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Анотація. У статті досліджено сучасні напрямки розвитку оцінки в бухгалтерському обліку. Розглянуто 
особливості історичного формулювання економічної категорії «оцінка» при здійсненні господарських операцій. 
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осуществлении хозяйственных операций. Обоснована необходимость дальнейшего изучения «оценки» как 
метода бухгалтерского учета. Подтверждена неоднозначность вопросов исторического развития 
экономической категории «оценка». Предложено обобщение исторических наработок бухгалтерских школ 
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Ключевые слова: оценка; переоценка; стоимость; оценивание; метод бухгалтерского учета. 

 
Yevhen SLUTSKYI  

Postgraduate student of Accounting and Auditing Department, 
Odessa National Economics University, e-mail: s_l_u_t_s_k_i_y@ukr.net 

 
EVALUATION AS A METHOD OF ACCOUNTING: HISTORICAL 

ASPECTS OF CONCEPT DEFINITION  
 

Slutskyi, Ye. (2016), Evaluation as a method of accounting: historical aspects of concept definition. Ed.: M. Zveryakov 
(ed.-in-ch.) and others [Otsinka yak metod bukhgalterskoho obliku: istorychni aspekty vyznachennia poniattia; za red.: 
М. I. Zveriakova (gol. red.) ta in.], Socio-economic research bulletin; Vìsnik socìal’no-ekonomìčnih doslìdžen’  
(ISSN 2313-4569), Odessa National Economic University, Odessa, No. 2 (61), pp. 235–248. 

mailto:s_l_u_t_s_k_i_y@ukr.net
mailto:s_l_u_t_s_k_i_y@ukr.net
mailto:s_l_u_t_s_k_i_y@ukr.net


ISSN 2313-4569     Вісник соціально-економічних досліджень, № 2 (61), 2016     

 236 

Abstract. Current trends of development of evaluation in accounting are investigated in the article. Features of the 
historical formulation of economic category «evaluation» during business transactions are considered. The necessity of 
further study of «evaluation» as a method of accounting is grounded. The ambiguity of the question of the historical 
development of the economic category of «evaluation» is confirmed. A generalization of the historical developments of 
accounting schools is proposed and systematization of definitions of «evaluation» by various authors is suggested. 
 
Keywords: assessment; reassessment; the value; evaluation; method of accounting. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Протягом всього історичного розвитку 
бухгалтери-практики і теоретики, а також управлінці підприємств стикаються з парадоксом 
Бунісьєна: чим довше існує фірма, тим менш реальні її звітні дані, що неодмінно призводить 
до більш ґрунтовного вивчення методології бухгалтерського обліку як фундаментальної 
основи. Сутність та функції економічних категорій «оцінка» і «переоцінка» основних засобів 
і нефінансових активів є невід’ємною складовою визначення вартості капіталу підприємства. 
Нефінансові активи займають левову частку в активах підприємств, установ, організацій, 
тому їх адекватна і справедлива оцінка суттєво впливає на інвестиційну привабливість 
суб’єкта господарювання. Сучасний етап розвитку бухгалтерської науки ґрунтується на 
історично сформованій варіативності видів оцінки, які потребують узагальнення і 
систематизації. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Питаннями історичного генезису 
оцінки в бухгалтерському обліку займалося широке коло вітчизняних і зарубіжних вчених, 
зокрема: Н. М. Малюга, Я. В. Соколов, Ю. М. Гасанов, Л. Н. Казаманова, Л. А. Косарева,  
І. О. Макаренко, А. С. Воронцова, О. О. Дорошенко та ін. 

Над визначенням оцінки працює наукова спільнота, як опосередковано вивчаючи 
окремі об’єкти бухгалтерського обліку, так і безпосередньо працюючи над вивченням 
методів бухгалтерського обліку. Серед них: М. В. Кужельний, Ю. О. Івахів, А. Г. Загородній,  
Г. Л. Вознюк, Г. О. Партин, Л. Г. Ловінська, В. В. Ковальов, В. Ф. Палій, Я. В. Соколов,  
А. П. Рудановський, В. Д. Новодворський і А. Н. Хорина, В. Г. Макаров, В. П. Астахов,  
М. Ю. Медведев, Є. С. Хендріксон і М. Ф. Ван Бреда, В. Г. Швець, Ф. Ф. Бутинець,  
Р. Л. Хом’як, В. І. Лемішевський, Т. Г. Маренич, І. В. Супрунова, В. Ф. Максімова,  
О. С. Яцунська та ін. 

