори 
(політичні тенденції, антимонопольні закони, податкова політика); 
соціально-культурні фактори (зміни в життєвому устрої окремих 
категорій); ризики діяльності 

Старюк П.Ю. [760, с. 250] Фактори операційної ефективності (темп зростання продажу, 
рентабельність продажу, ефективна податкова ставка); фактори 
інвестиційної ефективності (ефективність інвестицій в активи); фактори 
фінансової ефективності (оптимізація структури і вартості капіталу) 

Тонких А.С., Іонов А.В.  
[761, с. 9] 

Доля ринку, конкурентоспроможність продукції, нематеріальні активи, 
персонал 

Фрезе А.В.  [762, с. 15-17] Темпи зростання продаж, норма дохідності власника / інвестора, рівень 
інвестиційних ризиків підприємства, вартість залученого капіталу 
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758 Рутгайзер В.М. Оценка стоимости бизнеса: [учебное пособие] / В.М. Рутгайзер. – М.: Маросейка, 2007. – 448 с. 
759 Симионова Н.Е. Оценка бизнеса: теория и практика / Н.Е. Симионова, Р.Ю. Симионов. – Ростов на Дону: 
“Феникс”, 2007. – 576 с. 
760 Старюк П.Ю. Управление стоимостью компании как основная задача корпоративного управления / 
П.Ю. Старюк // Экономические науки. – 2007. – № 4 (29). – С. 248-255. 
761 Тонких А.С. Управление стоимостью бизнеса на основе баланса интересов / А.С. Тонких, А.В. Ионов // 
Вестник финансовой академии. –2009. – № 2 (50). – С. 5-11. 
762 Фрезе А.В. Управление стоимостью промышленного предприятия: автореф. дис. на соискание уч. степени 
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Харламов К.І. [763, c. 39] Ступінь ефективного використання інтелектуального капіталу, оцінка 
ризику 

Шмаков Р.А.  [764, с. 22] Макроекономічне середовище, стадія життєвого циклу товару, загроза 
появи нових конкурентів, інтенсивність нововведень, вплив покупців, 
вплив постачальників, промислова політика держави 

Щєрбаков В.О., 
Щєрбакова Н.О.  
[765, c. 20-22] 

Ліквідність частки і (або) бізнесу (залежить від попиту); цінність бізнесу 
для власника: характеристики доходу (величина, час отримання) і 
ризики, пов’язані з його одержанням; нематеріальні активи, імідж 
підприємства на ринку; обмеження бізнесу; розмір оцінюваної частки 
бізнесу; ступінь контролю, що отримає новий власник; перспективи 
розвитку бізнесу; фінансовий стан підприємства (наявність власних 
коштів, оборотність капіталу); витрати на створення аналогічних 
підприємств; ступінь конкурентної боротьби в галузі. При оцінці 
підприємства особливо важливий аналіз наступних внутрішніх 
факторів: диверсифікація виробництва; якість продукції; технологія і 
витрати виробництва; ступінь зношеності устаткування; цінова 
політика; взаємовідносини зі споживачами та постачальниками; рівень 
управління; кадровий склад 
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ДОДАТОК Д 
Види та характеристика внутрішніх та зовнішніх факторів руйнування 

вартості за О.В. Караніною [766, с. 16] 

Зовнішні фактори Внутрішні фактори 

Загальноекономічні: 
- спад національного (регіонального) доходу і 
зниження обсягу промислової продукції 
(промисловий ризик); 
- зростання інфляції (інфляційний ризик); 
- зниження курсу національної грошової одиниці 
(або зростання) (валютний ризик); 
- уповільнення платіжного обороту; 
- нестабільна податкова система; 
- зниження рівня реальних доходів населення; 
- зростання безробіття. 
 
Ринково-регіональні: 
- зниження ємності внутрішнього ринку; 
- уповільнення платіжного обороту; 
- нестабільна податкова система; 
- зниження рівня реальних доходів населення; 
- зростання безробіття; 
- зміцнення монополії на ринку; 
- істотне зниження попиту; 
- зниження активного фондового ринку; 
- високі відсоткові ставки на кредитні ресурси; 
- недоступність ринкової інформації. 
 
Інші: 
- політична нестабільність; 
- негативна демографічна тенденція; 
- стихійні лиха і природні катаклізми; 
- погіршення криміногенної ситуації (зростання 
корупції); 
- неефективний розвиток кон’юнктури і 
інфраструктури ринку. 

Валютний ризик (може виступати як внутрішній з 
позиції оцінки збитків по валютних і експортно-
імпортних операціях) 
 
Банківський ризик (включає ринковий, операційний, 
кредитовий ризики при взаємодії з банками, 
оцінюється регламентовано) 
 
Страховий ризик (вимірюється обсягом страхових 
виплат) 
 
Комерційний ризик (втрати/збитки при торгівельних 
операціях (угодах)) 
 
Кредитний ризик (ризик неповернення кредитів, 
рівень збитку по кредитних операціях, ризик 
левериджу, негативного ефекту фінансового важеля) 
 
Ризик фінансової стійкості (ризик структури 
капіталу: недоліку власних оборотних коштів, 
джерел фінансування, ризик активів, зростання 
дебіторської заборгованості) 
 
Ризик банкрутства – комплексний (ризик втрати 
ліквідності і фінансової стійкості, ризик втрати 
майна, неповернення заборгованості, вимірюється 
безліччю моделей експрес- і фундаментальної 
діагностики банкрутства) 
 
Інформаційний ризик (ризик недоліку / 
невірогідності інформації) 
 
Портфельний ризик (селективний ризик 
неправильного підбору активів в портфель, ризик за 
операціями з цінними паперами, вимірюється B-
коефіцієнтом, волатильністю – Y і варіацією 
дохідності портфелю) 

                                                           
766 Каранина Е.В. Теоретико-методологические основы формирования и анализа риск-системы стратегического 
управления промышленным предприятием: автореф. дис. на соискание уч. степени докт. экон. наук: спец. 
08.00.12– Бухгалтерский учет, статистика / Елена Валерьевна Каранина. – Екатеринбург, 2012. – 46 с. 
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ДОДАТОК Е 
Аналіз підходів до виділення оціночних показників вартості підприємства 

Автор Оціночні показники вартості підприємства 
Ф.К. Досмамбетова  [767, с. 7-
8] 

Грошовий потік, власний капітал 

І.В. Івашковська [768, с. 20] EVA, CFROI, CVA, CROCI 
Т. Коупленд, Т. Коллер, 
Дж. Муррін [769, с. 190] 

Економічний прибуток, NOPLAT, ROIC, WACC 

Е.Т. Кулієва [770, с. 12] NOPAT, NPV, WACC 
М.С. Міхєєв [771, с. 75] Грошові потоки, готівка, майбутні капітальні вкладення, 

нерозподілений прибуток 
А.Г. Мнацаканян, А.Г. Харін 
[772, с. 12] 

NPV, EVA, “залишковий дохід” (residual income) 

І.В. Нікітушкіна, 
Н.І. Козлова [773, с. 49] 

Економічний прибуток, NOPLAT, ROIC, WACC 

Е.С. Райкін [774, с. 13-14] SVA, EVA, MVA 
Р.К. Ромашкіна [775, с. 16] Грошовий потік, додана вартість (EVA) 
П.Ю. Старюк [776, с. 250] Темп зростання продаж, рентабельність продаж, ефективна податкова 

ставка, ефективність інвестицій в довгострокові і оборотні активи, 
оптимізація структури і вартості капіталу 

О. Терещенко [777, с. 53] Додана вартість 
А.С. Тонких, А.В. Іонов [778, 
с. 9] 

Прибуток, активи, виручка, ліквідність, фінансова стійкість 

 

                                                           
767 Досмамбетова Ф.К. Управление стоимостью компании в процес се фінансового оздоровления: автореф. дис. 
на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.10 “Финансы, денежное обращение и кредит” / Фариза 
Кисаевна Досмамбетова. – Алматы, 2010. – 32 с. 
768 Ивашковская И.В. Система интегрированного управления стоимостью компании: автореф. дис. на соискание 
уч. степени д-ра экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством”, 08.00.10 
“Финансы, денежное обращение и кредит” / Ирина Васильевна Ивашковская. – Москва, 2010. – 50 с. 
769 Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление. – 3-е изд., перераб. и доп. / Пер с англ. Т. Коупленд, 
Т. Коллер та Дж. Муррин. – М.: ЗАО “Олимп-бизнес”, 2005. – 576 с. 
770 Кулиева Э.Т. Финансовые методы управления стоимостью международных компаний: автореф. дис. на 
соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.10 “Финансы, денежное обращение и кредит” / Элина 
Тахировна Кулиева. – Москва, 2009. – 24 с. 
771 Михеев М.С. К вопросу об оценке стоимости компании с учетом ее корпоративной репутации / М.С. Михеев 
// Вестник ОГУ. – 2008. – № 11. – С. 72-79. 
772 Мнацаканян А.Г. О некоторых особенностях применения концепции управления стоимостью для компаний, 
деятельность которых основана на использовании природных ресурсов / А.Г. Мнацаканян, А.Г. Харин // 
Финансы и кредит. – 2012. – № 1(481). – С. 12-19. 
773 Никитушкина И.В. Модификация оригинальной модели управления стоимостью компании с учетом 
ожиданий (EBM) на динамичном рынке капитала / И.В. Никитушкина, Н.И. Козлова // Научные исследования 
экономического факультета. – 2011. – № 1. – С. 49-75. 
774 Райкин Э.С. Теоретико-методологические основы управления предприятием на основе стоимостного 
подхода: автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление 
народным хозяйством” / Эдуард Семенович Райкин. – Санкт-Петербург, 2006. – 34 с. 
775 Ромашкина Р.К. Оценка влияния варианта реструктуризации на стоимость предприятия: дис. на соискание 
уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.10 “Финансы, денежное обращение и кредит” / Раиса Кузьминична 
Ромашкина. – Новосибирск, 2005. – 169 с. 
776 Старюк П.Ю. Управление стоимостью компании как основная задача корпоративного управления / 
П.Ю. Старюк // Экономические науки. – 2007. – № 4 (29). – С. 248-255. 
777 Терещенко О. Управління вартістю підприємства в системі контролінгу / О. Терещенко, С. Приймак // Ринок 
цінних паперів України. – 2007. – № 1-2. – С. 53-60. 
778 Тонких А.С. Управление стоимостью бизнеса на основе баланса интересов / А.С. Тонких, А.В. Ионов // 
Вестник финансовой академии. –2009. – № 2 (50). – С. 5-11. 
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ДОДАТОК Ж 
Динаміка вартості акцій ПАТ “Алчевський металургійний комбінат” 
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ДОДАТОК З 
Обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами на організаторах 

торгівлі у І півріччі 2010 – І півріччі 2011 рр. [779] 
 

Організатор 
торгівлі 

І півріччя 
2010, млрд. 

грн. 

Питома вага, 
% 

ІІ півріччя 
2010, млрд. 

грн.. 

