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У статті проведено аналіз основних нормативно-правових актів, якими регулюється процес 
оцінки майна підприємств в Україні. Розкрито сутність поняття «оцінка майна підприємства». Уза-
гальнено випадки, коли оцінка майна є обов’язковою. Запропоновано випадки оцінки майна, що 
дають можливість більш об’єктивно зробити висновок про обсяги та стан майна підприємств. 
Систематизовано основні та другорядні нормативно-правові документи, на підставі яких здійсню-
ється оцінка майна підприємств в Україні. Проведено характеристику національних та міжнарод-
них стандартів оцінки майна. Дано пропозиції щодо зміни структури та змісту Національних стан-
дартів оцінки майна.
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В статье проведен анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих процесс 
оценки имущества предприятий в Украине. Раскрыта сущность понятия «оценка имущества пред-
приятия». Обобщены случаи, в которых оценка имущества является обязательным. Предложены 
случаи оценки имущества, дающие возможность более объективно сделать вывод об объемах 
и состоянии имущества предприятий. Систематизированы основные и второстепенные норма-
тивно-правовые документы, на основании которых осуществляется оценка имущества предпри-
ятий в Украине. Проведена характеристика национальных и международных стандартов оценки 
имущества. Даны предложения по изменению структуры и содержания национальных стандартов 
оценки имущества.
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Постановка проблеми. В умовах сучасної 
ринкової економіки центр економічної діяль-
ності переміщується до однієї з основних 
ланок національної економіки – підприємства. 
З одного боку, підприємство є суб’єктом – учас-
ником ринкових відносин, а з іншого – виступає 
об’єктом господарської діяльності, тому що має 
вартість і в будь-який момент може бути прода-
ним, тобто підприємство стає товаром. Це акти-
візує необхідність оцінки його вартості. Оцінка 
вартості підприємства виступає основою для 
прийняття управлінських рішень, оскільки роз-
виток ринку сприяв тому, що питання грошової 
вартості підприємств, компаній, окремого біз-
несу або його частки перейшло в суто практич-
ний вимір. Під час здійснення аналізу та оцінки 
вартості майна підприємства необхідно дотри-
муватися нормативно-правових документів, 
які регламентують процеси, правила та методи 
оцінки майна підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням оцінки вартості підприємства займа-
лися відомі вітчизняних та зарубіжні вчені та 
практики: В.Н. Гавва, В.Н. Лівшиц, О.Г. Мендрул, 
П.Л. Віленський, Т. Коупленд, А.Г. Грязнова, 
О.Б. Мних, І.А. Єгерєв, Дж. ван Хорн, С.В. Вал-
дайцев, Т. Коллер, С.А. Мордашев, С.В. Полі-
щук, Н.А. Абулаєв, П.В. Круш, М.А. Федотова. 

Зокрема, В.О. Воронін, О.І. Драпіковський, 
Л.І. Воротіна, Ю.Ф. Дяхтяренко, І.Б. Іванова, 
М.Г. Лихогруд, Ю.М. Палеха, Ю.М. Манцевич 
обґрунтували концептуальні напрями змін у 
наявних нормативно-законодавчих актах Укра-
їни щодо оцінки майна підприємства із застосу-
ванням різних методичних підходів до визна-
чення вартості об’єктів майна. Погляди даних 
фахівців різноманітні, але їх об’єднує твер-
дження, що під час розроблення нормативно-
правової бази з оцінки майна необхідно врахо-
вувати Міжнародні стандарти оцінки, а також 
зробити необхідні доповнення та зміни в наявні 
Національні стандарти оцінки.

Метою дослідження є аналіз нормативно-
правової бази регулювання відносин у сфері 
оцінки майна підприємства для виокремлення 
проблемних питань та надання пропозиції 
щодо її вдосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оцінка майна підприємства – це процес визна-
чення вартості майна підприємства на дату 
оцінки за процедурою, встановленою нор-
мативно-правовими актами, і є результатом 
практичної діяльності суб’єкта оціночної діяль-
ності [5]. 