Місце оцінки в сучасних концепціях розвитку бухгалтерського обліку розглядалося 
такими науковцями як: В. В. Говдя, Ж. В. Дегальцева, Л. О. Чайковська, Н. М. Малюга,  
К. Боримська, С. Ф. Легенчук, М. І. Сидорова, В. Н. Жук та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Одним із головних 
спірних питань при веденні бухгалтерського обліку є неоднозначність підходів до розуміння 
поняття «оцінка». До сьогодні не вирішеним є питання генезису поняття оцінки як методу 
бухгалтерського обліку і етапів формулювання економічної категорії «оцінка». Широка 
варіативність вартостей за різними господарськими операціями призводить до 
альтернативної оцінки з різними вартісними характеристиками, та, як наслідок, віднесення 
до різних субрахунків об’єктів оцінки, викривлення фінансової звітності та суттєвої 
відмінності інформаційних показників бухгалтерського балансу від реальних вартісних 
характеристик. Все це зумовлює необхідність подальшого вивчення економічної категорії 
оцінки в історичному розвитку економічної і бухгалтерської думки. 

Постановка завдання. Метою статті є: вивчення історичної та сучасної практики 
визначення оцінки як методу бухгалтерського обліку; обґрунтування необхідності 
подальшого наукового вивчення оцінки як методу бухгалтерського обліку; узагальнення 
історичних напрацювань бухгалтерських шкіл рахівництва; ґрунтовне дослідження 
економічної категорії «оцінка». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з проведеними дослідженнями 
можна стверджувати, що еволюція бухгалтерської теорії, розвиток економічних тенденцій і 
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категорій, зміна вартісних економічних теорій призводить до генезису розуміння оцінки як 
складової бухгалтерського обліку. 

У своїй роботі Н. М. Малюга зазначає, що проблеми визначення оцінки виникли ще за 
часів системи облікових регістрів давньоримської імперії [1, с.11]. 

Я. В. Соколов розглядає історію бухгалтерського обліку в цілому і неодноразово 
виокремлює розвиток бухгалтерського методу крізь призму оцінки [2, с.3–63]. 

Ю.  М.  Гасанов структурував еволюцію оцінки як методу бухгалтерського обліку,  
наголосивши, що вона складається із 6 етапів. Перший етап він пов’язує з виникненням 
оцінки в товарах – загальних еквівалентах, другий – з появою оцінки в грошовому вимірі, 
третій – з розповсюдженням оцінки в грошовому вимірнику на всі об’єкти обліку,  
четвертий – з виникненням перших реалістичних способів обґрунтування вибору 
застосовуваних оцінок, п’ятий – з формуванням теорії оцінки, шостий – з виникненням нової 
парадигми обліку – справедливої вартості. Автор виділяє два варіанти зародження поняття 
«оцінка» залежно від розуміння процесу оцінки. При першому варіанті відправною крапкою 
зародження поняття стає вираження об’єктів обліку в грошовому вимірнику, або виникнення 
перших  монет – V ст. до н. е. Водночас, у другому варіанті відправною крапкою він називає 
зародження поняття і розуміє вираз об’єктів обліку в будь-якому одному еквіваленті, тобто 
оцінка як засіб обліку з’являється ще до виникнення коштів, коли внаслідок розвитку 
товарообміну з’являються товари високої ліквідності [3, с.82–86], хоча, автор вважає, що 
вони схожі між собою, оскільки кошти і є найліквіднішими активами. 

Протягом історичного розвитку відома вчена-історик Л.  М.  Казаманова на прикладі 
грецьких полісів наголошує, що початок оціночної діяльності розпочався ще до монетарних 
засобів обміну [4, с.32]. Тобто, еквівалентом оцінки виступає широкий спектр обмінних 
товарів.  З появою перших грецьких полісів протягом VIII–VII  ст.  до н.  е.  оцінка стає 
універсальним інформаційним процесом, відповідно до якого відбувається розрахунок 
вартості товару, вираженої у грошовій формі. 