Питома вага, 
% 

Темп 
зростання, % 

1 2 3 4 5 6 
УФБ 5,71 0,01% 6,99 0,01 122,37 
КМФБ 955,71 2,03 1108,80 0,98 116,02 
ПФТС 27172,04 57,78 38606,67 33,97 142,08 
УМВБ 218,32 0,46 1,34 0,00 0,61 
Іннекс 17,93 0,04 18,46 0,02 102,95 
ПФБ 85,57 0,18 79,25 0,07 92,61 
УМФБ 1039,26 2,21 419,87 0,37 40,40 

Перспектива 9273,66 19,72 37214,74 32,75 401,30 
СЄФБ 27,62 0,06 135,61 0,12 490,95 
УБ 8228,66 17,50 36045,66 31,72 438,05 

Усього 47024,49 100,00 113637,39 100,00 241,66 
 

                                                           
779 Звіт державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за І півріччя 2011 р. // Електронний ресурс. – 
Режим доступу: www.ssmsc.gov.ua/user.../1314361768.pdf 
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ДОДАТОК И 
Архітектоніка функцій системи обліково-аналітичного забезпечення вартісно-

орієнтованого управління А.І. Шигаєва [780, с. 28] 

 

                                                           
780 Шигаев А.И. Учетно-аналитическое обеспечение стоимостно-ориентированного управления коммерческими 
организациями: автореф. дисс. на стиск. уч. ст. д.э.н.: специальность 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика 
/  Шигаев Антон Иванович. – Казань, 2011. – 46 с. 

Формування 
вихідної 
облікової 

інформації для 
оцінки вартості, 
що створюється 

Формування 
облікової 

інформації про 
драйвери вартості і 
процеси створення 

вартості 

Забезпечення 
орієнтації на 
споживачів в 

бухгалтерському 
обліку 

Підготовка і 
надання 

інтегрованої 
управлінської 
звітності 

Підготовка і 
надання звітності 

про сталий 
розвиток 

Підготовка і 
надання 
актуарної 
фінансової 
звітності 

Обліковий 
контур 

Контур 
звітності 

Аналітичний 
контур 

Оцінка 
вартості 
організації 

Аналіз 
факторів і 
драйверів 
вартості 

Аналіз стратегічних 
проектів і припущень 
вартісно-орієнтованого 

розвитку 

Користувачі 
інформації 

Інформація для прийняття рішень 

Постачальники 
капіталу 

Зацікавлені 
сторони 

Менеджери 
організації 
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ДОДАТОК К 
Обліково-аналітична модель формування інформаційного забезпечення процесу 

оцінки вартості підприємства І.І. Бродської [781, с. 11] 
А
на
лі
ти
чн
ий

 б
аз
ис

 ф
ор
му
ва
нн
я 

 о
ці
нк
и 
ва
рт
ос
ті

 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

 

 
Коригування на мультиплікатор зростання (зменшення) вартості чистих 

активів в майбутньому на основі аналізу фінансового стану 

Оцінка вартості підприємства на основі комбінованого підходу  

Скоригована вартість чистих активів 

Вартість 
необоротних 
активів 

Коригування 
вартості 
оборотних 
активів  на 
основі  їх 
оборотності 

Вартість 
оборотних 
активів 

Уцінка або 
дооцінка  
необорот-
них активів 

Забезпечення 
таких витрат 
і платежів 

Вартість 
довгостро-
кових 

зобов’язань 

Коригувальний 
коефіцієнт на 

фінансовий стан 
підприємства 

Коригувальний 
коефіцієнт на 
динамічну 
здатність 

Коригувальний коефіцієнт 
на здатність підприємства 
генерувати прибуток 

1.Оборотність 
активів 
2.Коефіцієнт 
фінансової 
незалежності 
3.Коефіцієнт 
прибутковості 
активів 
4.Коефіцієнт 
загальної 
ліквідності 

1.Темп зрос-
тання активів 
2.Темп зрос-
тання доходів 
3.Темп 
зростання 
власного 
капіталу 
4.Темп 
зростання 
продуктив-
ності праці 

С
ер
ед
ні

 з
на
че
нн
я 

за
 г
ал
уз
зю

 

Фактична 
прибутковість доходу 

С
ер
ед
нє

 зн
ач
ен
ня

 
за

 т
ри

 р
ок
и 

Середньогалузеве  
значення  

прибутковості доходу 

Коригування 
вартості  

довгострокових 
та поточних 
зобов’язань  

Бу
хг
ал
те
рс
ьк
ий

 б
аз
ис

  ф
ор
му
ва
нн
я 

 о
ці
нк
и 
ва
рт
ос
ті

 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

 

 

Вартість чистих активів  

+ + - - 

Вартість 
поточних 
зобов’язань 

- 

 

                                                           
781 Бродська І.І. Обліково-аналітичне забезпечення оцінки вартості підприємства: автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ірина Іванівна Бродська. 
– Київ, 2008. – 21 с. 
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ДОДАТОК Л 
Аналіз підходів авторів до визначення поняття “оцінка” в бухгалтерському обліку 
№ 
з/п Джерело Визначення 

1 2 3 
1 Абдалова Е.Б. [782, 

с. 8] 
Оцінка представляє собою визначення економічного ефекту в процесі 
управління в результаті взаємодії організації з зовнішнім і внутрішнім 
середовищем. Економічний ефект – це досягнення поставленої мети в 
усіх аспектах діяльності організації, так як основна мета будь-якої 
комерційної організації спрямована на отримання прибутку. 
Під оцінкою в бухгалтерському обліку розуміється грошове 
вираження об’єктів обліку, виходячи з його вартісного характеру; в 
оперативному обліку – оцінка відображає кількісне і якісне вираження 
об’єктів обліку; що ж стосується оцінки в податковому обліку, то її 
порядок чітко регламентований нормами Податкового кодексу РФ 
стосовно до кожного об’єкту оподаткування, в ролі яких виступають 
конкретні об’єкти податкового обліку. З цього випливає, що оцінка в 
податковому обліку – це вираження в заданих одиницях виміру об’єкту 
оподаткування за правилами, що установлені податковим 
законодавством 

2 Алексеева Г.Н. [783, 
с. 97] 

Оцінка – спосіб грошового вираження об’єктів бухгалтерського обліку 
(майна, зобов’язань і господарських операцій) шляхом складання понесених 
на них витрат для відображення їх в обліку і бухгалтерській звітності 

3 Астахов В.П. [784, 
с. 306] 

… в самому загальному вигляді оцінка є способом вираження 
економічних подій в грошовому вимірі 

4 Білоусько В.С. [785, 
с. 99] 

Оцінка господарських активів (засобів) – це спосіб їх вираження у 
грошовому вимірнику. Вона є важливим елементом методу 
бухгалтерського обліку, за допомогою якого одержують узагальнені 
показники про господарські активи (засоби) і процеси 

5 Васькин Ф.И. [786, 
с. 67] 

Оцінка представляє собою привласнення кількісних значень об’єктам і 
подіям за певними правилами 

6 Васюта-Беркут О.І. 
[787, с. 17] 

Оцінка – відображення об’єктів бухгалтерського обліку в єдиному 
грошовому вимірнику з метою узагальнення їх по підприємству загалом. 

7 Захарьин В.Р. [788, 
с. 95] 

Оцінка – сукупність правил по визначенню вартісного виміру майна, 
що поступає в організацію, що використовується в процесі здійснення 
виробничої чи торгової діяльності і, що списується з обліку в результаті 
вибуття, а також правил грошового виміру зобов’язань організації 

8 Карзаева Н.Н. [789, 
с. 17-18] 

Аналіз її змісту дозволяє виокремити два основних підходи: 
процедурний і змістовний. В першому випадку під оцінкою розуміють 

                                                           
782 Абдалова Е.Б. Оценка основных средств в учетно-информационной системе организации: автореф. дис. на 
соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / Елена Борисовна 
Абдалова. – Санкт-Петербург, 2008. – 19 с. 
783 Алексеева Г.Н. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие / Г.Н. Алексеева. – Тамбов: Издательство 
ТГТУ, 2004. – 164 с. 
784 Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИКЦ 
“МарТ”; Ростов н/Д: Издательский центр “МарТ”, 2004. – 608 с. 
785 Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / В.С. Білоусько, М.І. Бєлєнкова / За 
ред.. В.С. Білоуська. – 2-ге вид. – К.: Мета, 2002. – 240 с. 
786 Васькин Ф.И. Теория бухгалтерского учета: Учебник / Ф.И. Васькин, М.В. Свободина. – Москва: “КОЛОС”, 
2000. – 208 с. 
787 Васюта-Беркут О.І. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / О.І. Васюта-Беркут, Г.Ф. Шепітко, 
Н.О. Ромашевська; За заг. ред. В.Б. Захожая. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2003. – 176 с. 
788 Захарьин В.Р. Теория бухгалтерского учета: Учебник / В.Р. Захарьин. – М.: ИНФРА-М: ФОРУМ, 2003. – 
304 с. 
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Продовження Додатку Л 
1 2 3 
  метод, а в другому – вартісна характеристика. Під оцінкою в 

бухгалтерському обліку слід розуміти вартісну характеристику об’єкта, 
що відображає чи витрати, пов’язані з придбанням чи створенням, чи 
очікувані доходи від його продажу 

9 Ковалев В.В. [790, 
с. 136] 

Оцінка – (а) деяка характеристика об’єкта (події), що дозволяє 
виокремити його з сукупності інших об’єктів (подій) чи впорядкувати 
їх; (б) процес присвоєння згаданої характеристики 

10 Любушин Н.П. [791, 
с. 114] 

Оцінка є способом вираження економічних подій (явищ) в грошовому 
вимірнику, і спрямована на виявлення розміру динаміки зміни 
показників, що аналізуються 

11 Палий В.Ф. [792, с. 56] Як елемент методу бухгалтерського обліку оцінка слугує для приведення 
усіх матеріальних і нематеріальних елементів до єдиної грошової оцінки 

12 Папковская П.Я. [793, 
с. 28] 

Оцінка – це спосіб грошового виміру майна (господарських, засобів, 
активів) і джерел їх формування 

13 Соколов Я.В. [794] Оцінка – це думка про цінність предмету. В бухгалтерському обліку всі 
об’єкти вимірюються в грошах, і саме тому дуже різні речі і навіть не 
речі поєднуються в одну сукупність 

14 Соколова Е.С. [795, 
с. 38] 

Оцінка представляє собою спосіб переведення об’єктів бухгалтерського 
обліку з натурального вимірника в грошовий 

15 Туякова З.С. [796, 
с. 155] 

Оцінка – це цілеспрямований, впорядкований процес обчислення 
вартості об’єкта бухгалтерського спостереження в грошовому вимірі і 
вираження думки про цінність об’єкта, що здійснюється економічним 
суб’єктом чи професійним оцінщиком, що має відповідні 
повноваження; результати якого відображаються в фінансовій звітності 
з врахуванням вимог, що пред’являються до якісної характеристики 
фінансової інформації 

16 Хошимов Б.А. [797, 
с. 33] 

Оцінка – представляє собою спосіб вираження в грошовому вимірі 
майна підприємства і його джерел 

17 Цыгулева М.И. [798, 
с. 126] 

Використання оцінки в бухгалтерському обліку ми розглядаємо як спосіб 
достовірного визначення наявного капіталу і його прирощення (зменшення) 
за звітний період у вигляді прибутку (збитку) 

