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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У процесі функціонування ринкової економіки 

суттєву роль відіграє ринкова інфраструктура. Одним з елементів названої 

інфраструктури є інститут професійної оцінки майна. Сферою 

функціонування цього інституту є, перш за все, обслуговування вторинних 

ринків майна та майнових прав. Як правило, професійна оцінка потрібна для 

визначення вартості об’єктів, які не є новими. Тобто, вона не застосовується 

до товарів у процесі їх купівлі-продажу споживачами та виробниками, а 

саме: на первинному ринку (це є сферою ціноутворення), а потрібна для 

обслуговування вторинних ринків, де обмін здійснюється між споживачами 

(користувачами) відповідного майна. Оскільки оцінка майна принципово 

відрізняється від ціноутворення за сферою застосування, то й їх 

методологічна база є різною. 

З розвитком ринкових відносин в Україні все більш важливу роль 

відіграє оцінка майна як результат професійної оціночної діяльності. Така 

оцінка необхідна для: 

 забезпечення функціонування вторинних ринків майна; 

 створення і зміни структури господарських суб'єктів (злиття, 

розділення підприємств, створення господарських товариств шляхом внесків 

засновників, утворення таких товариств на основі діючих підприємств 

(корпоратизація) тощо); 

 забезпечення достовірності бухгалтерського обліку і фінансової 

звітності, зокрема, адекватного віддзеркалення фінансових результатів; 

 забезпечення відповідності амортизаційних відрахувань потребам 

відтворення необоротних активів; 

 інформаційного забезпечення ціноутворення; 

 оподаткування майна; 

 майнового страхування; 

 майнового забезпечення кредиту та інших цілей. 



Нині питання оцінки майна особливо актуальні для залізничного 

транспорту України, оскільки він знаходиться у стадії структурної реформи. 

Концепція структурної реформи та Державна цільова програма 

реформування залізничного транспорту на 2010 – 2019 роки передбачають 

утворення на базі Укрзалізниці, залізниць та інших підприємств, організацій і 

установ залізничної галузі публічного акціонерного товариства залізничного 

транспорту. Для утворення такої компанії, тобто корпоратизації, необхідна 

переоцінка майна вищеназваних підприємств і організацій за ринковою 

(справедливою) вартістю. 

І в подальшому питання оцінки майна залізничного транспорту не 

втратять своєї важливості, оскільки така оцінка буде необхідна як для 

внутрішніх (забезпечення достовірності бухгалтерського обліку, фінансової 

звітності, амортизаційної та тарифної політик), так і для зовнішніх 

(відчуження майна, його оподаткування, майнового страхування, надання 

майна в оренду тощо) потреб підприємств залізничного транспорту. 

Категорії ціни та вартості є одними з основних у економічній теорії та 

досліджуються з початку її формування як галузі знань. Разом з історичним 

розвитком економічних відносин розвиваються та формуються нові 

теоретичні уявлення щодо вартості та цін. У багатьох випадках саме погляди 

на природу вартості розрізняють економічні вчення. Питання сутності 

вартості та ціни досліджували багато видатних вчених, зокрема: Т. 

Артьомова О. Бем-Баверк, Ф. Визер, Г. Госсен, В.С. Джевонс, Ф. Енгельс, 

Дж.Б. Кларк, А. Курно, Д. Мак-Куллох, К. Маркс, А. Маршал, К. Менгер, 

Дж. Мілль, Д.С. Мілль, У. Петті, Д. Рікардо, Ж.Б. Сей, Н.В. Сеніор, А. Сміт, 

Р. Торренс, М. Туган-Барановський, І. Тюнен та інші. 

Теоретичні та практичні аспекти безпосередньо оцінки майна 

досліджували багато видатних вітчизняних та іноземних вчених, зокрема:  Ч. 

Акерсон, А. Асаул, Ф. Бебкок, І. Бланк, В. Богословський, П. Венд, С. Вітте, 

Б. Волков, В. Галасюк, М. Гненний, В. Гребенников, Дж. Грейаскемп, Ю. 

Дехтяренко, І. Джонсон, М. Дотзор, О. Драпіковський, Дж. К. Еккерт, Л. 



Елвуд, О. Євтух, І. Іванова, Р. Ілі, Ю. Кірічек, С. Коланьков, М. Колвел, О. 

Котиш, В. Ларцев, Н. Лебідь, Ю. Лихогруд, Ю. Манцевич, Я. Маркус, О. 

Мендрул, Г. Мікерін, О. Мних, Т. Молодченко-Серебрякова, Т. Момот, Є. 

Нейман, В. Павлов, Ю. Палеха, І. Пилипенко, О. Пшінько, Р. Ретклиф, С. 