Косарева А. у своєму історичному дослідженні провела ґрунтовний аналіз трактату 
Луки Пачолі «Про рахунки та записи», виокремила основні тези і розробки видатного 
вченого [6, с.167–180]. 

Загалом оцінка як метод бухгалтерського обліку з’являється в 1494 році в трактаті  
Л. Пачолі «Про рахунки та записи», де він виділяє дві концепції оцінки господарських 
операцій: за собівартістю і за максимально високими цінами ринку. Вони і стають 
прототипами сучасних концепцій оцінки. 

Автор вважає, що розвиток оцінки бухгалтерського обліку можна пов’язати з 
цивілізаційним підходом вивчення історії людства Дж. Гелбрейтом і А. Ароном, які виділили 
такі три стадії індустріальної цивілізації, як Доіндустріальне суспільство, Індустріальне 
суспільство та Постіндустріальне суспільство [7, с.38]. 

Перший етап розпочався з сьомого століття до нашої ери і до вісімнадцятого століття 
нашої ери, пріоритетною ознакою якого було відображення сільськогосподарських операцій. На 
цьому етапі відбувається зародження методики оцінки за різними видами вартостей, виокрем-
лення грошей як міри вартості, розмежування фонду і капіталу в господарській діяльності. 

Індустріальна цивілізація розпочалася наприкінці ХVIII ст. і проіснувала до другої 
половини XX століття. Об’єктами досліджень стають оцінка механізованого виробництва, 
ресурсів підприємства і оцінка засобів виробництва. Стрімко розвинулися італійська, 
французька, німецька, англо-американська бухгалтерські школи. 

Постіндустріальне суспільство розпочалося з другої половини ХХ ст. і розвивається 
досі.  Сьогодні широко розвивається модель обліку за справедливою вартістю та 
виокремлюються нові парадигми бухгалтерського обліку. 

Науковці І. О. Макаренко та А. С. Воронцова упорядкували визначення видів оцінки 
різними бухгалтерськими школами ХІХ–ХХ століття [8, с.183–184]. 

Вважаємо,  що їх підхід потребує доповнення і узагальнення,  яке наведено в  
табл. 1. 
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Таблиця 1 
Історичні напрацювання бухгалтерських шкіл рахівництва  

(розроблено автором на основі [8, с.183–184]) 

Школа Представник Перелік наукових 
досліджень Історичні напрацювання 

Ломбардська 
школа 
рахівництва 
 

Франческо Вілла, 
Бастіано Вентурі  
(1801–1884)  

«Применение отчетно-
сти в управлении част-
ными и публичными 
компаниями» (1840), 
«Элементы управления 
и учета» (1850), «Как 
вести учет того, чем 
владеешь» (1655) 

Необхідність оцінки пов’я-
зують з грошово-матеріаль-
ними цінностями. Розглядали 
оцінку в обліку матеріальних 
цінностей як засіб управління 
людьми. 

Італійська 
класична 
школа 
рахівництва 
 

Дзаппа Джино 
(1879–1960) 

D. Zappa. La determi-
nazione del redditonelle 
impre se commerciali – 
Rome, 1929. 
«Продукция в 
экономике фирмы» 
(1956–1957), 
«Экономика 
неприбыльных 
организаций» (1962) 

Оцінка виступає як управлін-
ський важіль. Оцінка надає 
об’єкту більше інформації 
аніж окремий об’єкт самос-
тійно. При оцінці варто також 
застосовувати статистичні ме-
тоди розрахунку, до яких на-
лежать розрахунки амортиза-
ції та товарних залишків. 

Тосканська 
школа 
рахівництва 
 
 

Франческо Марчі  
(1822–1871), 
Джузеппо Россі 
(1845–1921), 
Д. Масса (1850–1918) 

«Логисмография» Застосовували до оцінки в 
обліку такі бухгалтерські 
поняття, як аналіз і синтез.  