                                                                                                                                                                                                 
789 Карзаева Н.Н. Оценка как инструмент достижения сопоставимости показателей бухгалтерской отчетности: 
автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / 
Наталья Николаевна Карзаева. – Санкт-Петербург, 2006. – 31 с. 
790 Ковалев В.В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетнсоти (основы балансоведення): Учебное 
пособие / В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 
432 с. 
791 Любушин Н.П. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие для вузов / Н.П. Любушин, В.В. Жаринов, 
Н.В. Бородина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 312 с. 
792 Палий В.Ф. Оценка в бухгалтерском учете / В.Ф. Палий // Бухгалтерский учет. – 2007. – № 3. – С. 56-59. 
793 Папковская П.Я. Курс теории бухгалтерского учета: Учебное пособие / П.Я. Папковская. – 4-е изд., перераб. 
– Мн.: ООО “Информпресс”, 2004. – 236 с. 
794 Соколов Я.В. Признание и оценка активов: а как это? / Я.В. Соколов // БУХ.1С. – 2006. – № 7. – Режим 
доступа: http://www.buh.ru/document-966 
795 Соколова Е.С. Теория бухгалтерского учета: Учебно-методический комплекс / Е.С. Соколова, Е.В. Бебнева, 
И.В, Богачева. – М.: Изд.центр ЕАОИ, 2008. – 231 с. 
796 Туякова З.С. Сущность и содержание понятия “оценка” в системе стоимостного измерения объектов 
бухгалтерского учета / З.С. Туякова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2006. – № 1. – 
С. 146-155. 
797 Хошимов Б.А. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие / Б.А. Хошимов, Г.С. Джамбакиева, 
Д.А. Мухаммедова. – Ташкент: Ташкентский финансовый институт, 2004. – 128 с. 
798 Цыгулева М.И. Влияние оценки объектов бухгалтерского учета на финансовый результат деятельности 
сельскохозяйственных предприятий / М.И. Цыгулева // Вестник ОГУ. – 2007. – № 5. – С. 125-131. 
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ДОДАТОК М 
Визначення справедливої вартості придбаних ідентифікованих активів і 

зобов'язань в П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств” 
Об'єкти визначення  

справедливої вартості Визначення справедливої вартості 

1. Цінні папери Поточна ринкова вартість на фондовому ринку. За відсутності такої 
оцінки - експертна оцінка 

2. Дебіторська 
заборгованість 

Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає отриманню, що 
визначена за відповідною поточною відсотковою ставкою за 
вирахуванням резерву сумнівних боргів та витрат на отримання 
дебіторської заборгованості в разі потреби. Дисконтування не 
здійснюється для короткострокової заборгованості, якщо різниця між 
номінальною сумою дебіторської заборгованості та дисконтованою 
сумою не суттєва (менше 5% номінальної суми) 

3. Запаси - 
3.1. Готова продукція і 
товари 

Ціна реалізації за вирахуванням витрат на реалізацію та суми 
надбавки (прибутку) виходячи з надбавки (прибутку) для аналогічної 
готової продукції та товарів 

3.2. Незавершене 
виробництво 

Ціна реалізації готової продукції за вирахуванням витрат на 
завершення, реалізацію та надбавки (прибутку), розрахованої за 
розміром прибутку аналогічної готової продукції 

3.3. Матеріали Відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) 
4. Основні засоби - 
4.1. Земля та будівлі Ринкова вартість 
4.2. Машини та 
устаткування 

Ринкова вартість. У разі відсутності даних про ринкову вартість - 
відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) за 
вирахуванням суми зносу на дату оцінки 

4.3. Інші основні засоби Відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) за 
вирахуванням суми зносу на дату оцінки 

5. Нематеріальні активи Поточна ринкова вартість. За відсутності такої вартості - оціночна 
вартість, яку підприємство сплатило б за актив у разі операції між 
обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами виходячи з 
наявної інформації 

6. Чисті активи або 
зобов'язання за пенсійними 
програмами з 
передбаченими виплатами 

Теперішня (дисконтована) сума належних виплат пенсій за 
вирахуванням справедливої вартості будь-яких активів пенсійної 
програми 

7. Податкові активи та 
зобов'язання 

Сума податкових пільг чи податків, що підлягають сплаті, які 
виникають унаслідок об'єднання підприємств 

8. Поточні та довгострокові 
зобов'язання 

Теперішня (дисконтована) сума, яка має виплачуватися при погашенні 
заборгованості, визначеної за відповідними поточними відсотковими 
ставками. Дисконтування не здійснюється для короткострокових 
зобов'язань, якщо різниця між номінальною сумою зобов’язання та 
дисконтованою сумою є несуттєвою (менше 5% номінальної вартості) 

9. Несприятливі контракти 
та інші ідентифіковані 
зобов'язання 

Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає сплаті при погашенні 
зобов'язання, визначена за відповідною поточною відсотковою 
ставкою 
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ДОДАТОК H 
Підходи до трактування поняття “справедлива вартість” 

№ 
з/п Джерело Визначення 

1 2 3 
1 Волостнікова А.Ю. [799, 

с. 110] 
Справедлива вартість – це не тільки оцінка при придбанні активу чи 
виконанні зобов’язання і здійсненні угоди між сторонами, це і система 
облікових дій, що спрямовані на визначення потенційної цінності 
організації, це і оцінка, найбільш адекватна до мети представлення 
користувачам достовірної і прозорої інформації, що визначена на 
основі пріоритету економічного змісту над його юридичною формою 

2 Грачева Н.М. [800, с. 15] Справедлива вартість – сума, на яку можна обміняти біологічний 
актив при здійсненні угоди між добре обізнаними, незалежними 
одна від одної, зацікавленими в такій угоді сторонами (автор 
визначає справедливу вартість в рамках проекту ПБО “Облік 
біологічних активів і сільськогосподарської продукції”) 

3 Дун І.Р. [801, с. 10] Справедлива вартість – це сума засобів, на яку можна обміняти актив 
чи погасити зобов’язання при здійсненні угоди між добре обізнаними 
сторонами, що бажають здійснити таку операцію на загальних умовах 

4 Камінська Т.Г. [802] Справедлива вартість – характеристика капіталу 
господарюючого суб’єкту в бухгалтерському обліку з 
використанням системи альтернативних способів оцінки, яка 
включає ринковий підхід до її обчислення за цінами активного 
ринку; оцінку за дисконтованою вартістю – при неможливості 
визначення ринкової вартості, оцінку за відновною вартістю – 
якщо неможливо визначити достовірну суму майбутніх грошових 
потоків, і оцінку за історичною вартістю за мінусом збитку від 
знецінення – в окремих виключних випадках 

5 Кіяткин О.С. [803, с. 9] Термін “справедлива вартість” може використовуватися в 
юридичному аспекті при визначенні компромісної розбіжності 
сторін, що вирішується. Справедливу вартість для цілей 
бухгалтерського фінансового обліку треба розглядати ширше за 
визначення, приведене в МСФО. Завдяки множинності оцінок 
справедлива вартість може замінювати інші оцінки або вбирати в себе 
ознаки інших оцінок, тобто справедлива вартість об’єкту 
бухгалтерського обліку – це характеристика об’єкту в порівнянних 
цінових полях оцінок у фактичних або мінових операціях 

6 Мамєдов Р.І. [804, с. 70] Справедлива вартість – це та сума, на яку можна обміняти актив або 
врегулювати зобов’язання при здійсненні угоди між добре 
обізнаними сторонами, що бажають здійснити таку угоду і не 
залежать одна від одної 

                                                           
799 Волостникова А.Ю. Проблема определения справедливой стоимости посредством метода дисконтирования / 
Анна Юрьевна Волостникова // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 2009. – 
№ 2. – С. 110-113. 
800 Грачева Н.Н. Учетно-информационное обеспечение лизинговой деятельности (на материалах Калужской 
области): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, 
статистика” / Нина Николаевна Грачева. – Москва, 2011. – 23 с. 
801 Дун И.Р. Бухгалтерский учет и аудит лизинговых операций: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. 
экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / Ирина Рубиновна Дун. – Москва, 2009. – 23 с. 
802 Камінська Т.Г. Справедлива вартість у системі ринкової оцінки капіталу як об’єкту бухгалтерського обліку 
/ Т.Г. Камінська // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : 
Економічні науки. – 2010. – № 1(5). – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/7984/ 
803 Кияткин А.С. Учет и анализ активов и обязательств по справедливой стоимости: автореф. дис. на соискание 
уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / Александр Сергеевич Кияткин. – 
Тольятти, 2006. – 24 с. 
804 Мамедов Р.И. Совершенствование бухгалтерского учета амортизационных процессов: дис. на соискание уч. 
степени канд. экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / Рашад Ильхам Оглы Мамедов. – 
Краснодар, 2009. – 191 с. 
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Продовження Додатку Н 
1 2 3 
7 Марков В.В. [805, с. 20] Справедливу вартість не слід відносити до виду оцінки активу, адже 

це скоріше рівень якості оцінки (тобто оцінка, що надає користувачу 
найбільш об’єктивну і доречну інформацію про вартість активу) 

8 Мєгаєва С.В. [806, с. 3] Справедлива вартість – це бухгалтерська категорія, що визначає 
можливість вибору оптимального варіанту оцінки активів організації, 
що дозволяє найбільш достовірно провести грошовий їх вимір 

9 Нєвєрова О.С.  
[807, с. 17, 21] 

Справедлива вартість може виступати в якості об’єктивного 
індикатора фінансової діяльності кредитної організації. 
Поняття справедливої вартості, як один з ключових індикаторів 
фінансового стану кредитної організації, передбачає здійснення 
реальних і постійних угод з тим чи іншим фінансовим 
інструментом між незацікавленими сторонами 

10 Соколов В.Я. [808, с. 54] Справедлива оцінка – це вартість предмету на момент складання 
балансу. При цьому сама справедлива вартість не є 
одноманітною величиною, це швидше характеристика способу 
виміру як найбільш правильного 

11 Таджибаєва Б.О. [809, с. 8] Справедлива вартість – форма прояву системи відносин між 
економічними агентами на ринку в умовах невизначеності фінансової 
інформації 

12 Чайковская Л.А. [810, 
с. 19] 

Принцип справедливої оцінки – це система облікових дій, що 
дозволяють визначити потенційну цінність підприємства на основі 
інформаційного відображення відносин, що склалися у нього в процесі 
формування активів і пасивів. Або, використовуючи 
загальноприйнятий стиль принципів бухгалтерського обліку, можна 
запропонувати наступне трактування: справедлива оцінка – це вартість 
майна, зобов’язань і капіталу підприємства, визначена на основі 
пріоритету поточного економічного змісту факту господарської 
діяльності над його юридичною формою 

13 Чинченко М.Н. [811, 
с. 141] 

Справедлива вартість – це вартість, що орієнтується на ринкові 
ціни або реальні (в разі наявності ринку з достатньою кількістю 
незалежних і інформованих сторін), або ціни передбачуваного 
ринку, з врахуванням розумних допущень організації, що здійснює 
таку оцінку 

 

                                                           
805 Марков В.В. Оценка активов как фактор упреждающего антикризисного управления предприятиями, 
отраслями, комплексами промышленности: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 
08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” / Василий Викторович Марков. – Москва, 2009. – 
24 с. 
806 Мегаева С.В. Моделирование бухгалтерского учета активов торговых организаций: автореф. дис. на 
соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / Светлана 
Владимировна Мегаева. – Мичуринск-наукоград РФ, 2007. – 25 с. 
807 Неверова О.С. Система финансовой отчетности кредитных организаций в условиях неопределенности: 
автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / 
Ольга Сергеевна Неверова. – Екатеринбург, 2010. – 25 с. 
808 Соколов В.Я. Оценка по справедливой стоимости / В.Я. Соколов // Бухгалтерский учет. – 2006. – № 1. – 
С. 50-54. 
809 Таджибаева Б.О. Теоретические аспекты обеспечения экономической безопасности в условиях асимметрии 
финансовой информации: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и 
управление народным хозяйством” / Бисолиха Олимовна Таджибаева. – Душанбе, 2012. – 28 с. 
810 Чайковская Л.А. Современные концепции бухгалтерского учета (теория и методология): автореф. дис. на 
соискание уч. степени д-ра экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / Любовь 
Александровна Чайковская. – Москва, 2007. – 57 с. 
811 Чинченко М.Н. Справедливая стоимость внеоборотных нефинансовых активов: дис. на соискание уч. 
степени канд. экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / Марк Николаевич Чинченко. – 
Нижний Новгород, 2006. – 163 с. 
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ДОДАТОК П  
 

