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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток соціально-економічної системи

будь-якої держави грунтується на удоскона-
ленні економічних відносин для забезпечення
узгодження соціально-економічних інтересів
всіх суб'єктів. Значимим чинником формуван-
ня економічних відносин з приводу володіння,
використання, розподілу, споживання засобів
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Об'єктивна потреба в удосконаленні економічних відносин у сільському господарстві зумовлює необхідність
застосування об'єктивної вартості галузевого майна, яка б відповідала соціально-економічним інтересам всіх суб'єктів
з приводу його використання, володіння, розпорядження тощо. В цьому процесі дедалі зростаючого значення набу-
ває незалежна експертна оцінка сільськогосподарського майна і агробізнесу або застосування її методичних підходів
самими суб'єктами. Про значимість оцінки майна свідчить інституціоналізація оціночної діяльності і експертної оцінки
в світовій та вітчизняній практиці. В статті розкрито важливість достовірності оцінки сільськогосподарського майна
в урегулюванні економічних відносин суб'єктів на різних рівнях. Обгрунтовано пріоритетність застосування різних
методів оцінки щодо земель сільськогосподарського призначення, будівель і споруд, сільськогосподарської техніки,
об'єктів права інтелектуальної власності, агробізнесу.

The objective need of economic relations improvement in agriculture necessitates the application of the objective
value of sectoral property, which would be in line with the socio-economic interests of all actors in relation to its use,
possession, disposal, etc. In this process, an independent expert assessment of agricultural property and agribusiness or
the use of its methodological approaches by the entities themselves becomes of growing importance. The significance of
property valuation is evidenced by the institutionalization of appraisal and peer review in world and national practice.
The article reveals the importance of assessing the authenticity of agricultural property in the regulation of economic
relations of subjects at different levels. The priority of application of various estimation methods for agricultural land,
buildings and structures, agricultural machinery, objects of intellectual property right, agribusiness has been grounded.
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виробництва є їх вартість. Визначенню вартості
майна, яка б відповідала принципам об'єктив-
ності і справедливості, сприяє проведення не-
залежної експертної оцінки або застосування
її методології у випадках, що не передбачають
обов'язковості залучення незалежних оціню-
вачів. Зважаючи на специфіку сільського гос-
подарства в цілому та його окремих галузей, що
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обумовлена залежністю аграрного виробниц-
тва від природних чинників, відносно неелас-
тичним попитом і переважно існуючим диспа-
ритетом цін на сільськогосподарську продук-
цію, об'єктивною необхідністю є розробка ме-
тодичного забезпечення оцінки сільськогоспо-
дарського майна, як то стандартів у міжна-
родній практиці чи методичних рекомендацій
у вітчизняній оціночній практиці. При їх об-
грунтуванні принциповим є розуміння значи-
мості оцінки в урегулюванні економічних відно-
син між різними суб'єктами, що є фактичними
чи потенційними носіями різних прав на об'єкти
оцінки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Традиційно питання оцінки майна (активів)
розглядали в своїх працях науковці сфери бух-
галтерського обліку. З початком імплементації
в Україні Міжнародних стандартів обліку і
звітності, якими в ряді випадків передбачено
застосування справедливої вартості активів,
методичні засади її визначення розкрито
С.Ф. Головим [4], Я.Д. Крупкою [5], Л.Г. Лові-
нською [6] та іншими. Становлення і утверд-
ження приватної власності в Україні, розвиток
ринкових відносин, активізація інвестиційних
процесів, вихід українських компаній на світові
фондові ринки та ряд інших процесів у вітчиз-
няній економіці обумовили потребу в теорети-
ко-методичному забезпеченні оцінки різних
видів майна та бізнесу. Цим питанням присвя-
чені дослідження В.Г. Андрійчука [2], Г.М. Під-
лісецького, М.І. Геруна [9], Л.І. Воротіної [3],
Н.П. Лебідь [8] та інших. Разом з тим, ди-
намічність економічного середовища та особ-
ливості аграрної сфери вимагають формуван-
ня відповідних інституцій оцінки сільськогос-
подарського майна на основі їх наукового об-
грунтування.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття значимості оцін-

ки сільськогосподарського майна в урегулю-
ванні економічних відносин в аграрній сфері на
різних рівнях та обгрунтування пріоритетності
застосування методів оцінки для різних видів
галузевого майна.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Значимість оцінки майна в урегулюванні
економічних відносин зумовила формування в
світовій практиці відповідних інституції як су-
купності формальних норм і правил, а також

організацій з оцінки різних видів майна. Так,
ще в 1868 році у Великобританії було заснова-
но Королівський інститут чартерних сюр-
вейєрів RICS (The Royal Institution of Chartered
Surveyors), історія якого почалася в 1792 році,
коли 20 сюрвейєрів створили перший клуб.
Створення такої організації було обумовлене
стрімким розвитком промисловості, транспор-
тної інфраструктури, будівництва, що потребу-
вало ретельного визначення вартості різних
об'єктів, перш за все, для інвесторів.