Венеціанська 
школа 
рахівництва 
 

Фабіо Беста  
(1845–1923), 
В. Альфієрі  
(1863–1930), 
К. Гіділья  
(1870–1913) 

«Бухгалтерський учет» Розглядали необхідність оці-
нки в обліку для здійснення 
контролю і управління рухом 
цінностей. Вбачали в оцінці 
при складанні кошторису 
засіб передбачення. 

Французька 
школа 
рахівництва 
 

Жак Саварі  
(1622–1690), 
Матьє де ла Порт 
(1685),  
Бертран Франсуа 
Баррем (1721), 
Самуель Рікар 
(1709), 
Жан Густав Курсель-
Сенель (1813–1892),  
Р. П. Коффі (1833),  
Жан-Батист 
Дюмарше  
(1874–1946), а також 
Ежен Пьєр Лєоте та 
Адольф Гільбо 
(1819–1895) 

J. Savary. 
Leparfaitnegociant... – 
Geneve, 1676. 

Вбачали, що оцінку можна 
здійснювати за собівартістю. 
Використовували 
індуктивний метод оцінки. 
Робили акцент на тому, що в 
обліку необхідно передбачати 
дві оцінки кожного предмета: 
за собівартістю; за 
продажними цінами 
поточного дня. 
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Продовження табл. 1 

Школа Представник Перелік наукових 
досліджень Історичні напрацювання 

Німецька 
школа 
рахівництва 
 

Г. В. Лейбниц 
(1646–1716),  
Эйген 
Шмаленбах 
(1873–1955), 
Герман Вайт 
Симон, Іоганн 
Фрідріх Шер, 
Альберт 
Кальмес, 
Теодор Лимперг 
(1879–1961),  
Ян Імпін  
(1485–1540), 
Сімон ван 
Стевін  
(1548–1620), 
С. Г. Кардинель 
(1578–1647), 
Генріх Ванінген  
(XVII в.) 

E. Schmalenbach. Dynamische 
Bilanz. – Kolnund Opladen, 
1962. 

Надали розгорнуте 
визначення експертної оцінки 
орієнтованої на ринкову 
вартість. 
Розглядали оцінку в обліку 
торгівельного і виробничого 
циклу. При цьому метою 
торгівельної оцінки був 
контроль дебіторської і 
кредиторської заборгованості, 
промислової оцінки,  
внутрішні господарчі 
процеси. 
Наголошували, що тільки 
виконавець балансу має право 
оцінити власне майно і 
зобов’язання. 
Шер виокремлював первинну 
оцінку і оцінку продажу в 
окремих змішаних рахунках. 
Альберт Кальмес наголошу-
вав, що оцінка повинна 
здійснюватися за собівар-
тістю. Теодор Лимперг  
наголошував, що оцінка в 
обліку необхідна для здій-
снення операцій з інвентар-
ним майном та здійснюється 
за відновлювальною 
вартістю. 

Англо-
американ-
ська школа 
рахівництва 

Чарльз Шпруг, 
Ч. Гаррісон, 
Дж. Харріс 

«Алгебра счетов» (1880), 
«Философия счетов» (1908) 

Розмежували управлінську і 
бухгалтерську оцінку. 
Здійснення оцінки за поточ-
ними цінами. Оцінка за собі-
вартістю повинна здійснюва-
тися з урахуванням лише 
прямих (змінних) витрат. 

Український 
доробок 

В. Нестерович,  
М. І. Туган-
Барановський, 
М. Х. Жебрак, 
А. Д. Лозінський 

«Соціальні основи 
кооперації»(1916), 
«Соціалізм як позитивне 
учення» (1918) 

Підтримали погляди щодо 
оцінки залишків товарів за 
продажними цінами. 

 
Так, науковець О. О. Дорошенко констатує, що оцінка за справедливою вартістю в світовій 

практиці починає використовуватися з 90-х років ХХ століття, а, у свою чергу, на території 
України – тільки з впровадженням нових національних стандартів у 2015 році [9, с.777]. 

Н. М. Малюга розкриває нову парадигму бухгалтерського обліку через подвійну 
інформаційну динаміку та пояснює її суть через зміну способів виробництва, техніки обліку 
внаслідок використання нових інформаційних технологій та появи нових специфічних 
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облікових об’єктів (нематеріальних активів), що є передумовою облікової парадигми 
визначення реальної вартості підприємства [10, с.19]. 