Класифікація факторів вартості підприємства 
 

Таблиця П.1. Класифікація позабалансових факторів вартості за І.І. Просвіріною [812] 
 
 

Позабалансові фактори 
вартості 

Належать підприємству 
(придбані за контрактом) 

Не належать підприємству  
(не придбані за контрактом) 

1 2 3 
Особисті характеристики 
персоналу 

Рівень кваліфікації, професійні 
знання, професійний досвід, 
старанність, дисциплінованість 

Здатність до творчості, 
винахідливість, організованість 

Особисті характеристики 
менеджменту 

Організаторські здібності, 
професійні знання, досвід, 
заповзятливість, здатність 
прогнозування економічних 
явищ 

Готовність ризикувати, інтуїція, 
успішність, рішучість, 
ініціативність 

Внутрішнє середовище 
підприємства 

Технологія, організація, 
структура бази даних, 
інтелектуальна власність, 
організація процесу засвоєння 
та збереження знань, 
організація впровадження 
винаходів і нововведень 

Корпоративний менталітет і 
культура, формальні та 
неформальні правила, норми, 
психологічний клімат, 
корпоративна організація 
працівників 

Зовнішнє середовище 
підприємства 

Відсутні Рівень розвитку економіки, 
конкурентне середовище, 
платоспроможність населення, 
смаки покупців, соціальні 
відносини, рівень культури в 
суспільстві, політична ситуація, 
географічне положення, 
природні фактори 

 
 
 

                                                           

812 Просвирина И.И. Измерение вклада интеллектуальных ресурсов в создании новой стоимости [Электронный 
ресурс] / И.И. Просвирина // Вестник СевКавГТУ. – 2006. – № 3 (7). – Режим доступа: 
abiturient.ncstu.ru/Science/articles/vak/3/07/36.pdf/file_download. 
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Продовження Додатку П 
 

Таблиця П.2. Класифікація факторів вартості підприємства, запропонована 
О.Г. Мендрулом  

[813, с. 37] 
Класифікаційна 

ознака Види факторів Характер впливу 

Характер впливу на 
вартість 

Фактори безпосереднього 
впливу 

Фактори, які безпосередньо впливають на 
вартість підприємства 

Фактори опосередкованого 
впливу 

Фактори, які впливають на вартість через 
зовнішнє середовище 

Можливість впливу з 
боку менеджерів 

Неконтрольовані Фактори, які перебувають поза межами 
впливу управлінського персоналу 

Контрольовані Фактори, які пов’язані з особливостями 
внутрішньогосподарського управління 

Змішані Фактори, які в різних ситуаціях можуть 
виступати як контрольованими так і 
неконтрольованими 

Спрямованість дії Викривлені Фактори, спрямованість дії яких не з’ясована 
Зменшуючі Фактори, які знижують вартість підприємства 
Збільшуючі Фактори, які збільшують вартість 

підприємства 
Перерозподільні Фактори завдяки дії яких вартість 

перерозподіляється до інших підприємств 
Термін дії Постійні Фактори, дія яких простежується протягом 

тривалого часу 
Тимчасові Фактори, які одноразово впливають на 

вартість підприємства або їх дія є 
нетривалою 

Відношення до 
підприємства 

Макрофактори Фактори зовнішнього середовища 
підприємства 

Мікрофактори Фактори внутрішнього середовища 
підприємства 

Можливість 
грошового 
вираження 

Фінансові Фактори, які безпосередньо залежать від 
фінансових результатів діяльності 
підприємства 

Нефінансові Фактори, які залежать від фінансових 
результатів діяльності підприємства 
опосередковано 

Можливість 
кількісного 
вираження 

Кількісні Фактори, які підлягають кількісному 
вираженню 

Якісні Фактори, які не підлягають кількісному 
вираженню 

 
 
 
 
 

                                                           

813 Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємства: монографія / О.Г.Мендрул. – К.:КНЕУ, 2002. – 272 с. 
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ДОДАТОК Р
Методи оцінки активів та зобов’язань підприємства 

відповідно до чинного законодавства

Метод оцінки Нормативний 
документ Характеристика

1 2 3
Оцінка активів

Історична 
(фактична) 
собівартість

П. 18 П(С)БО 1 
“Загальні вимоги до 
фінансової 
звітності” [814]

Активи відображаються за сумою сплачених грошових 
коштів та їх еквівалентів або за справедливою вартістю 
компенсації, виданої для їх придбання

Ліквідаційна 
вартість

П. 4 П(С)БО 7 
“Основні засоби” 
[815]

Сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство 
очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних 
активів після закінчення терміну їх корисного 
використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, 
пов’язаних з продажем (ліквідацією)

Первісна вартість П. 4 П(С)БО 7 
“Основні засоби” 
[816]

Історична (фактична) собівартість необоротних активів у 
сумі грошових коштів або справедливої вартості інших 
активів, сплачених (переданих), витрачених для 
придбання (створення) необоротних активів

Переоцінена 
вартість

П. 4 П(С)БО 7 
“Основні засоби” 
[817]

Вартість необоротних активів після їх переоцінки

Чиста вартість 
реалізації активу

П. 4 П(С)БО 28 
“Зменшення 
корисності активів”
[818]

Справедлива вартість активів за вирахуванням 
очікуваних витрат на їх реалізацію

Залишкова 
вартість

П. 14 п(С)БО 2 
“Баланс” [819]

Визначається як різниця між первісною вартістю і сумою 
накопиченої амортизації

Справедлива 
вартість

П. 12-13 П(С)БО 7
“Основні засоби” 
[820];

Активи відображаються за справедливою вартістю у 
випадку їх безоплатного отримання, внеску до статутного 
капіталу, придбаного в обмін (або частковий обмін) на 
неподібний об’єкт збільшеній (зменшеній) на суму 

 
                                                           

814 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 “ Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене 
Наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31 березня 1999 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO1.aspx. 
815 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 “Основні засоби”, затверджене Наказом Міністерства 
фінансів України № 92 від 27 квітня 2000 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO7.aspx. 
816 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 “Основні засоби”, затверджене Наказом Міністерства 
фінансів України № 92 від 27 квітня 2000 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO7.aspx. 
817 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 “Основні засоби”, затверджене Наказом Міністерства 
фінансів України № 92 від 27 квітня 2000 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO7.aspx. 
818 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 28 “Зменшення корисності активів”, затверджене Наказом 
Міністерства фінансів України № 817 від 24 грудня 2004 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO28.aspx. 
819 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 “Баланс”, затверджене Наказом Міністерства 
фінансів України № 87 від 31 березня 1999 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO2.aspx
820 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 “Основні засоби”, затверджене Наказом Міністерства 
фінансів України № 92 від 27 квітня 2000 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO7.aspx. 



 369

Продовження Додатку Р
1 2 3

П. 14-15 П(С)БО 8 
“Нематеріальні 
активи” [821]

грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана 
(отримана) під час обміну, отримані внаслідок 
об’єднання підприємств

Продажна 
вартість

П. 20.2 П(С)БО 14 
“Оренда” [822]

Дохід від продажу активу за звітний період визнається в 
сумі продажної вартості активу, якщо продажна вартість 
(після вирахування непрямих податків та інших вирахувань 
з доходу) нижче або дорівнює балансовій вартості 
проданого активу

Вартість, що 
амортизується

П. 4 П(С)БО 7 
“Основні засоби”
[823]

Первісна або переоцінена вартість необоротних активів за 
вирахуванням їх ліквідаційної вартості

Амортизована 
вартість 
фінансової 
інвестиції

П. 4 П(С)БО 12 
“Фінансові 
інвестиції” [824]

Собівартість фінансової інвестиції з урахуванням 
часткового її списання внаслідок зменшення корисності, 
яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої 
амортизації дисконту (премії)

Ринкова вартість 
фінансової 
інвестиції

П. 4 П(С)БО 12 
“Фінансові 
інвестиції” [825]

Сума, яку можна отримати від продажу фінансової 
інвестиції на активному ринку

Балансова 
вартість валюти

П. 4 П(С)БО 15 
“Дохід” [826]

Вартість іноземної валюти, визначена за валютним 
курсом грошової одиниці України до іноземної валюти 
на дату здійснення господарської операції або на дату 
складання балансу.

Вартість 
використання

П. 4 П(С)БО 27 
“Необоротні активи, 
утримувані для 
продажу, та 
припинена 
діяльність” [827]

Теперішня вартість майбутніх грошових потоків, які, як 
очікується, виникнуть від використання активу та його 
ліквідації

 

 

 

                                                           

821 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 8 “Нематеріальні активи”, затверджене Наказом 
Міністерства фінансів України № 242 від 18 жовтня 1999 р. – [Електронний ресурс]. − Режим: 
http://buhgalter911.com/ Res/PSBO/PSBO8.aspx.
822 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 14 “Оренда”, затверджене Наказом Міністерства фінансів 
України № 181 від 28 липня 2000 р. – [Електронний ресурс]. − Режим: http://buhgalter911.com/ 
Res/PSBO/PSBO14.aspx.
823 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 “Основні засоби”, затверджене Наказом Міністерства 
фінансів України № 92 від 27 квітня 2000 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO7.aspx. 
824 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 12 “Фінансові інвестиції”, затверджене Наказом 
Міністерства фінансів України № 989 від 25 листопада 2002 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO12.aspx. 
825 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 12 “Фінансові інвестиції”, затверджене Наказом 
Міністерства фінансів України № 989 від 25 листопада 2002 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO12.aspx. 
826 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15 “Дохід”, затверджене Наказом Міністерства фінансів 
України № 290 від 29 листопада 1999 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO12.aspx. 
827 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 27 “ Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
припинена діяльність”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України № 617 від 07 листопада 2003 р. –
[Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO27.aspx. 
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1 2 3

Балансова 
вартість

П. 4 П(С)БО 32 
“Інвестиційна 
нерухомість” [828]

Вартість активу, за якою він включається до підсумку 
балансу

Оцінка зобов’язань
Сума погашення П. 4 П(С)БО 11 

“Зобов’язання” [829]
Недисконтована сума грошових коштів або їх 
еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для 
погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності 
підприємства

Теперішня 
вартість 

П. 4 П(С)БО 11 
“Зобов’язання” [830]

Дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням 
суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, 
буде необхідна для погашення зобов'язання в процесі 
звичайної діяльності підприємства

Теперішня 
вартість 
зобов'язання за 
програмою з 
визначеною 
виплатою 

П. 4 П(С)БО 26 
“Виплати 
працівникам” [831]

Теперішня вартість (без вирахування активів програми) 
очікуваних майбутніх платежів, необхідних для 
погашення заборгованості, що виникає в результаті 
виконання робіт працівниками у звітному та попередніх 
періодах