Сьогодні головним законодавчим актом, 
який регулює процес оцінки майна підпри-
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ємства в Україні, є Закон України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність», який визначає правові засади 
здійснення оцінки майна, майнових прав та 
професійної оціночної діяльності в Україні, її 
державного та громадського регулювання, 
забезпечення створення системи незалежної 
оцінки майна для захисту законних інтересів 
держави та інших суб’єктів правовідносин у 
питаннях оцінки [5]. У цьому Законі визнача-
ється: що таке професійна оціночна діяльність 
і в яких формах вона може здійснюватися; 
об’єкт оцінки та суб’єкти оціночної діяльності, 
їх права та обов’язки; коли виникає необхід-
ність оцінювати майно.

Відповідно до ст. 7 Закону, проведення оцінки 
майна підприємства є обов’язковим у разі:

– створення підприємств (господарських 
товариств) на базі державного майна або 
майна, що є в комунальній власності;

– реорганізації, банкрутства, ліквідації дер-
жавних, комунальних підприємств та підпри-
ємств (господарських товариств) із державною 
часткою майна (часткою комунального майна);

– виділення або визначення частки майна 
у спільному майні, в якому є державна частка 
(часткою комунального майна);

– визначення вартості внесків учасників та 
засновників господарського товариства, якщо 
до зазначеного товариства вноситься майно 
господарських товариств із державною част-
кою (часткою комунального майна), а також у 
разі виходу (виключення) учасника або засно-
вника зі складу такого товариства;

– приватизації та іншого відчуження у 
випадках, установлених законом, оренди, 
обміну, страхування державного майна, майна, 
що є в комунальній власності, а також повер-
нення цього майна на підставі рішення суду;

– переоцінки основних фондів для цілей 
бухгалтерського обліку;

– оподаткування майна;
– визначення збитків або розміру відшкоду-

вання у випадках, встановлених законом;
– в інших випадках, які не заборонені зако-

нодавством України та зумовлені управлін-
ською діяльністю підприємства [5].

Закон про оцінку майна має певні обме-
ження щодо проведення оцінки майна. Так, від-
повідно до ст. 8, не допускається проведення 
оцінки майна оцінювачем:

– який має родинні зв’язки з фізичною осо-
бою – замовником або керівниками юридичної 
особи, яка є замовником оцінки;

– оцінки майна, що належить йому або оці-
нювачам, що працюють разом із ним [5].

Окрім цих обов’язкових випадків, оцінка 
майна може здійснюватися також для:

– формування статутного фонду господар-
чого товариства (без пайової участі держави);

– розроблення плану розвитку підприєм-
ства;

– оцінки ефективності управління;
– вибору варіанта розпорядження влас-

ністю;
– обґрунтування ціни купівлі-продажу під-

приємства або його частки;
– перевірки фінансової дієздатності пози-

чальника;
– установлення розміру страхового внеску 

і страхових виплат;
– перевірки обґрунтованості котирувань 

цінних паперів;
– перевірки доцільності інвестиційних вкла-

день та ін.
Методичне регулювання оцінки здійсню-

ється у відповідних нормативно-правових 
актах з оцінки майна:

1) положення (національні стандарти) з 
оцінки майна, що затверджуються Кабінетом 
Міністрів України;

2) методики та інші нормативно-правові 
акти, які розробляються з урахуванням поло-
жень (національних стандартів) і затверджу-
ються Кабінетом Міністрів України або Фондом 
державного майна України.

Розроблення нормативно-правових актів з 
оцінки майна здійснюється на засадах викорис-
тання міжнародних стандартів оцінки.

Положення (національні стандарти) з оцінки 
майна містять: визначення понять, принципів 
оцінки, методичних підходів та особливос-
тей проведення оцінки відповідного майна 
залежно від мети оцінки, вимоги до змісту 
звіту про оцінку майна та порядок його рецен-
зування; випадки застосування та обмеження 
щодо застосування методичних підходів до 
визначення неринкових видів вартості майна.