М. В. Рета, аналізуючи сучасні парадигми бухгалтерського обліку, розробив 
класифікацію концепції менеджменту та їх впливу на облікову систему [11, с.287–292].  

Усі питання, які пов’язані з визначенням бухгалтерської категорії «оцінка», 
неодноразово обговорювалися і відображалися в наукових напрацюваннях вчених. 
Постійний розвиток бухгалтерської науки призводить до видозмінення вартісних 
економічних теорій і, як наслідок, до генезису бухгалтерських методів. 

Ґрунтовне дослідження економічної категорії «оцінка» викладено в табл. 2.  
Таблиця 2 

 
Визначення терміну оцінка різними авторами (систематизовано автором) 

  

№ 
з/п Автор Визначення терміну «оцінка» 

1 Кужельний М. В. 
[12, c.47] 

Оцінка – невід’ємна складова організації і ведення 
бухгалтерського обліку майна й зобов’язань. 

2 Івахів Ю. О. 
[13, c.71] 

Оцінка – це вираз в умовних одиницях певної 
характеристики об’єкта, який оцінюється. 

3 Рудановский А. 
[14, с.11–18] 

Оцінка – виявлення фінансового результату, який може 
виникнути тільки в процесі реалізації і не повинен бути 
засобом виробничих переоцінок, оскільки всі цінності 
відображаються за собівартістю. Проте в одній із своїх книг 
він визнав необхідність двох оцінок (за собівартістю і за 
продажними цінами). 

4 
 

Загородній А. Г.,  
Вознюк  Г. Л.,  
Партин  Г. О. [15] 

Оцінка нерухомого майна – процес визначення ринкової, 
балансової чи залишкової вартості нерухомого майна  
з метою проведення операцій купівлі-продажу чи застави 
майна (іпотека), розподілу майна та встановлення часток 
майна, що перебуває у спільній власності, оподаткування 
майна чи сплати державного мита тощо. 

5 Ловінська Л. Г.  
[16, c.15] 
 

Це складова методу бухгалтерського обліку, за допомогою 
якої здійснюється вимірювання вартості об’єктів   
бухгалтерського обліку, створення якісних характеристик 
обліково-аналітичної інформації та інформації й не 
забезпечення  аналізу фінансового стану підприємства й 
ефективності його менеджменту. 

6 Ковальов В. В.  
[17, c.138] 

Оцінка – це характеристика об’єкту (події), дозволяючи 
виокремити його із сукупності інших об’єктів (подій) і 
впорядкувати їх. 

7 Палій В. Ф. [18, c.8] Оцінка об’єктів бухгалтерського обліку – найбільш 
важливий фактор, що забезпечує достовірність 
бухгалтерського обліку і звітності. 

8 Соколов Я. В. 
[19, c.197] 

Оцінка – це спосіб перекладу облікових об’єктів із 
натурального вимірника в грошовий. Вона виконується в 
цілях тих або інших господарських суб’єктів і є уособленням 
принципу квантифікації. 

9 Рудановський А.П. 
[20, c.113] 

Оцінка –  це кінцева мета обліку,  до досягнення якої 
зводяться всі його завдання. 

10 Новодворський В. Д. і 
Хорина А. Н. [21, c.12] 

Вартісна оцінка – це особливий вид економічного 
вимірювання, за якого суттєве значення належить вибору 
одиниці виміру. 
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Продовження табл. 2 
№ 
з/п Автор Визначення терміну «оцінка» 

11 Макаров В. Г.,  
Астахов В. П. 
[22, c. 185] 

Оцінка – це спосіб вираження господарських засобів  
і економічних подій в грошовому вимірнику,  на основі  
якої здійснюється поточний бухгалтерський облік  
господарських операцій в усіх сферах економічної 
діяльності. 

12 Медведев М. Ю.  
[23, c.213] 

Облік об’єктів в бухгалтерському обліку за основою  
(у кількісному вимірі) має назву оцінки. 

13 Хендріксон Є. С., 
Ван Бреда М. Ф. 
[24, c.327] 

Оцінка в бухгалтерському обліку – це процес присвоєння 
грошового показника об’єктам обліку і елементам діяльності 
фірми. 