Амортизована 
собівартість

П. 31 П(С)БО 13 
“Фінансові 
інструменти” [832]

На кожну наступну після визнання дату балансу 
фінансові зобов'язання оцінюються за амортизованою 
собівартістю, крім фінансових зобов'язань, призначених 
для перепродажу, і зобов'язань за похідними 
фінансовими інструментами

                                                           

828 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 32 “Інвестиційна нерухомість”, затверджене Наказом 
Міністерства фінансів України № 779 від 02 липня 2007 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu32/.
829 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 11 “Зобов’язання”, затверджене Наказом Міністерства 
фінансів України № 20 від 31 січня 2000 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO11.aspx
830 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 11 “Зобов’язання”, затверджене Наказом Міністерства 
фінансів України № 20 від 31 січня 2000 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO11.aspx
831 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 26 “Виплати працівникам”, затверджене Наказом 
Міністерства фінансів України № 601 від 28 жовтня 2003 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO26.aspx
832 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 13 “Фінансові витрати”, затверджене Наказом Міністерства 
фінансів України № 559 від 30 листопада 2001 р. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO13.aspx
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ДОДАТОК С 
Особливості та умови застосування методів оцінки вартості підприємства за 

затратним, дохідним та ринковим підходами [833], [834], [835] 
 

Назва методу Умови застосування 
1 2 

Затратний підхід 
Метод чистих активів 1. Підприємство, що оцінюється, володіє матеріальними активами, які 

є переважно ліквідними (готова продукція, що користується попитом, 
дефіцитна сировина, матеріали, комплектуючі, автотранспорт тощо). 
2. Оцінка підприємств, основна діяльність яких спрямована на 
досягнення соціального ефекту. 
3. Оцінюється вартість підприємства, яке базується на статичних 
даних фінансової звітності 

Метод ліквідаційної 
вартості 

1. Підприємство знаходиться в ситуації банкрутства чи його ліквідації, 
або у випадках, коли є ймовірність згортання бізнесу. 
2. Вартість підприємства при ліквідації може бути вищою, ніж при 
подальшій діяльності підприємства. 
3. Прискорена або примусова ліквідація підприємства. 
4. Дає мінімальне значення оцінки і дозволяє визначити нижній рівень 
вартості підприємства 

Дохідний підхід 
Метод дисконтування 
грошових потоків 
(discounted cash flow) 

1. Підприємство має накопичені активи, які приносять стабільний дохід 
2. Рівень доходу визначається за кожен рік прогнозування. 
3. Якщо передбачається, що майбутні доходи та грошові потоки 
змінюватимуться за роками періоду прогнозування в ході реалізації 
інвестиційного проекту. 
4. Ігнорується велика частина інформації про вартість підприємства, 
яка міститься у стандартній звітності 

Метод капіталізації 
результатів діяльності 
(прибутку, доходів 
підприємства) (capitalised 
returns method) 

1. Визначається рівень доходу за перший прогнозний рік і передбачається, 
що дохід буде незмінним в наступних прогнозних періодах. 
2. Є більш простим порівняно з методом дисконтування грошових потоків, 
оскільки не вимагає складання середньострокових та довгострокових 
прогнозів доходів. Проте його застосування обмежується підприємствами з 
відносно стабільними доходами, які знаходяться на стадії зрілості 
життєвого циклу. 
3. Застосовується для спрощеного розрахунку вартості підприємства у 
випадку необхідності здійснення експрес-оцінки 

Метод економічної доданої 
вартості (economic value 
added (EVA)) 

1. Будується прогноз лише для частини майбутніх грошових потоків, 
які додають вартість. 
2. Враховуються всі активи, або чисті активи. 
3. Тісний зв’язок поточних і довгострокових показників діяльності 
підприємства. 
4. Значну питому вагу в оцінці займають реально вкладені в компанію 
інвестиції – її чисті активи або загальна сума інвестованого капіталу, 
однак прогнозується лише частина грошового потоку, яка дійсно 
збільшує вартість підприємства 

                                                           

833 Щербаков В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. – М.: Омега-Л, 
2006. – 288 с. 
834 Теплова Т.В. Современные модификации стоимостной модели управления компанией / Т.В. Теплова // 
Вестник МГУ. – 2004. – № 1. 
835 Ющенко А. Підходи та методи оцінки вартості бізнесу в сучасних умовах / А. Ющенко // Економічний 
аналіз. 2011. – Вип.8. – Ч. 1.– С. 343-346. 
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Продовження Додатку С 
1 2 

Метод акціонерної доданої 
вартості (shareholder value 
added) 

Факторами акціонерної вартості є: обсяг продажу; прибутковість 
продажу; ставки оподаткування; додаткові інвестиції в основні засоби 
та робочий капітал 

Ринковий підхід 
Метод компанії-аналога 1. Наявність достатньо сформованого ринку та інформації про ціни, 

сформовані на відкритому фондовому ринку. 
2. Використовується для оцінки міноритарного (неконтрольного) 
пакету акцій. 
3. Необхідність широкого спектру даних по підприємству що 
оцінюється, а також щодо підприємств-аналогів 

Метод угод 1. Оцінки 100 % капіталу або контрольного пакету акцій підприємства. 
2. Застосування методу зорієнтовано, головним чином, на великі 
компанії. 
3. Наявність даних по галузі та репрезентативної вибірки вартості 
продажу підприємств-аналогів 

Метод галузевих 
коефіцієнтів 

1. Наявність та відсутність обмежень пошуку адекватних і 
репрезентативних даних для проведення розрахунків. 
2. Використання методу можливе за умов наявності стабільних 
галузевих співвідношень між ціною та фінансовими показниками 
функціонування суб’єкта господарювання 
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ДОДАТОК Т
Характеристика основних методів дохідного підходу, які застосовуються для оцінки 

інтелектуального капіталу [836, c. 57-58]
Назва методу 

оцінки Розрахунок Характеристика

Метод звільнення 
від роялті (PV)

n

t
ti

i
RCPV

1 1
1 ,

де: Ci – грошовий потік (база роялті), 
грн.; R – ставка роялті; i – ставка 
дисконту; t – номер року, за який 
здійснюються розрахунки

Вартість об’єкта є теперішньою 
вартістю потоку майбутніх грошових 
потоків за роялті протягом 
економічного (не юридичного) 
терміну використання патенту чи 
ліцензії

Метод доданої 
економічної 
вартості (EVA)

NAiNOPATEVA NiN ,
де: NOPAT (Net Operating Profits After
Taxes) – чистий операційний прибуток 
після сплати податків до виплати 
відсотків; і – вартість капіталу; 
NA – вартість чистих активів, обчислена 
за даними балансу

Вартість інтелектуального капіталу 
виражається у його здатності 
генерувати більший прибуток, ніж 
прибуток, який слід віддати власнику
капіталу підприємства

Метод 
надлишкового 
прибутку (PV)

n

t
ti

i
CPV

1 1
1 ,

де: PV – розрахункова вартість об’єкта
інтелектуальної власності; l –
розрахунковий період (роки); Сi –
грошовий потік (надлишковий
прибуток) в періоді l; i – cтавка
дисконтування (зменшення); t – номер 
року, за який здійснюються розрахунки

Заснований на припущенні, що 
продукція, яка виготовлена з 
використанням об’єкта 
інтелектуальної власності, приносить 
додатковий прибуток в порівнянні з 
продукцією, яка виготовляється без 
використання такого об’єкта 
інтелектуальної власності

Метод 
розрахункової 
вартості 
нематеріальних 
активів (СІV)

n

t
t

ttt

i
TBVRPCIV

1 1
)1()( , 

де: tP – середній прибуток суб’єкта 
господарювання за три попередні роки;

tR – середня рентабельність галузі за 

три попередні роки; tBV – середня 
балансова вартість підприємства за той 
же період; t – номер року, за який 
здійснюються розрахунки; n – кількість 
років планового періоду, за який
обчислюється вартість інтелектуального 
капіталу; T – ставка податку на 
прибуток; i – ставка дисконтування

Вартість інтелектуального капіталу 
створюється його здатністю 
генерувати додаткову рентабельність 
підприємства порівняно з її 
середньогалузевим рівнем

 

 

 

                                                           

836 Кравченко С.І. Оцінювання інтелектуального капіталу вищих навчальних закладів / С.І. Кравченко, 
О.В. Корнєва // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. 1. – C. 55-61.



 374

 

Продовження Додатку Т
1 2 3

Метод доходу на 
капітал знань
(KCE)

n

t
t

ttt

i
TBVRPKCE

1 1
)1()( ,

де: tP – середній прибуток суб’єкта 
господарювання за три попередні роки 

та три наступні (за прогнозом); tR –
середня рентабельність галузі за той же 

період; tBV – середня балансова 
вартість підприємства за той же період

Вартість інтелектуального капіталу 
створюється його здатністю 
генерувати додаткову порівняно з 
середньогалузевим рівнем, 
рентабельність підприємства, яка 
збережеться впродовж трьох років

Метод 
інтелектуального 
коефіцієнту 
доданої вартості

CEEICEVAIC CI ,
де: ICE – продуктивний коефіцієнт 
інтелектуального капіталу; CEE –
головний виробничий коефіцієнт.

VA
hCVA

hC
VAICE

h
h
V ,

де: VA – різниця виручки від реалізації і 
повної вартості сировини, 
напівфабрикатів та інших матеріалів, 
придбаних для виробництва продукції;
hC – повні витрати на заробітну плату 
на підприємстві.

,
CE
VACEE
C
V

де: CE – балансова вартість активів

Інтелектуальний капітал 
підприємства дорожчий за 
інтелектуальний капітал 
підприємства-аналога, якщо VAIC
даного суб’єкта господарювання 
більший за VAIC підприємства-
аналога
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ДОДАТОК У 
Переваги та недоліки використання методів дохідного підходу до оцінки вартості 

інтелектуального капіталу 
Назва методу Переваги Недоліки 

Метод звільнення 
від роялті (PV) 

Поєднує характеристики 
дохідного та затратного підходів; 
Можна застосовувати при оцінці 
нематеріальних активів, які вже 
використовуються або 
використання яких лише 
планується; 
Відносна простота застосування; 
Можливість використання 
стандартних галузевих ставок 
роялті 

Складність отримання необхідної 
інформації; 
Широке застосування даних, отриманих на 
основі прогнозів та експертним шляхом; 
У зв’язку з великою кількістю 
ціноутворюючих факторів на практиці виникає 
проблема пошуку підходів до обґрунтування 
розміру ставок роялті і методів розрахунку 
ціни ліцензії, які застосовуються до 
конкретних реальних умов комерціалізації 
інтелектуальної власності 

Метод доданої 
економічної 
вартості (EVA)  

Є індикатором якості 
управлінських рішень 

Ігнорування грошових потоків; 
Суттєво впливає первісна оцінка 
інвестованого капіталу (якщо вона 
занижена, то створена додана вартість буде 
високою, якщо ж завищена – низькою); 
Основна частина доданої вартості припадає 
на постпрогнозний період, що є 
коригуванням неврахованої реальної 
вартості інвестованого капіталу в доданій 
вартості прогнозного періоду 

Метод 
надлишкового 
прибутку (PV) 

Дає змогу оцінити результати 
діяльності підприємства за окремі 
періоди 

Складність прогнозування та суб’єктивність 

Метод 
інтелектуального 
коефіцієнту 
доданої вартості 
(VAIC) 