Зважаючи на значну роль незалежної оцін-
ки в урегулюванні економічних відносин, що за-
безпечує нормальне функціонування і розвиток
економіки, в світовій практиці в більшості роз-
винених країн в 1950-х роках професія оціню-
вача набула статусу самостійної професії з по-
ступовим утвердженням її саморегулювання.
Формування системи саморегулювання оціноч-
ної діяльності стало важливим етапом процесів
інституціоналізації оцінки в розвинених краї-
нах світу. Так, у США в середині 1930-х років,
як реакція на потребу в об'єктивній оцінці май-
на через негативні наслідки Великої депресії,
почала діяти система саморегулювання оціноч-
ної діяльності в особі Інституту оцінки США,
об'єднавши більш ніж 15000 членів. Нині в США
функціонує ще 7 подібних структур. У 1961 році
право на саморегулювання своєї професії і
діяльності отримали оцінювачі Великобританії,
члени Королівського інституту чартерних сюр-
вейєрів RICS, який на сьогодні має статус
міжнародної організації. Інституціоналізація
оцінки в міжнародній практиці обумовлена гло-
балізаційними економічними процесами, роз-
витком світових ринків товарів і капіталу, зро-
стаючими позиціями транснаціональних корпо-
рацій. Важлива роль у стандартизації оцінки
належить Міжнародному комітету стандартів
оцінки (IVSC). Міжнародні стандарти оцінки
(IVS) постійно удосконалюються, оновлюють-
ся і доповнюються, враховуючи динамічні зміни
економічного середовища.

Розвиток інституції оцінки відбувається в
напрямку збільшення переліку об'єктів оцінки,
розширення сфери застосування оцінки, удос-
коналення методичного забезпечення, розвит-
ку професії оцінювача.

В Україні активізація оціночної діяльності
розпочинається в 1990-х роках, а з прийняттям
у 2001 році Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні" [1] офіційно унормовано
даний вид діяльності та вимоги до оцінювачів.
Однак, помилкою буде вважати, що практика
оціночної діяльності в Україні розпочала свою
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історію в цей період. Ще в 1754 році у зв'язку з
описом дворянських маєтків проводилась оці-
нка їх майна відповідно до визначених офіцій-
ною інструкцією правил та порядку оціночних
робіт. У 1861 році актуалізувалось питання
оцінки землі з метою її оподаткування. Для оці-
ночних комісій міські думи готували і випуска-
ли спеціальні інструкції. Найбільш повними та
грунтовними були інструкції, розроблені спе-
ціалістами Харкова. Ґрунтовність цього мето-
дичного забезпечення сприяла розвитку оці-
ночного ремесла. В розвиток цього на вимогу
потреб регулювання економіки за ініціативою
міністра фінансів у 1890-х роках С.Ю. Вітте бу-
ла підготовлена і прийнята законодавча та ме-
тодична база з проведення оцінки: "Закон про
оцінку нерухомого майна", "Правила оцінки
нерухомого майна", "Інструкція з роз'яснення
Закону про оцінку нерухомого майна", якими
також були визначені обсяги державного
фінансування оціночних робіт.

Відсутність потреби у визначенні ринкової
вартості майна за часів адміністративно-коман-
дної системи економіки в Україні призупини-
ло інституціоналізацію експертної оцінки.
Проте цей процес активізувався в 1990-х роках
у зв'язку з економічними реформами, що зумо-
вило розробку нормативно-правового і мето-
дичного забезпечення оцінки та оціночної
діяльності. Суттєву роль у становленні і роз-
витку інституту оцінки в Україні відіграли і
відіграють незалежні саморегулівні організації
оцінювачів, якими розробляються норми про-
фесійної етики, стандарти і методичні рекомен-
дації з оцінки майна.

У світовій та сучасній вітчизняній практиці
коло застосування експертної оцінки майна
досить обширне: при оренді майна і лізингових
операціях, при визначенні заставної вартості в
кредитних угодах, при страхуванні майна, об-
грунтуванні ринкової вартості в операціях ку-
півлі-продажу, при приватизації тощо. Заціп-
леними сторонами щодо об'єкта оцінки можуть
бути фізичні чи юридичні особи, фізичні (юри-
дичні) особи і держава, страхові організації,
банківські установи та інші.