14 Швець В. Г. [25, c.155] Оцінка є способом вартісного вимірювання господарських 
засобів і джерел їх утворення. 

15 Бутинець Ф. Ф.  
[26, c.70] 

Оцінка – це спосіб вираження об’єктів бухгалтерського 
обліку в узагальненому грошовому вимірнику. 

16 Хом’як Р. Л, 
Лемішевський В.І.  
[27, c.99] 

Оцінка – це відображення об’єктів бухгалтерського обліку в 
єдиному вимірнику з  метою  узагальнення їх в цілому по 
підприємству.  

17 Маренич Т. Г.  
[28, c.21] 

Оцінка в бухгалтерському обліку є:  загальним вимірником 
всіх  господарських засобів, джерел, процесів, складовою 
методу бухгалтерського обліку; базовим принципом 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності; передумовою 
функціонування інших елементів методу бухгалтерського 
обліку; вираженням інституціональних інтересів 
інституціональних груп національного й глобального 
масштабу. 

18 Супрунова І. В.  
[29, c.482] 

Оцінка – це елемент методу бухгалтерського обліку, який 
виражає вартість об’єктів бухгалтерського обліку, процесів 
та явищ, що виникають на підприємстві у грошовому 
вимірнику або вираження думки про цінність об’єкта,  що 
здійснюється суб’єктом оцінки, який має відповідні 
повноваження та рівень компетенції. 

19 Супрунова І. В.  
[29, c.483] 

Оцінка є невід’ємним елементом методу бухгалтерського 
обліку, пронизуючи всю господарську діяльність 
підприємства від складання первинного документу до 
формування показників бухгалтерської звітності. 

20 Максімова В. Ф.  
[30, c.14] 

Оцінка – спосіб грошового вимірювання господарських 
засобів. 

 
Науковець І. В. Супрунова, досліджуючи розвиток оцінки в бухгалтерському обліку, 

підіймає проблемне питання термінологічної неузгодженості понятійного апарату оцінки  
в бухгалтерському обліку, зокрема, узгодження таких категорій як: оцінювання, вартісне 
вимірювання, оцінка в бухгалтерському обліку, облікова оцінка, таксування, незалежна  
оцінка. Автор вважає, що є недоцільним та необґрунтованим ототожнення зазначених  
понять, оскільки вони мають різний економічний зміст. В розрізі її дослідження  
найбільш широким поняттям є вимірювання, до складу якого входить оцінка і калькулювання 
[29, с.481–483]. 

Автори А. А. Таран та Р. М. Циган наголошують на тому, що поняття оцінка і 
переоцінка майже не відрізняються [31, с.317–322]. Автор статті погоджується з ними в 
тому,  що з розвитком ринкових відносин проблеми,  пов’язані з оцінкою основних засобів,  
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набувають особливої актуальності. Вона дозволяє наблизити балансову вартість майна до 
ринкової. 

Т. Г. Маренич, розглядаючи оцінку в бухгалтерському обліку, виокремлює її 
застосування як при первісному визнанні активів, зобов’язань, витрат, доходів та їх змін 
(руху) так і необхідність при правдивому поданні інформації про діяльність підприємства. 
Автор розмежовує поняття оцінки і облікової оцінки. На її думку облікова оцінка – це 
попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів 
між відповідними звітними періодами [28, с.20–24]. 

О.  С.  Яцунська,  розглядаючи основні підходи до визначення поняття «оцінки»  в 
роботі щодо сутності оцінки як елемента методу бухгалтерського обліку, підсумовує 
результати свого дослідження, та вважає, що найбільш поширеним серед російських і 
українських науковців є адитивний підхід,  який передбачає розгляд оцінки як складової 
методу бухгалтерського обліку [32, с.383]. 

Ю.  О.  Івахів,  вивчаючи питання оцінки в бухгалтерському обліку та термінологічні 
аспекти зазначив, що процес визначення оцінки необхідно алгоритмізувати таким чином, 
щоб користувачі мали змогу правильно зрозуміти спосіб розрахунку того чи іншого 
показника фінансової звітності [13, с.70–73]. 