Дозволяє провести порівняльний 
аналіз між підприємствами, що 
функціонують в тотожних 
секторах економіки; 
Легкість доступу до інформації та 
розрахунку показника 

Не враховує надходження майбутніх 
грошових потоків 

Метод 
дисконтованих 
грошових потоків 
(DCF) 

В найбільшому ступені 
відповідає інтересам інвесторів; 
Дозволяє оцінити вартість 
інтелектуальної власності при 
нестабільних грошових потоках 

Виокремлення з усіх економічних переваг, 
які отримує підприємство лише тих, які 
пов’язані з певним фактором створює 
перешкоди для оперативного реагування на 
змінні умови господарювання; 
Не враховує ресурси, які необхідні для 
отримання таких доходів 

Метод 
капіталізації 
прибутку (доходу) 

Відображає потенційну 
прибутковість бізнесу, дозволяє 
врахувати ризик підприємства і 
галузі; 
Не вимагає побудови середньо-  
та довгострокових прогнозів 

Метод слід застосувати лише у випадках, 
коли прибуток стабільний або його розмір 
прогнозований. Якщо коефіцієнт 
капіталізації визначити неможливо, метод 
не використовують
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ДОДАТОК Ф 
Підходи авторів до оцінки складових інтелектуального капіталу 

№ 
з/п Автор Об’єкт Дохідний підхід 

1 2 3 4 
1 Щербаков 

В.А.[837] 
Нематеріальні 
активи 

Основні етапи оцінки: визначення вартості чистих 
матеріальних активів; нормалізація фактично отриманого 
прибутку; розрахунок прибутку, отриманого за рахунок 
використання матеріальних активів (множення середньогалузевої 
ставки рентабельності матеріальних активів на їх вартість); 
визначення величини надлишкового прибутку як різниці між 
нормалізованим прибутком, отриманим за рахунок матеріальних 
активів; капіталізація надлишкового прибутку; визначення повної 
вартості підприємства як суми вартості чистих активів і 
надбавки, отриманої методом капіталізації надлишкового 
прибутку 

2 Чеботарьов 
Н.Ф. [838] 

Нематеріальні 
активи 

Дохідний підхід передбачає використання наступних методів: 
надлишкових прибутків; дисконтування грошових потоків; 
звільнення від роялті; переваги в прибутках. Розкрито етапи 
здійснення оцінки за методом звільнення від роялті: складається 
прогноз обсягів продажу, за якими передбачаються виплати 
роялті; встановлюється економічний термін використання 
патенту або ліцензії; розраховуються очікувані виплати роялті 
шляхом визначення відсоткових відрахувань від прогнозного 
обсягу продажу; із очікуваних виплат роялті виключають 
величину витрат, пов’язаних з використанням патенту або 
ліцензії (юридичні, організаційні та адміністративні витрати); 
визначаються дисконтовані потоки прибутку від виплат роялті; 
встановлюється сума поточної вартості прибутку від виплат 
роялті 

Людський 
капітал 

Методи: 
1) метод управлінської доданої вартості – вимірювання 
вкладу ключового управлінського персоналу в додану 
вартість підприємства:  

УДВ = ДВБ – ДАВ – УВ, 
де: ДВБ – додана вартість бізнесу; ДАВ – дохід на капітал 
підприємства у випадку його альтернативного використання; 
УВ – управлінські витрати 
2) метод надлишкового прибутку – людський капітал є 
частиною гудвілу, що формує надлишковий прибуток 

3 Ронова Г.Н., 
Корольов 
П.Ю., Осоргiн 
А.Н., Хаджиєв 
М.Р., 
Тишин Д.І. 
[839] 

Нематеріальні 
активи 

Дохідний підхід представлений: методом надлишкових 
прибутків; методом дисконтування грошових потоків; 
методом звільнення від роялті; методом переваги в 
прибутках. 
Метод надлишкових прибутків базується на припущенні, що 
надлишкові прибутки приносять підприємству невідображені 
в балансі нематеріальні активи, які забезпечують 
прибутковість вище середньогалузевого рівня. Цим методом 
оцінюють переважно гудвіл. 

                                                           

837 Щербаков В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. – М.: Омега-Л, 
2006. – 288 с. 
838 Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): [учебник] / Н.Ф. Чеботарев. – М.: Издательско-
торговая корпорация “Дашков и К”, 2009. – 256 с. 
839 Оценка стоимости предприятий: [учебно-методический комплекс] / Г.Н. Ронова, П.Ю.Королев, 
А.Н. Осоргин, М.Р. Хаджиев, Д.И. Тишин. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 157 с. 
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   Метод звільнення від роялті зазвичай використовується для 

оцінки вартості патентів і ліцензій. Власник патенту надає іншій 
особі право на використання об’єкта інтелектуальної власності за 
певну винагороду (роялті). Роялті виражається у відсотках від 
загальної виручки, отриманої від продажу товарів, виготовлених з 
використанням патенту. Відповідно вартість інтелектуальної 
власності є поточною вартістю потоку майбутніх платежів за 
роялті протягом економічного терміну використання патенту 
або ліцензії. Розмір роялті визначається на підставі аналізу 
ринку. Цей метод має ознаки дохідного і ринкового підходів. 
Метод переваги у прибутку використовується для оцінки 
вартості винаходів. Вартість винаходів визначається 
перевагою в прибутку, що очікується отримати від їх 
використання. Під перевагою в прибутку розуміється 
додатковий прибуток, що отримає підприємство від 
використання нематеріального активу. Вона дорівнює різниці 
між прибутком, отриманим від використання винаходів і тим 
прибутком, який виробник отримує від реалізації продукції 
без використання винаходу. Така перевага в прибутку 
дисконтується з урахуванням передбачуваного часу його 
отримання 

4 Симіонова Н.Є.  
[840] 

Кадровий 
потенціал 

Дохідний підхід полягає на оцінці кадрового потенціалу за 
ступенем участі сукупного працівника в доходах 
підприємства. Метод управлінської доданої вартості полягає у 
вимірюванні вкладу ключового управлінського персоналу в 
додану вартість підприємства: 

УДВ = ДВБ – ДАВ – УВ, 
де: ДВБ – додана вартість бізнесу; ДАВ – дохід на капітал 
підприємства у випадку його альтернативного використання; 
УВ – управлінські витрати. 
Метод надлишкового прибутку полягає в тому, що кадровий 
потенціал є частиною гудвілу, що формує надлишковий 
прибуток. Вартісна оцінка кадрового потенціалу визначається 
за такими етапами: 
– вважати, що кадровий потенціал є частиною гудвілу; 
– визначити надлишковий прибуток підприємства;  
– оцінити гудвіл методом капіталізації надлишкового 
прибутку; 
– оцінити нематеріальні активи, які суттєво впливають на 
дохідність бізнесу (патенти, ліцензії); 
– визначити вартість кадрового потенціалу (гудвіл мінус 
окремо оцінені нематеріальні активи) 

5 Микерін Г.І., 
Гребінников 
В.Г.,  
Нейман Є.І. 
[841] 

Вартість 
підприємства 

Включає два етапи: 
– дисконтування грошових потоків; 
– капіталізація доходів 

Інтелектуальн
а власність 
(нематеріальн
і активи) 

Дохідний підхід є основним при визначенні вартості 
інтелектуальної власності (нематеріальних активів). Поряд з 
ним можуть використовуватися підхід на основі загального 
профілю бізнесу, ринковий підхід (на основі аналізу  

                                                           

840 Симионова Н.Е. Оценка бизнеса: теория и практика / Н.Е. Симионова, Р.Ю. Симионов. – Ростов н/Д.: 
“Фкникс”, 2007. – 576 с. 
841 Методологические основы оценки стоимости имущества / Г.И. Микерин, В.Г. Гребенников, Е.И. Нейман. – 
М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. – 688 с. 
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   співставлення продажу) і затратний підхід. Особливості 

дохідного підходу для визначення ринкової вартості 
нематеріальних активів полягають в тому, що потенційні 
покупці таких активів (ліцензій чи патентів), як правило, є 
конкурентами на ринку продукції чи послуг, що 
виробляються потенційним ліцензіаром з використанням 
реалізаційних активів. Продаж ліцензій чи патенту в цьому 
випадку фактично означає погодження з конкурентом про 
поділ ринку. Крім того, в ліцензійних договорах 
застосовуються специфічні форми розрахунків у вигляді 
роялті, пристосовані до умов підвищеної невизначеності та 
ризику. Ставки роялті є предметом погодження сторін за 
ліцензійним договором. Оскільки роялті завжди виплачується 
в міру реалізації ліцензійної продукції, потрібне приведення 
всіх виплат за ліцензійним договором до поточного моменту 

6 Йосипов В.Є., 
Маховикова 
Г.А., Терехова 
В.В. [842] 

Нематеріальні 
активи 

Дохідний підхід представлений методом надлишкових 
прибутків, методом дисконтування грошових потоків, медом 
звільнення від роялті, методом переваги в прибутках 

7 Величко В.В. 
[843] 

Нематеріальні 
активи 

Дохідний підхід базується на припущенні, що економічна 
цінність конкретного активу на поточний момент обумовлена 
розміром доходів, які планують отримати з цього активу в 
майбутньому. Тобто, вартість об’єкта може бути визначена як 
його здатність приносити прибуток у майбутньому. 
За методом капіталізації прибутків оцінка складається з таких 
етапів: 
– виявлення джерел і розмірів чистого прибутку за 
відповідним активом; 
– визначення ставки капіталізації чистого прибутку; 
– розрахунок вартості активу діленням чистого прибутку на 
ставку капіталізації. 
Метод дисконтування майбутніх грошових потоків 
передбачає: 
– оцінку майбутніх грошових потоків, що становлять чистий 
прибуток від використання об’єкта інтелектуальної власності 
і величину амортизації цього об’єкта; 
– визначення ставки дисконтування; 
– розрахунок сумарної поточної вартості майбутніх 
прибутків; 
– додавання до отриманого результату вартості об’єкта 
інтелектуальної власності, приведеної до поточного періоду 

8 Мамаєва Т.О., 
Торкатюк В.І., 
Золотова Н.М., 
Пан М.П. [844] 

Нематеріальні 
активи 

Метод надлишкового прибутку застосовується для оцінки 
гудвілу і передбачає виконання операцій у такій 
послідовності: 
– визначення ринкової вартості всіх активів (або власного 
капіталу) підприємства; 
– розрахунок відкоригованого на нетипові доходи та витрати 

 
                                                           

842 Есипов В.Е. Оценка бизнеса / В.Е. Есипов, Г.А. Маховикова, В.В. Терехова. – [2-е изд.]. – СПб.: Питер, 2006. 
– 464 с. 
843 Величко В.В. Економіка підприємства: [конспект лекцій] / В.В. Величко. – Харків: ХНАМГ, 2004. – 114 с. 
844 Конспект лекцій з курсу “Потенціал підприємства: формування та оцінювання” / Укл. Т.О. Мамаєва, 
В.І. Торкатюк, Н.М. Золотова, М.П. Пан. – Харків: ХНАМГ, 2007 – 154 с. 
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   фактичного чистого прибутку, отриманого за рахунок 

сумарних історичних інвестиційних витрат на придбання 
(створення) всіх активів (або використання власного 
капіталу); 
– визначення середньоринкової дохідності на активи або 
власний капітал; 
– розрахунок нормалізованого (очікуваного) прибутку 
підприємства за умов середньоринкової дохідності активів 
(власного капіталу); 
– розрахунок надлишкового прибутку як різниці 
відкоригованого фактичного та нормалізованого прибутку; 