Сивець, С. Скринько, Є. Тарасевич, Л. Тимощик, Н. Чебанова, Дж. Уильямс, 

Г. Федотов, Дж. Фишер, І. Фишер, Дж. Фридман, Р. Херд та інші. 

Незважаючи на пильну увагу вчених, багато питань методології 

оцінювання вартості потребують подальших досліджень.  

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується певними 

особливостями ринкових відносин та інститутів у порівнянні з країнами 

розвиненої ринкової економіки, для умов яких, у першу чергу, розроблені 

загальновизнані на сьогодні методи оцінки майна. Застосування існуючих 

методів оцінювання вартості в умовах національних ринків, що 

характеризуються низькою ефективністю та відносно низьким рівнем ділової 

активності, призводить до отримання в результаті практичної діяльності з 

оцінки майна результатів, які є недостатньо об’єктивними та достовірними. 

Це вимагає розробки нових та удосконалення існуючих методів оцінки майна 

та майнових прав, які відповідатимуть умовам, що склалися в Україні. 

Актуальність проблеми обумовила вибір теми дисертаційної роботи та 

основні напрямки дослідження у її межах. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота пов’язана з реалізацією Концепції Державної програми 

реформування залізничного транспорту, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 27.12.2006 та Державної цільової програми 

реформування залізничного транспорту на 2010 – 2019 роки, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1390 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1106). 

Дисертаційну роботу виконано відповідно плану науково-дослідних 

робіт Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна за темами: 



 "Розробка Методичних рекомендацій з визначення спеціальної 

вартості особливо привабливих об’єктів залізничного транспорту" (номер 

державної реєстрації 0112U003559). Внесок здобувача полягає у розробці 

методичних підходів до визначення спеціальної вартості особливо 

привабливих залізничних об’єктів і складанні прикладів визначення 

спеціальної вартості приміщень у вокзалах та приміщень у складах на 

залізничних станціях. 

 "Удосконалення методів оцінки вартості підприємств" (номер 

державної реєстрації 0112U003556). Здобувачем у межах цієї теми 

розроблено метод визначення ставки дисконту на базі імовірнісної моделі 

інвестиційного ринку. 

 "Розробка Методики розрахунку розміру збитків за пошкодження 

вантажних вагонів" (номер державної реєстрації 0111U009336). Внеском 

здобувача є розробка методичних підходів до визначення витрат на ремонт 

рухомого складу, що підлягають відшкодуванню, з урахуванням зносу 

запасних частин, які потребують заміни, та розробка методичних підходів до 

визначення розміру упущеної вигоди, що спричинена пошкодженням 

рухомого складу. 

 "Розробка Методики розрахунку тарифів на перевезення пасажирів 

залізничним транспортом та програмного забезпечення для розрахунку 

собівартості та тарифів" (номер державної реєстрації 0110U003343). При 

виконанні цієї науково-дослідної роботи здобувачем розроблено методи 

калькулювання собівартості одиниці послуг пасажирських залізничних 

перевезень для тарифних цілей, їх диференціації за видами послуг, що 

тарифікуються, а також методи визначення економічно обґрунтованого 

прибутку в складі тарифів на пасажирські перевезення на основі вартості 

активів підприємств залізничного транспорту та норми доходу на вкладений 

капітал. 

 "Техніко-економічний аналіз ефективності впровадження 

пасажирського рухомого складу у двоповерховому виконанні на залізницях 



України" (номер державної реєстрації 0108U008050). Здобувачем розроблено 

методичній підхід до оцінювання порівняльної економічної ефективності 

експлуатації пасажирського рухомого складу у двоповерховому виконанні. 

 "Наукове обґрунтування вартості ліцензійної угоди на виробництво 

двосистемних електропоїздів" (номер державної реєстрації 0108U008052). 

При виконанні цієї науково-дослідної роботи здобувачем розроблено 

методичний підхід визначення ставки роялті ліцензійної угоди на етапі її 

укладання та проведено практичне визначення науково-обґрунтованої ставки 

роялті ліцензійної угоди на виробництво двосистемних електропоїздів. 

 "Проведення досліджень та розробка методики економічної оцінки 

впливу інтенсивності вантажного та пасажирського руху на знос 

інфраструктури залізничного транспорту (верхньої будови колії та 

контактної мережі)" (номер державної реєстрації 0107U010379). Здобувачем 

розроблено методичні підходи до оцінювання вартісного зносу 

інфраструктури залізничного транспорту. 