М. В. Корягін, розглядаючи розвиток оцінки на сучасному етапі відповідно до  
потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів облікової інформації про вартість підприємства, 
вважає за необхідне: дослідження аналізу теоретичних основ оцінки в системі 
бухгалтерського обліку; розробку оціночного інструментарію для кожного із видів факторів, 
що впливають на процеси генерування і руйнування вартості підприємства як об’єктів 
бухгалтерського обліку; удосконалення оцінки як методу бухгалтерського обліку; уточнення 
якісних характеристик облікової інформації, які змінюються під впливом зміни 
бухгалтерської оцінки [33, с.61–65]. 

В. В. Говдя та Ж. В. Дегальцева, висуваючи свою концепцію розвитку 
бухгалтерського обліку, пов’язували її з необхідністю переосмислення окремих  
положень бухгалтерської теорії і методології, з тим, що оцінка реального місця облікових 
процесів в діяльності сучасної підприємницької організації показала, що вони охоплюють 
практично весь контур управління. В їх роботі бухгалтерський облік як сфера знання,  
вид діяльності, ще не закінчив свого формування, і аналіз принципових положень  
його концепцій зводиться до наступних положень: визначення предмета, об’єкта, методу, 
цілі та середовища. Вони підтримують інституційну теорію розвитку оцінки в теорії 
бухгалтерського обліку. Автори пов’язують затримку в розвитку економіки з  
основною проблемою – низьким рівнем сформованої інформації в показниках фінансової 
звітності [34, c.1–11]. 

На думку автора вирішити це питання можна завдяки розробці методології оцінки за 
різними видами вартості. 

Л. О. Чайковська у своєму науковому дослідженні підіймає проблему взаємодії 
бухгалтерської оцінки, з однієї сторони, і оцінки суміжних інститутів (право, оподаткування, 
аудиту та інших),  а,  з іншої,  виокремлює розбіжності (і досить часто суттєві).  Автор 
розглядає оцінку в бухгалтерському обліку як сферу узгодження інтересів держави і бізнесу 
в умовах глобалізації світової економіки та відносить справедливу вартість до принципів 
процедури ведення бухгалтерського обліку. Вона пропонує розглядати принцип 
справедливої оцінки як систему облікових дій, дозволяючи встановити потенційну цінність 
підприємства на основі інформаційного відображення відносин, які склалися в процесі 
формування активів і пасивів, формулює визначення справедливої вартості, як вартості 
майна, зобов’язань і капіталу підприємства, визначеної на основі пріоритету поточного 
економічного змісту факту господарської діяльності над його юридичною формою. 
Авторський підхід до справедливої вартості засновано на об’єднанні критеріїв вкладення 
коштів: «дохідність – ризик – ліквідність», який відображає протиріччя цілей інвестування і 
вимог, які пред’являються до інвестиційних активів. Вона вважає, що спосіб оцінки 
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справедливої вартості залежить в першу чергу від виду активу і можливості виміру його 
вартості. Справедлива вартість завжди оцінюється за цінами активного немонополізованого 
ринку, на якому продавець і покупець діють без посередників, мають повну інформацію і не 
можуть впливати на ціни. Якщо ринкова оцінка неможлива, справедлива вартість 
приймається на рівні доходу від використання цього активу протягом строку його 
використання.  Якщо ж і цей метод оцінки стане неможливим,  то в якості справедливої 
вартості приймається відновлювана вартість [35, с.4–57]. 

Погоджуючись з цим автор статті вважає, що переважна більшість оцінок в 
бухгалтерському обліку відбувається в умовах стабільного приросту економіки, у свою чергу 
в умовах нестабільно функціонуючої економіки, де нормативний підхід до вивчення 
проблеми оцінки в бухгалтерському обліку майже не застосовується, необхідне більш 
інтенсивне використання методу оцінки і переоцінки. 

К. Боримська наголошує, що основа теорії бухгалтерського обліку частково або 
певною мірою відповідає вимогам інформаційного суспільства [36, с.7–17]. 

Забезпечення достовірної інформації щодо множинних ризиків і невизначеності 
ринкового середовища потребує нового масиву даних, їх структуризації, яка дуже необхідна 
для управління сучасним господарюючим суб’єктом. 