– розрахунок вартості гудвілу за формулою: 
кап

П Р АГ ,
k
Р ААПП

k
РР  

де: Г – вартість гудвілу; П – відкоригований фактичний 
чистий прибуток підприємства; P  – середньоринкова 
дохідність на активи або власний капітал; А – ринкова 
вартість активів (власного капіталу). 
Метод “звільнення від роялті” передбачає розрахунок 
ліцензійних платежів на основі річних обсягів продажів. 
Розмір цих платежів (роялті) розраховується відповідно до 
сформованої практики ліцензійних угод і є відсотком 
винагороди за надання права використання об’єкта 
інтелектуальної власності. Роялті визначається шляхом 
множення річної виручки від реалізації продукції, що 
випускається з застосуванням нематеріального активу (за 
винятком ПДВ і акцизів), на середньостатистичну ставку 
роялті. Основна маса відомих ставок роялті знаходиться в 
діапазоні від 0,01 до 0,15. 
У методі виділення частки ліцензіара у прибутку ліцензіата 
розмір ліцензійного платежу визначається шляхом 
множення річної величини прибутку, який отримує 
підприємство від реалізації продукції, випущеної з 
застосуванням нематеріального активу, на 
середньостатистичну частку ліцензіара, що знаходиться в 
діапазоні від 0,1 до 0,5. Розмір частки визначається обсягом 
переданих прав, наявністю та дійсністю патентної охорони 
та розміром прибутку. Особливим випадком методу 
вважається “правило двадцяти п’яти відсотків” (частка 
дорівнює 0,25) 

Кадровий 
потенціал 

Дохідний підхід при визначені вартості кадрового потенціалу 
пов’язаний з оцінкою реальної вигоди, яку отримує 
підприємство від праці працівників. У цьому випадку вартість 
кадрового потенціалу дорівнює капіталізації частини 
прибутку, що генерується цією працею. Якщо показники 
ефективності підприємства перевищують середньогалузеві, то 
така вартість певною мірою враховується через гудвіл (ціна 
підприємства) 
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ДОДАТОК Х 
Методи оцінки вартості людського капіталу:  

сутність та недоліки застосування [845] 
№ 
з/п Назва методу Методика оцінки Недоліки 

1 Метод 
надлишкових 
прибутків 

Порівняння рентабельності чистих активів 
підприємства з середньою рентабельністю 
чистих активів на фінансовому ринку або 
галузі. Гудвіл в даному випадку 
розглядається як актив, не відображений в 
обліку, але такий, що має таку саму 
дохідність, що й інші активи 

Гудвіл формується як за 
рахунок вартості людського 
капіталу, так і інших 
активів, тому не відображає 
реальну вартість людського 
капіталу 

2 Альтернативний 
метод 

Передбачає розрахунок величини гудвілу як 
різниці між вартістю підприємства з 
припущенням, що воно має у власності 
невідчутні активи та використовує їх у 
діяльності, та вартістю підприємства з 
припущенням, що воно не є власником 
невідчутних активів 

Отриманий результат може 
включати як вартість 
людського капіталу, так і 
інші невідображені в обліку 
активи 

3 Метод вартості 
торговельної 
марки (дохідний) 

Гудвіл розраховується через дисконтування 
прогнозованих і післяпрогнозованих потоків 
прибутку, генерованих гудвілом 

Не враховуються випадки 
неможливості ідентифікації 
прогнозованих грошових 
потоків  

4 За допомогою 
показника ділової 
активності 

До показника середньорічного обсягу 
продажу застосовують коефіцієнт, який 
визначають емпірично, виходячи з аналізу 
угод купівлі-продажу за однорідними 
підприємствами 

Складність ідентифікації та 
пошуку однорідних 
підприємств 

5 Залишковий 
метод 

Оцінюють вартість придбаного гудвілу за 
міжнародними та національними 
стандартами обліку, тобто гудвіл дорівнює 
різниці вартості придбання чистих активів. За 
цим методом можна оцінити вартість 
інтелектуального капіталу як різницю між 
поточною ринковою капіталізацією та 
справедливою вартістю матеріальних й 
ідентифікованих нематеріальних активів 

Не враховується реальна 
вартість людського 
капіталу, оцінка 
здійснюється виключно для 
відшкодування понесених 
витрат та отримання гудвілу 

6 Розрахунок 
коефіцієнта 
Д. Тобіна 

Відображає співвідношення ринкової 
вартості підприємства та відновлювальної 
вартості його активів. Високе значення цього 
показника передбачає, що крім активів, 
відображених у балансі, підприємство 
володіє іншими невідчутними активами, які 
дають можливість отримувати високі 
прибутки 

Неможливість адекватно 
визначити реальну вартість 
людського капіталу 

 

                                                           

845 Ніколайчук М.В. Проблеми оцінки людського капіталу в системі формування конкурентної політики 
підприємств [Електронний ресурс] / М.В. Ніколайчук . – Режим доступу: http://mev-hnu.at.ua/load/5_mekhanizm_ 
efektivnogo_upravlinnja_personalom_pidpriemstv_za_umov_suchasnogo_rozvitku_rinku_praci/6-1-0-80 
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ДОДАТОК Ц 
 

Оцінка об’єктів бухгалтерського обліку екологічної діяльності І.В. Замули [846] 
 

№ 
з/п 

Об’єкт обліку 
екологічної діяльності Оцінка об’єктів 

1 2 3 
1 Екологічні витрати Природоохоронні витрати не можуть бути оцінені із 

загальноприйнятих позицій: економити на них не можна. Наведено 
рахунки бухгалтерського обліку, на яких повинні обліковуватися 
екологічні витрати 

2 Природно-ресурсний 
потенціал, в т.ч.: 
земельні ресурси 

Для оцінки земельних ресурсів сільськогосподарського призначення з 
метою відображення їх в бухгалтерському обліку необхідно 
застосовувати методику, яка враховувала б екологічний, соціальний та 
економічний аспекти. Земельні ресурси необхідно оцінювати за 
справедливою вартістю. При цьому нижньою межею справедливої 
вартості буде їх експертна оцінка, передбачена Законом України “Про 
оцінку земель”. Справедлива вартість прямопропорційно залежатиме 
від екологічного стану та соціального значення природних ресурсів, 
що стимулюватиме їх охорону та відновлення після забруднення 

Права користування 
земельними ділянками  

Право постійного користування не має вартості та не може бути 
достовірно оцінене, що унеможливлює відображення його у 
бухгалтерському обліку. Тому в обліку необхідно відображати не 
право, а земельну ділянку, яка знаходиться у постійному користуванні 

Капітальні витрати на 
поліпшення земель 

Особливостей для відображення в обліку операцій з капітальними 
витратами на поліпшення земель не передбачено, ці операції 
відображають за загальними вимогами П(С)БО 7 “Основні засоби”. 
Капітальні витрати на поліпшення земель підлягають амортизації у 
загальному порядку (п. 22 П(С)БО 7 “Основні засоби”) 

3 Генетично-
модифіковані організми 

ГМО на підприємстві можуть бути у вигляді сировини та готової 
продукції. Як об’єкт бухгалтерського обліку, вони втілені у виробничих 
запасах підприємства, які безпосередньо беруть участь у процесі 
виробництва 

4 Відходи виробництва Оцінка відходів виробництва, як складової частини запасів 
підприємства, регулюється П(С)БО 9 “Запаси”, яким встановлено, що 
вони можуть бути оцінені за чистою вартістю реалізації або первісною 
вартістю, тобто вартістю, за якою можна придбати такі відходи. 
Пунктом 11 П(С)БО 16 “Витрати” передбачена оцінка виробничих  
відходів за справедливою вартістю або за ціною їх можливого 
використання.  
Для оцінки виробничих відходів, що підлягають переробці, 
необхідно застосовувати наступні способи: 
ціна їх можливого використання (для відходів виробництва, які будуть 
використані в середині підприємства у якості сировини для 
переробки); справедлива вартість (якщо підприємство має намір 
реалізувати виробничі відходи) 

 

 

                                                           

846 Давидюк Т.В. Екологічний, інтелектуальний та людський капітал в теорії бухгалтерського обліку [текст]: 
монографія / Т.В. Давидюк, І.В. Замула, С.Ф. Легенчук; під заг. ред. [із передм.] Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: 
ЖДТУ, 2009. – 480 с. 
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Продовження Додатку Ц 
1 2 3 
5 Необоротні активи 

природоохоронного 
призначення 

Облік ведеться за методикою обліку інших необоротних активів 

6 Екологічні 
зобов’язання, в т.ч.: 
умовні 

Відображення умовних екологічних зобов’язань в системі 
бухгалтерського обліку є неможливим 

реальні Визначено напрями побудови аналітичного обліку реальних 
екологічних зобов’язань 

7 Екологічні доходи – 
8 Екологічні господарські 

операції – 

9 Екологічний ефект 
(прибуток, збиток) 

Екологічні збитки є різницею між екологічними доходами та витратами 
або втратами, що виникають в результаті екологічної діяльності 
підприємства 
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ДОДАТОК Ш 
 

ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПОРЯДКУ УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ 
ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
1. Загальні положення 

1.1. Це Положення щодо порядку узагальнення результатів оцінки вартості підприємства 
(далі – Положення) розроблене з метою встановлення єдиних вимог до складання Звіту про оцінку 
вартості підприємства, що є базисом для аналізу ефективності системи управління підприємством, 
розробки стратегії його розвитку, формування реального уявлення про потенційні інвестиційні 
можливості підприємства.  

1.2. Поняття, що вживаються у цьому Положенні, використовуються в такому значенні: 
Метод оцінки – спосіб визначення вартості об’єкта, послідовність оціночних процедур якого 

дає змогу реалізувати певний методичний підхід (ринковий, дохідний, затратний). 
Оціночні процедури – сукупність дій (етапів), виконання яких у певній послідовності 

дозволяє провести оцінку вартості підприємства. 
Об’єкти оцінки – сукупність активів та зобов’язань підприємства, а також позабалансові 

об’єкти. 
Дата оцінки – дата (число, місяць та рік), на яку проводиться оцінка активів та зобов’язань, 

визначається вартість підприємства. 
 

2. Мета та завдання складання Звіту про оцінку вартості підприємства 
2.1. Метою складання Звіту про оцінку вартості підприємства (далі – Звіт) є надання 

користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації. 
2.2. Завдання складання Звіту: 
– підвищення якості інформаційного забезпечення прийняття економічних рішень за 

результатами оцінки вартості підприємства; 
– аналіз ефективності системи управління підприємством; 
– розробка стратегії розвитку суб’єкта господарювання; 
– проведення оцінки результативності та ефективності функціонування суб’єкта 

господарювання та його здатності генерувати грошові потоки в майбутньому; 
– формування релевантної інформації щодо потенційних інвестиційних можливостей 

підприємства. 
3. Структура Звіту про оцінку вартості підприємства 

3.1. Розділ “Загальні положення” містить положення щодо призначення та використання 
звіту. Дата складання звіту і дата проведення оцінки повинні відрізнятися, оскільки період оцінки є 
тривалішим та передує складанню звіту. Мета та завдання оцінки ринкової вартості підприємства 
залежать від стану підприємства (функціонуюче, перебуває в стані реструктуризації тощо) та 
інформації, яку необхідно отримати для прийняття економічних рішень. Мета і завдання оцінки 
визначають вибір методичного інструментарію для розрахунків. 
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3.2. У цьому розділі Звіту надається детальний опис обсягу виконаних робіт, їх відповідність 
поставленим завданням оцінки та вимогам чинного законодавства. У Звіті повинні деталізуватися 
обмеження та припущення, використані в процесі оцінювання. 