Елементи дисертаційного дослідження використовувались у науково-

дослідних роботах Науково-виробничого підприємства "УКРТРАНСАКАД" 

за темами: 

 "Удосконалення Правил комплексних розрахунків між залізничними 

адміністраціями держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, 

Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки 

(ПКР), у тому числі: розробка ефективної системи економічної 

відповідальності за несвоєчасне проведення платежів; механізму розрахунків 

взаємовідносин залізничних адміністрацій при втраті або пошкодженні до 

ступеня виключення рухомого складу; розробка пропозицій по порядку 

розрахунків за орендовані вагони" (номер державної реєстрації 

0108U010678). Здобувачем обґрунтовано методичний підхід до визначення 

зносу втрачених (пошкоджених до ступеня виключення з інвентарного 

парку) вантажних вагонів за їх роком випуску та розроблено відповідні 

таблиці. 



 "Розробка пропозицій по економічній відповідальності при 

порушенні залізничними адміністраціями правил експлуатації, пономерного 

обліку і розрахунків за користування вантажними вагонами власності інших 

держава на основі аналізу діючої системи розрахунків" (номер державної 

реєстрації 0110U007443). У межах цієї науково-дослідної роботи здобувачем 

розроблено методи визначення розміру економічної відповідальності за 

порушення правил повернення вантажних вагонів у звичайних умовах та в 

режимі термінового повернення, завантаження вагонів з порушенням 

спеціалізації та виконано практичні розрахунки розміру відповідних 

коефіцієнтів до плати за користування вантажним вагоном та фіксованих 

ставок економічної відповідальності. 

 "Виконання техніко-економічних досліджень з порівняльним 

аналізом пасажирських вагонів різних виробників" (номер державної 

реєстрації 0108U008051). У цій роботі здобувачем виконана оцінка 

порівняльної економічної ефективності експлуатації на залізницях України 

пасажирських вагонів різних виробників. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

теоретико-методологічне обґрунтування та розробка практичних 

рекомендацій щодо розвитку методологічно-прикладних основ оцінювання 

вартості майна та майнових прав підприємств (на прикладі залізничного 

транспорту). 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання: 

 на підставі дослідження теоретичних основ оцінки майна, аналізу 

особливостей ринкових відносин, нормативно-методичних засад оцінки 

майна та майнових прав і практики професійної оціночної діяльності в 

Україні виявити суттєві недоліки існуючої вітчизняної методологічної бази 

оцінювання вартості; 

 розробити методичні підходи до коригування цін об’єктів порівняння 

на базі моделювання залежності вартості об’єктів нерухомого та рухомого 

майна, у тому числі, залізничного рухомого складу, від їх споживчих 



якостей; 

 удосконалити методи короткострокового прогнозування цінових рядів 

динаміки для коригування цін об’єктів порівняння на відмінність у часі від 

дати оцінки; 

 удосконалити методичний підхід до визначення ставки капіталізації за 

ринковими даними; 

 дослідити взаємозв’язок ставок капіталізації та дисконту, розробити їх 

економіко-математичні моделі для різних варіантів надходження зворотного 

грошового потоку та формування вартості реверсії; 

 розробити теоретико-методологічний підхід до визначення ставки 

дисконту на підставі встановлення зв’язку між рівнем ризику інвестиційного 

активу, який вимірюється показниками варіації, та дохідністю цього активу; 

 розробити теоретико-методологічні засади визначення вартісного 

виразу фізичного зносу об’єктів у матеріальній формі з урахуванням 

невизначеності щодо їх залишкового та загального ресурсів; 

 розробити методичний підхід до визначення вартісного виразу 

фізичного зносу об’єктів у матеріальній формі з урахуванням невизначеності 

їх залишкового і загального ресурсів та відновлення ресурсів за рахунок 

ремонтів; 

 розробити теоретико-методологічний підхід до визначення зносу 

об’єктів оцінки у матеріальній формі, які враховують можливості 

реінвестування доходів та вплив вартості капіталу на результати оцінки 

витратним методичним підходом; 

 розробити теоретико-методологічні засади визначення спеціальної 

вартості особливо привабливих залізничних об'єктів; 

 розробити науково-методичний підхід до визначення 

функціонального зносу залізничного рухомого складу з урахуванням їх 

сумісної роботи в єдиному технологічному процесі залізничних перевезень; 

 удосконалити науково-методичний підхід до визначення ставок роялті 

ліцензійних угод щодо об’єктів майнових прав інтелектуальної власності; 



 розробити науково-методичний підхід до оцінки майнових прав 

користування нерухомим майном; 

 розробити методичні підходи до обґрунтування розміру економічної 

відповідальності за втрату, пошкодження рухомого складу в міждержавному 

сполученні; 

 удосконалити методичні підходи до визначення збитків від 

пошкодження вагонів до ступеня, який припускає їх відновлення, з 

урахуванням розміру упущеної вигоди; 

 розробити методичні підходи до визначення розміру економічної 

відповідальності за інші порушення узгодженого технологічного процесу 

залізничних перевезень. 