Автор статті вважає, що саме за допомогою достовірної оцінки можна здійснити 
виокремлення інформації, необхідної для оцінки ризиків. 

С. Ф. Легенчук виступає з критикою існуючих парадигм розвитку методів 
бухгалтерського обліку. Для виокремлення особливостей бухгалтерського обліку він 
підтримує використання концепції науково-дослідних програм І. Лакатоса, пов’язуючи 
розвиток оцінки в бухгалтерському обліку з розвитком раціонального і еволюційного.  
Він запропонував використовувати поняття енергії як загальної кількісної міри різних форм 
зміни матерії і взаємодії матеріальних об’єктів, для ідентифікації предмету науково-
дослідної програми бухгалтерського обліку. Між енергетичною оцінкою і вартісною оцінкою 
існує нелінійний зв’язок при якому вартість виражається через його ціну в грошовому 
вимірнику [37, с.1–7], тобто, як наслідок, здійснюється оцінка форм руху в грошово-
вартісному еквіваленті. 

М. І. Сидорова розмежовує логіко-історичні етапи еволюції методологічних підходів 
до побудови бухгалтерського обліку. Вона вважає, що розвиток сучасних моделей обліку 
відбувається за допомогою інтегративно-технологічних методичних підходів, сутність яких 
направлена на формування єдиного інформаційного середовища економічних суб’єктів на 
основі сучасних інформаційних технологій. В логічній структурі сучасної теорії 
бухгалтерського обліку поняття «системоутворюючий елемент» підкреслено як основа 
існуючої парадигми бухгалтерського обліку [38, с.5–44]. 

Поряд з системоутворюючим елементом існує метод оцінки бухгалтерського обліку.  
В. Н. Жук, описуючи нову парадигму стверджувала, що вона має бути орієнтована на 

перспективи переходу людини до економіки гармонійного розвитку та сприяти прискоренню 
цього переходу через впровадження прогресивних облікових систем на сучасному етапі. 
Наукові дослідження визначають орієнтири побудови гармонійної системи бухгалтерського 
обліку як на наднаціональному, так і на національному, галузевому, корпоративному рівнях, 
створюючи цілісну систему рівнів, котрі гармонійно доповнюють і розвивають один одного. 
З іншого боку, парадигма в її баченні доповнює економічний зміст головних категорій 
бухгалтерського обліку: місію, завдання, предмет, об’єкти, оцінку, ціль балансу, техніку 
обліку тощо [39, с.299–308]. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Підсумовуючи проведені 
дослідження, варто зазначити, що місце оцінки в сучасних концепціях розвитку 
бухгалтерського обліку досить суттєве, постійно змінюється та знаходиться в полі  
зору науковців. Вищезазначені вчені в своїх наукових працях тою чи іншою мірою 
наголошують на тому, що оцінка потребує більш ґрунтовного вивчення, як за  
методом сформульованих парадигм, так і за методом науково-дослідних програм. Вважаємо, 
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що оцінка є не тільки методом бухгалтерського обліку,  але й процесом,  під час  
якого розраховуються вартісні характеристики об’єкта оцінки, а на кінцевому етапі  
вартісні характеристики виражаються в ціні об’єкта, за якою він обліковується в  
балансі підприємства, установи чи організації. Збільшення сфер застосування інформації 
бухгалтерського обліку, а також внутрішніх і зовнішніх користувачів бухгалтерського  
обліку призводить до актуалізації оцінки в бухгалтерському обліку.  У статті обґрунтована 
необхідність подальшого наукового вивчення оцінки як методу бухгалтерського обліку  
та узагальнено історичні напрацювання бухгалтерських шкіл рахівництва. Підтверджено 
неоднозначність питання щодо історичного розвитку економічної категорії «оцінка». 
Науковою спільнотою, міжнародними і національними стандартами бухгалтерського  
обліку сформульовано не зовсім універсальний підхід до визначення економічної  
категорії «оцінка», а тому в бухгалтерській практиці існує широка варіація методів  
оцінки активів, їх систематизація і уніфікація, що є перспективним для подальшого 
дослідження і вдосконалення. 
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