3.3. У розділі “Об’єкт оцінки та середовище функціонування” наводиться інформація про 
особливості об’єкта оцінки (відомості про підприємство, види діяльності, наявне майно, 
організаційно-правова форма та структура капіталу). При описі планування діяльності на декілька 
періодів повинна бути чітко розкрита мета діяльності підприємства та встановлений перелік заходів її 
реалізації. 

3.4. Розділ “Методика оцінки вартості підприємства” є узагальнюючим та містить деталізацію 
розрахунків і коригувань вартості. В цьому розділі надається опис та коротка характеристика 
стандартів і законодавчих документів, які лежать в основі розрахунку вартості підприємства, 
наводиться характеристика підходів і методів оцінки вартості підприємства. Вказуються основні 
припущення, використані при побудові прогнозних даних, обираються методи розрахунку, 
наводяться алгоритми та здійснюються безпосередні розрахунки вартості підприємства за обраним 
підходом в частині факторів вартості.  

Оскільки позабалансові фактори вартості не знаходять належного відображення у фінансовій 
звітності підприємства, виникає потреба їх розкриття та оцінки. У Звіті також повинні бути детально 
описані методи оцінки таких факторів та зроблені висновки щодо мінімізації їх негативного впливу. 

3.5. Розділ “Узагальнення результатів оцінки” містить порівняння результатів, отриманих на 
основі застосування відповідних методів оцінки, та формування висновку про вартість підприємства 
шляхом узгодження отриманих результатів та зведення їх до єдиної величини вартості. За 
результатами проведених розрахунків оформлюється висновок з остаточним судженням про вартість 
підприємства. 

У випадку, якщо підприємство має Звіти про оцінку його вартості за попередні періоди, 
проводиться аналіз динаміки вартості підприємства, результати якого дозволяють виявити і кількісно 
відобразити закономірності таких змін, визначити ключові фактори її генерування. 

3.6. У розділі “Інша додаткова інформація” наводиться перелік підтверджуючих документів, 
використаних при оцінці вартості підприємства, що дозволяє підтвердити правомірність та 
достовірність розрахунків такої вартості. 

3.7. Додатки до Звіту про оцінку вартості підприємства можуть включати: копії дозвільних 
документів підприємства (ліцензій та сертифікатів); копії первинних та зведених документів, 
використаних в процесі оцінки вартості підприємства; фінансова звітність за декілька звітних 
періодів; відкоригована фінансова звітність; підтвердження дантх щодо ринкової вартості об’єктів 
оцінки; форми внутрішньої звітності суб’єкта господарювання в частині зміни вартості його активів 
та зобов’язань тощо. 

 
4. Порядок підписання Звіту про оцінку вартості підприємства 

4.1. Звіт про оцінку вартості підприємства може надаватися на вимогу зацікавленим 
користувачам.  

4.2. Ознайомлення зацікавлених користувачів з положеннями наданого узагальнюючого 
документу може передбачати внесення ними зауважень та коригувань.  
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4.3. Оформлення Звіту здійснюється не менш як у двох примірниках, один з яких зберігається 
на підприємстві.  

4.4. Документи та інші інформаційні матеріали, зібрані в процесі проведення оцінки вартості 
підприємства, разом зі Звітом зберігаються в архіві суб’єкта господарювання не менше ніж п’ять 
років, якщо інше не встановлено законодавством. 

 
5. Відповідальність за оформлення та складання Звіту про оцінку вартості підприємства 

5.1. Відповідальність за відображену інформацію у первинних та узагальнюючих документах 
несе власник підприємства відповідно до вимог чинного адміністративного, трудового, цивільного та 
кримінального законодавства України. 

5.2. Відповідальність за недостовірну чи необ’єктивну оцінку вартості підприємства несе 
управлінський персонал підприємства відповідно до вимог чинного адміністративного, трудового, 
цивільного та кримінального законодавства України. 
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ДОДАТОК Щ 
Переваги та недоліки методів трансформації фінансової звітності 

Спосіб підготовки 
звітності Переваги Недоліки 

Трансформація 
внутрішньооблікової 
системи 

1) менші витрати, ніж при веденні 
паралельного обліку; 
2) високий рівень автоматизації – 
особливо актуально за наявності 
великої кількості малих підприємств 
в групі;  
3) наявна ув’язка між звітністю за 
МСФЗ та П(С)БО 

1) ув’язка з національними даними 
(неможливо сформувати звітність за 
МСФЗ при не закритих рахунках за 
П(С)БО); 
2) необхідність коригування програми 
трансформації при зміні обліку за 
П(С)БО, що призводить до додаткових 
витрат; 
3) зазвичай менша прозорість, ніж у 
трансформації за єдиною системою 
обліку; 
4) ускладнення проведення аналізу 
даних 

Трансформація за 
обліковою системою 

1) мінімізація витрат на розробку 
(порівняно з паралельним обліком і 
трансформацією в єдиній системі 
обліку); 
2) мінімум часу на розробку; 
3) прозорість – зрозумілість всіма 
працівниками, що працюють в 
системі; 
4) гнучкість – можливість легко 
змінити програму при зміні операцій 
бізнесу чи національного обліку; 
5) забезпечення чіткої ув’язки даних 
за П(С)БО та МСФЗ; 
6) простота аналізу даних / 
попередження помилок силами 
працівників 

1) вищі затрати на навчання 
працівників (оскільки всі повинні 
розуміти як здійснювати 
трансформацію звітності); 
2) вищі вимоги до кваліфікації 
працівників (необхідні знання 
складання звітності за П(С)БО та 
МСФЗ); 
3) необхідно закрити рахунки головної 
книги і підготувати форми звітності за 
П(С)БО для проведення 
трансформації; 
4) як правило, використання 
електронних таблиць Excel 

Паралельний облік 1) впровадження детальної аналітики 
в систему; 
2) автоматизація (скорочення часу на 
підготовку звітності) – актуально  
при великій кількості малих 
підприємств в групі; 
3) навчання працівників, обмежене 
відділом підготовки консолідованої 
звітності за МСФЗ; 
4) наявність в системі перевірки 
даних системи обліку 

1) висока вартість програмного 
забезпечення, витрат на методологію, 
розробку плану рахунків; 
2) залежність від розробників при 
зміні операцій – необхідне додаткове 
налагодження системи (додаткова 
постановка задач) – особливо 
актуально для нового бізнесу; 
3) автоматизація контролю, що 
призводить до того, що у працівників 
відсутнє розуміння змісту вимог, – 
підвищена можливість помилок 
(неправильної інтерпретації даних) 
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ДОДАТОК Ю 
Процедури трансформації фінансової звітності у наукових працях 

№ 
з/п Назва процедури (етапу) 

Автори 

Бо
го
по
ль
ск
ий

 А
.Б

. 
[84

7 , c
. 8

7]
 

Ка
сь
ян
ен
ко

 Т
.Г

. 
[84

8 , c
. 1

32
] 

Ха
рч
ен
ко

 Ю
.А

.  
[84

9 , с
. 1

35
-1

36
] 

Го
ло
в 
С.
Ф

. 
[85

0 , с
. 7

] 

1 Перегрупування і рекласифікація статей звітності, 
складеної за П(С)БО, у статті звітності за МСФЗ + – – + 

2 Отримання додаткової інформації, необхідної для 
трансформації + – – – 

3 Внесення поправок до звітності за П(С)БО 
відповідно до вимог МСФЗ, підготовка Балансу і 
Звіту про прибутки та збитки 

+ + + + 

4 Підготовка Звіту про рух грошових коштів та 
Приміток до фінансової звітності + + + – 

5 Проведення аналізу облікової політики, що 
застосовується та стану бухгалтерського обліку на 
підприємстві 

+ + + + 

6 Складання початкового пробного балансу на основі 
існуючих залишків з Головної книги – + + + 

7 Встановлення істотних показників для наступних 
стадій процесу – + + – 

8 Аналіз рахунків оборотно-сальдового балансу та 
підготовка робочих документів – + + – 

9 Виконання проводок з нарахування та коригуючих 
проводок.  
Розробка нового плану рахунків для  приведення 
рахунків у відповідність із запропонованим планом 
рахунків та МСФЗ  

– + + – 

10 Проведення аналізу кожного розділу балансу – + + – 
11 Складання проводок з рекласифікації статей.  

Аналіз окремих рахунків і приведення їх у 
відповідність до МСФЗ 

– + + + 

 

 

                                                           

847 Богопольский А.Б. Практика трансформации отчетности в формат МСФО / А.Б. Богопольский // 
Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты. – 2009. – № 4. – С. 83-92. 
848 Касьяненко Т.Г. Преобразование финансовой отчетности предприятия для целей оценки бизнеса: [учеб. 
пособие] / Т.Г. Касьяненко. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 167 с. 
849 Харченко Ю.А. Формування інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання / Ю.А. Харченко // 
Комунальне господарство міст / Серія “Економічні науки”. Збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 87.  
– С. 131-137. 
850 Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за МСБО: методичні 
рекомендації / За ред. С.Ф. Голова. – Вінниця:Консоль, 2003. – 362 с. 
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ДОДАТОК Я 
Положення П(С)БО та МСФЗ щодо подання інформації в балансі [851, с. 90] 

Положення МСФЗ П(С)БО 
Формат балансу Не визначає формат балансу. Додаток 

до МСФЗ 1 є лише ілюстрацією 
формату балансу 

Додаток до П(С)БО 2 визначає 
форму балансу (Ф. № 1), яка є 
обов’язковою для всіх підприємств 
(крім банків і бюджетних установ) 

Класифікація статей Активи та зобов’язання слід поділяти 
на поточні та непоточні або подавати 
їх у балансі в порядку їх ліквідності 

Активи поділяються на необоротні, 
оборотні та витрати майбутніх 
періодів, а зобов’язання – на 
забезпечення, довгострокові 
зобов’язання, поточні зобов’язання 
та доходи майбутніх періодів 

Ступінь деталізації 
інформації 

Визначено мінімум статей, які повинні 
бути наведені безпосередньо в балансі. 
Додаткові рядки, заголовки та 
проміжні підсумки слід подавати в 
балансі, коли цього вимагає будь-який 
МСФЗ або якщо таке подання 
необхідне для правдивого 
відображення фінансового стану 
підприємства 

Подання додаткових рядків, 
заголовків та проміжних статей (крім 
рядків гудвілу та частки меншості в 
консолідованому балансі) не 
передбачено 

Фінансові активи Фінансові активи слід подавати 
окремим рядком 

Фінансові активи можуть бути 
об’єднані з не фінансовими активами 
(наприклад, стаття “Довгострокова 
дебіторська заборгованість”, “Інша 
дебіторська заборгованість” тощо) 

Інвестиції в 
асоційовані 
підприємства 

Інвестиції в асоційовані підприємства, 
які обліковуються за методом участі в 
капіталі, слід відображати в балансі 
окремим рядком у складі 
довгострокових активів 

Інвестиції в асоційовані 
підприємства, які обліковуються за 
методом участі в капіталі, окремим 
рядком не виділяються 

 

                                                           

851 Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: Монографія. – К.: Центр 
учбової літератури, 2007. – 522 с. 
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