Положення (національні стандарти) 
оцінки майна є обов’язковими до виконання 
суб’єктами оціночної діяльності під час прове-
дення ними оцінки майна всіх форм власності 
та в будь-яких випадках її проведення.

Нині в Україні розроблено та прийнято 
чотири Національних стандарти оцінки майна 
(НСО):

– Національний стандарт № 1 «Загальні 
засади оцінки майна і майнових прав», затвер-
джений Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 10 вересня 2003 р. № 1440. Даний стан-
дарт є обов’язковим для застосування під час 
проведення оцінки майна та майнових прав 
суб’єктами оціночної діяльності, а також осо-
бами, які, відповідно до законодавства, здій-
снюють рецензування звітів про оцінку майна, 
оскільки стандарт визначає базові принципи та 
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вимоги оцінки будь-якого типу майна, а також 
вимоги щодо порядку проведення оцінки та 
правил складання звітів про оцінку. НСО скла-
дається з таких розділів: «Загальні положення», 
«База оцінки та порядок її визначення», «Мето-
дичні підходи до оцінки майна та їх основні 
засади», «Загальні вимоги до проведення неза-
лежної оцінки майна», «Загальні вимоги до 
складання звіту про оцінку та підготовку висно-
вку про вартість майна» [1];

– Національний стандарт № 2 «Оцінка неру-
хомого майна», затверджений Постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. 
№ 1442. НСО є обов’язковим для застосування 
під час проведення оцінки нерухомого майна 
суб’єктами оціночної діяльності, а також осо-
бами, які, відповідно до законодавства, здій-
снюють рецензування звітів про оцінку майна. 
Стандарт містить такі розділи: «Загальна час-
тина», «Особливості застосування методичних 
підходів» та «Особливості оцінки окремих видів 
нерухомого майна» [2];

– Національний стандарт № 3 «Оцінка ціліс-
них майнових комплексів», затверджений 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
29 листопада 2006 р. № 1655. Він є обов’язковим 
для застосування під час проведення оцінки 
цілісного майнового комплексу суб’єкта гос-
подарювання суб’єктами оціночної діяльності, 
а також особами, які, відповідно до законо-
давства, здійснюють рецензування звітів про 
оцінку цілісного майнового комплексу [3];

– Національний стандарт № 4 «Оцінка 
майнових прав інтелектуальної власності», 
затверджений Постановою Кабінету Міністрів 
України від 3 жовтня 2007 р. № 1185. Стандарт 
є обов’язковим для застосування суб’єктами 
оціночної діяльності під час проведення оцінки 
майнових прав інтелектуальної власності, а 
також особами, які здійснюють, відповідно до 
законодавства, рецензування звітів про оцінку. 
Стандарт може застосовуватися для визна-
чення розміру збитків, завданих у зв’язку з 
неправомірним використанням об’єктів права 
інтелектуальної власності [4]. 

Базою для формування Національних стан-
дартів оцінки в Україні є Міжнародні стандарти 
оцінки (МСО), які мають на меті:

1) сприяти міжнародним транзакціям і роз-
витку міжнародних ринків капіталу, підтри-
муючи прозорість фінансових звітів, а також 
достовірність оцінок, що застосовуються для 
забезпечення запозичень та іпотеки, до тран-
сакцій із переходом права власності під час 
розв’язання судових спорів або для оподатку-
вання;

2) служити професійним орієнтиром для 
оцінювачів у всьому світі, тим самим даючи 

їм змогу задовольняти вимогам міжнародних 
ринків капіталу до достовірності оцінок і вимо-
гам міжнародного ділового співтовариства до 
фінансової звітності;

3) запроваджувати стандарти оцінки та 
фінансової звітності для потреб як нових про-
мислово розвинутих країн, так і таких, що роз-
виваються [7, с. 158–162].