У будь-якому випадку результати експерт-
ної оцінки майна є індикатором для зацікавле-
них сторін щодо вартості об'єкта, яка має відпо-
відати взаємоузгодженню інтересів цих сторін,
характеризуючи, перш за все, попит і пропози-
цію на ринку таких об'єктів, їх корисність. Цьо-
му сприяє дотримання принципів і методичних
засад оцінки, застосування відповідних методів
оцінки, перш за все дохідного і порівняльного
підходів.

В Україні в період економічних реформ оцін-
ка майна стала одним із інструментів реформу-
вання відносин власності, яке здійснювалось
шляхом приватизації промислових об'єктів та
паювання майна сільськогосподарських під-
приємств. Однак ігнорування значимості зас-
тосування різних підходів до оцінки майна,
можливо навмисна недоіндексація вартості
основних фондів і використання суто методів
витратного підходу, на нашу думку, призвели
до негативних наслідків у матеріально-техніч-
ному забезпеченні потенційних сільськогоспо-
дарських товаровиробників, які мали бути
створенні в процесі реструктуризації КСП. При
дослідженні еволюції економічних систем гос-
троту цієї проблеми підкреслював І. І. Лукінов:
"Стоимость основных производственных фон-
дов общественного сектора, вследствие дей-
ствия в свое время "гиперинфляционного шо-
ка", несвоевременной и неполной их индекса-
ции во многих хозяйствах искусственно зани-
жена, чтобы можно было безнаказанно рас-
транжиривать и разворовывать общественные
фонды, не возвращая в кассу хозяйств ни гро-
ша, а распределение паев между крестьянами
превратить большей частью в символическую
акцию очередного их надувательства" [7, с.
304].

Необхідність та економічні підстави для за-
гальної переоцінки основних засобів сільсько-
господарських підприємств, яка б враховувала
інфляційний вплив, були наявними з 1991 року.
Однак, незважаючи на досить високі темпи зро-
стання цін на основні засоби сільськогоспо-
дарського призначення, їх переоцінка не відпо-
відала темпам інфляційних процесів. Індексації
1992—1996 рр. не доводили балансову вартість
основних засобів до реальної, не враховували
фізичного та морального зносу, рівнів інфляції
і зміни цін на окремі об'єкти. Порівняння коефі-
цієнтів індексації основних засобів у 1992—
1996 рр. з індексами зростання цін на них
свідчить про дво- та трикратну невідповідність
індексації темпам інфляції.

З 1995 року активізувалися процеси паюван-
ня майна в сільськогосподарських підприєм-
ствах на основі його вартості, визначеної шля-
хом експертної оцінки. Методика і практика
проведення оцінки в цей період переважно
грунтуються на витратному підході, з викори-
станням якого визначається залишкова віднов-
на вартість. У світовій оціночної практиці ме-
тоди такого підходу застосовують лише в ок-
ремих випадках, основними для розрахунку
ринкової вартості є порівняльний та дохідний
підходи.
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Застосування переважно витратного підхо-
ду при оцінці сільськогосподарського майна
опосередковано обумовило втрати основного
аграрного капіталу, який фактично був розба-
лансований, а селяни стали власниками майна,
вартість паїв якого не відповідала їх дохідності.
Фізичне паювання майна, оціненого витратним
підходом, мало наслідком концентрацію більш
дохідних активних основних засобів, які доз-
воляли продовжувати сільськогосподарську
діяльність, у власності незначної частини селян.
Недостовірність оцінки майна як мінімум при-
звела до руйнування цілісності майнових ком-
плексів аграрного виробництва, як максимум —
до формування таких економічних відносин, в
яких проігноровано принцип узгодження еко-
номічних інтересів всіх зацікавлених сторін. Це
негативно позначилось на становленні підприє-
мницької діяльності і зайнятості в галузі, як
важливих умов розвитку сільського господар-
ства та сільських територій.

На сьогоднішньому етапі достовірність оц-
інки сільськогосподарського майна в урегулю-
ванні економічних відносин не втрачає своєї
актуальності з багатьох причин. По-перше, оц-
інка майна і агробізнесу надзвичайно важлива
для діагностики потенційної інвестиційної при-

вабливості та кредитоспроможності підпри-
ємств галузі. При кредитуванні сільськогоспо-
дарських виробників виникає потреба у визна-
ченні заставної вартості майна. В більшості роз-
винутих країн світу потужним фінансовим
інструментом оновлення матеріально-техніч-
ної бази галузі є агролізинг, при застосуванні
якого оцінка об'єкту є невід'ємним елементом
лізингової угоди. Процедура залучення інвес-
тиційних ресурсів передбачає проведення оці-
нки бізнесу аграрних формувань.