Міжнародні стандарти оцінки були започатко-
вані членами технічного комітету Королівського 
інституту сертифікованих сюрвейерів (RICS) 
Великобританії та представниками оціночних 
організацій США наприкінці 70-х років минулого 
сторіччя. Саме вони розпочали діалог, який при-
звів до заснування у 1981 р. Міжнародного комі-
тету стандартів оцінки активів (TIAVSC), а вже в 
1994 р. Комітет змінив свою назву на Міжнарод-
ний комітет стандартів оцінки (МКСО). Почина-
ючи з 2003 р. МКСО є асоціацією, що об’єднує 
професійні оціночні організації, які підписали 
«Угоду про вступ» по всьому світу. Міжнародні 
стандарти оцінки є базою для створення Націо-
нальних стандартів оцінки не лише в Україні, а й 
в інших країнах світу [7, с. 158–162].

Що стосується методик та інших норма-
тивно-правових актів, то Постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 грудня 2003 р. затвер-
джено «Методику оцінки майна» № 1891. Цей 
документ готувався як нова редакція поста-
нови Кабінету Міністрів України «Методики 
оцінки вартості майна під час приватизації» від 
12 жовтня 2000 р., яка нині втратила чинність. 
Нову назву методика отримала з огляду на те, 
що вона має використовуватися не тільки для 
проведення оцінки майна в ході його привати-
зації, а й в інших випадках, передбаченим Зако-
ном України «Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність».

Повний перелік нормативно-правових доку-
ментів України з оцінки майна підприємства 
узагальнено та систематизовано на основі 
інформації, отриманої з офіційного сайту 
Фонду державного майна України й представ-
лено на рис. 1 [8].

На зміну діючим Національним стандартам 
Українським товариством оцінювачів був під-
готовлений проект НСО, який налічує сім стан-
дартів оцінки, а саме:

– Національний стандарт № 1 «Загальні 
засади оцінки майна і майнових прав»;

– Національний стандарт № 2 «Оцінка неру-
хомого майна»;

– Національний стандарт № 3 «Оцінка біз-
несу та інтересів в бізнесі»;

– Національний стандарт № 4 «Оцінка нема-
теріальних активів»;

– Національний стандарт № 5 «Оцінка 
машин та обладнання»;
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ДЛЯ ОЦІНКИ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА 

- Постанова КМУ «Про затвердження Методики оцінки майна»; 
- Постанова КМУ «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок»; 
- Наказ Держкомзему України «Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок»; 
- Інформаційний Лист ФДМУ «Про оформлення звіту про оцінку майна й висновку про вартість майна»; 
- Наказ ФДМУ «Про затвердження Порядку визначення вартості відтворення або заміщення земельних 
поліпшень – будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва»; 
- Наказ Мінюсту і ФДМУ «Про затвердження Методики товарознавчої експертизи й оцінки колісних 
транспортних засобів»; 
- Наказ ФДМУ «Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості об’єктів права інтелектуальної 
власності, що перебувають у державній власності, або були створені (придбані) за державні кошти, з метою 
зарахування на бухгалтерський облік»; 
- Наказ ФДМУ «Про затвердження Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності» 

ЗАКОНИ 
УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНІ 
СТАНДАРТИ 

ОЦІНКИ 

МІЖНАРОДНІ  
СТАНДАРТИ 

ОЦІНКИ 
 

Основні нормативно-правові акти, які використовуються під час  приватизації: 
- Закон України «Про приватизацію державного майна»; 
- Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств»; 
- Наказ ФДМУ «Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю»; 
- Наказ ФДМУ «Положення про порядок проведення експертної оцінки державного майна при приватизації»; 
- Наказ ФДМУ «Порядок компенсації вартості поліпшень орендованого майна під час його приватизації»; 
- Закон України «Про приватизаційні папери»; 
- Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»; 
- Закон України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва»; 
- Наказ ФДМУ «Щодо затвердження Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід’ємні 
поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації» 

Основні акти, які використовуються під час  створення, реорганізації, ліквідації, злиття, поглинання і т.д. 
господарських товариств: 
- Закон України «Цивільний кодекс України»; 
- Закон України «Господарський кодекс України»; 
- Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»; 
- Закон України «Про господарські товариства»; 
- Закон України «Про фермерське господарство» 

Основні акти, які використовуються під час  купівлі-продажу, застави, здачі (оренда, лізинг) майна: 
- Закон України «Про заставу»; 
- Закон України «Про банки і банківську діяльність»; 
- Закон України «Про оренду державного та комунального майна»; 
- Закон України «Про іпотеку»; 
- Постанова КМУ «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна»; 
- Закон України «Про оренду землі»; 
- Закон України «Про судову експертизу» 
 

- Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні»; 
- Закон України «Про оцінку земель» 

- Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна й майнових прав»; 
- Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»; 
- Національний стандарт №3 «Оцінка цілісних майнових комплексів»; 
- Національний стандарт №4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» 

- Міжнародний стандарт оцінки №1 «Ринкова вартість як база оцінки»; 
- Міжнародний стандарт оцінки №2 «Бази оцінки, що відрізняються від ринкової 
вартості»; 
- Міжнародний стандарт оцінки №3 «Оцінка в цілях фінансової звітності та суміжної 
документації»; 
- Міжнародний стандарт оцінки №4 «Оцінка позичкового забезпечення, залогу та 
забезпечення боргових зобов’язань» 
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Рис. 1. Нормативно-правові акти для оцінки майна підприємства
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THE LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK  
OF EVALUATION OF THE PROPERTY OF AN ENTERPRISE

The article is devoted to the main laws and regulations’ analysis regulating the process of enter-
prise’s assets valuation in Ukraine. The meaning of the “enterprise’s assets valuation” concept has been 
expanded. The cases when the assets valuation is obligatory have been summarized. There have been 
suggested the assets valuation cases giving the possibility of more impartial conclusion to be made as 
to the enterprise’s assets volumes and condition. The author has classified the main and minor regula-
tory acts regulating the process of enterprise’s assets valuation in Ukraine. The article has described the 
national and international assets valuation standards. The author has suggested some changes in the 
structure and essence of the National Assets Valuation Standards.
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– Національний стандарт № 6 «Оцінка акти-
вів для фінансової звітності»;

– Національний стандарт № 7 «Оцінка для 
забезпечення позики».

НСО становлять єдиний взаємоузгоджений 
документ. Він включає стандарти трьох типів:

Перший – стандарт загального призначення 
(№ 1).

Другий – стандарти оцінки окремих видів 
майна (№№ 2–5).

Третій – стандарти, що застосовуються для 
певної мети оцінки (№№ 6, 7).

У стандартах першого типу викладені 
загальні, фундаментальні засади оцінки майна, 
визначені ключові концепції, на яких ґрун-
тується оцінка, наведені базові терміни та 
поняття, що використовуються й у інших стан-
дартах.

Стандарти другого типу розглядають оцінку 
окремих видів майна: нерухомого, рухомого, 
нематеріальних активів і бізнесу.

Стандарти третього типу присвячені оцінкам 
для певних цілей: складання фінансової звіт-

ності та забезпечення позики. Їх включення до 
НСО зумовлене тим, що саме оцінки для вказа-
них цілей мають значну специфіку і розповсю-
джені в оціночній практиці [7].

Дана структура НСО подібна до структури 
Міжнародних стандартів оцінки.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, основними нормативно-правовими 
документами у сфері оцінки майна є закони 
України, Національні стандарти оцінки та 
Міжнародні стандарти оцінки. На основі про-
ведених досліджень уважаємо актуальним 
питанням розроблення внутрішніх норма-
тивних документів для оцінки майна підпри-
ємства з виокремленням відповідальних осіб 
за процес оцінки, достатнього інформацій-
ного забезпечення, методичних підходів та 
системи показників для оцінки, формування 
звіту з оцінки майна. Подальші дослідження 
будуть спрямовані на розроблення методики 
та програми оцінки майна в обов’язкових та 
необов’язкових випадках для підприємств 
машинобудування.