По-друге, оцінка майна сприяє урегулюван-
ню економічних відносин між власниками і ко-
ристувачами майнових паїв. Еволюція еконо-
мічного розвитку багатьох країн підтвердила
життєздатність моделі соціально-орієнтованої
економіки. Одним із базових принципів соці-
альної орієнтації економіки є принцип солідар-
ності, яка передбачає взаємозв'язок і взаємну
відповідальність людей. Побудова соціально-
орієнтованої економіки вимагає подолання
соціальної несправедливості і вирішення кон-
фліктів мирним цивілізованим шляхом [10, с.
11]. Одним із шляхів урегулювання економіч-
них відносин між власниками і користувачами
майнових паїв в сільському господарстві для
забезпечення соціальної справедливості є зас-

Рис. 1. Загальні методологічні засади оцінки сільськогосподарського майна

Джерело: узагальнено автором на основі вивчених нормативних і наукових джерел.
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тосування при цьому об'єктивної справедливої
вартості майна.

По-третє, значимість оцінки галузевого
майна пов'язана з потребою у страхуванні сіль-
госпвиробників через високу ризикованість
аграрного виробництва. Широке використан-
ня страхування як інструменту захисту майно-
вих інтересів аграріїв сприяє забезпеченню
стійкості сільськогосподарського виробницт-
ва.

По-четверте, недоліки оцінки майна в
сільському господарстві спричиняють пробле-
ми обгрунтованого вибору економічних ва-
желів, які застосовуються державними органа-
ми влади при виконанні стимулівної та розпо-
дільчої функцій. Тому необхідність об'єктивної
оцінки сільськогосподарського майна зумовле-
на макроекономічними потребами інформацій-
ного забезпечення обгрунтування механізмів
державного регулювання, а саме оподаткуван-
ня та державної підтримки сільськогосподарсь-
ких виробників.

По-п'яте, актуалізація перспектив зняття
мораторію на продаж земель сільськогоспо-
дарського призначення зумовлює потребу в
науковому обгрунтуванні методичних поло-
жень з оцінки таких земель з метою уникнення

порушення економічних інтересів селян і дер-
жави в цілому.

Оцінку сільськогосподарського майна
здійснюють на основі загальноприйнятих прин-
ципів та з використанням стандартних методич-
них підходів, в межах яких існують загальні і
специфічні методи (рис. 1).

Разом з тим, доцільною є певна пріори-
тетність у застосуванні методів експертної
оцінки щодо різних видів сільськогосподарсь-
кого майна, обумовлена їх особливостями та
станом розвитку їх ринку (табл. 1).

Рекомендована пріоритетність застосуван-
ня в оцінці сільськогосподарського майна ме-
тодів порівняльного та дохідного підходів доз-
воляє сприяти врегулюванню економічних
відносин між різними суб'єктами — фактични-
ми чи потенційними учасниками можливих
транзакцій з об'єктами майна в сільському гос-
подарстві.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Невід'ємною складовою ефективного меха-
нізму урегулювання економічних відносин щодо
сільськогосподарського майна з приводу його
використання, розпорядження, володіння і,

Таблиця 1. Рекомендаційна пріоритетність при застосовуванні
методів експертної оцінки сільськогосподарського майна та агробізнесу

Джерело: таблиця сформована автором.
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відповідно отримання доходу від нього, є на-
явність і функціонування розвинутого інститу-
ту оцінки майна. Особливості еволюції економ-
іки України, зокрема трансформаційні етапи в
її розвитку, зумовили розширення сфери засто-
сування експертної оцінки у вітчизняній прак-
тиці порівняно з іншими розвинутими країнами
з ринковою економікою. Крім того, особливості
національної економіки, специфіка аграрного
сектору, характерні ознаки окремих видів
сільськогосподарського майна та їх ринків, різні
цілі оцінки вимагають розробки методичних
підходів до оцінювання вартості майна та бізне-
су в сільському господарстві, які б враховували
всі вищеперелічені аспекти. Тому подальші дос-
лідження мають бути спрямовані на удоскона-
лення і поглиблення методичних рекомендацій
з оцінки галузевого нерухомого майна, сільсько-
господарської техніки, біологічних активів рос-
линництва і тваринництва (плодово-ягідних на-
саджень, виноградників, худоби, птиці тощо),
цілісних майнових комплексів (агробізнесу).
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