Об’єктом дослідження є процеси оцінки майна та майнових прав 

підприємств на стадіях вторинного і первинного обміну та споживання. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних, 

науково-методичних підходів та практичних засад оцінювання вартості 

майна та майнових прав підприємств. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Для вирішення поставлених завдань використано системний підхід та 

комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. 

Методи наукової абстракції, аналізу та синтезу, історичний та логічний – 

для дослідження історичного розвитку теорій вартості та ціни, аналізу 

методологічних основ оцінки майна та майнових прав на стадіях вторинного 

обміну або використання. 

Методи економетричного моделювання, теорії ймовірностей та 

математичної статистики – для розбудови моделей ринкової вартості та 

вартості заміщення для різних типів майна, у тому числі, залізничного 

рухомого складу та розробки методів коригування цін об’єктів порівняння, а 

також методів визначення ставки капіталізації за ринковою інформацією на 

базі економетричних моделей вартості. 



Методи технічного аналізу ринків, теорії ймовірностей та математичної 

статистики, численні методи оптимізації – для дослідження та прогнозування 

динаміки цін з метою коригування цін об’єктів порівняння у часі. 

Методи фінансової математики – для дослідження взаємозв’язку ставок 

дисконту та капіталізації і розбудови відповідних економіко-математичних 

моделей. 

Ймовірнісна модель інвестиційного ринку та методи векторної 

оптимізації– для встановлення взаємозв'язку між рівнем ризику 

інвестиційного активу та його дохідністю. 

Методи теорії надійності технічних систем, теорії ймовірностей, 

диференціального та інтегрального числення – для дослідження процесів 

вартісного зносу майна у матеріальній формі. 

Концепції цінності грошей у часі та фінансової математики – для 

врахування впливу цінності грошей у часі на вартісний знос майна у 

матеріальній формі. 

Методи прямої та непрямої капіталізації дохідного методичного підходу 

– для розробки методичного підходу до визначення спеціальної вартості 

особливо привабливих залізничних об’єктів при їх оцінці на базі, яка 

відповідає спеціальній вартості. 

Методи оцінки економічної ефективності для ідентифікації та оцінки 

економічного ефекту від комерціалізації об’єкта майнових прав 

інтелектуальної власності. 

Метод дисконтування грошового потоку та метод заміщення – для 

оцінки майнових прав користування нерухомим майном. 

Система показників експлуатаційної роботи залізничного транспорту, 

методи планування робочого парку рухомого складу та метод одиничних 

витратних ставок – для комплексного визначення функціонального зносу 

залізничного рухомого складу з урахуванням їх роботи у єдиному 

технологічному процесі залізничних перевезень. 

Метод прямої капіталізації дохідного методичного підходу, метод 



кумулятивної побудови ставки дисконту, методи визначення ставки 

повернення капіталу, система показників експлуатаційної роботи – для 

обґрунтування розміру економічної відповідальності за втрату, пошкодження 

рухомого складу та інші порушення технологічного процесу внутрішніх та 

міждержавних залізничних перевезень з урахуванням прямих збитків та 

упущеної вигоди. 

Інформаційною базою дослідження є міжнародні стандарти оцінки, 

міждержавні угоди у сфері залізничних перевезень, кодекси та закони 

України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні та інструктивні 

акти Міністерства інфраструктури України, Фонду державного майна 

України, інформація Державної служби статистики України, Національного 

банку України, фінансова та статистична звітність підприємств залізничного 

транспорту, інформаційні ресурси мережі Internet та результати власних 

досліджень здобувача. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні та 

подальшому розвитку теоретико-методологічних підходів та практичних 

рекомендацій щодо оцінювання вартості майна та майнових прав 

підприємств залізничного транспорту України. Розроблені у процесі 

дослідження важливі наукові положення, що визначають наукову новизну 

дисертаційної роботи, полягають у наступному: 

вперше: 

 обґрунтовано теоретико-методологічний підхід до визначення ставки 

дисконту, яка в конкретних ринкових умовах інвестування, що описуються 

ймовірнісною моделлю інвестиційного ринку, відповідає певному сукупному 

рівню ризику інвестування в об’єкт оцінки, який виміряний варіаційними 

показниками ризикованості, що дозволяє об’єктивно встановити ставку 

дисконту на підставі зв’язку дохідності та ризику інвестування; 

 розроблено теоретико-методологічний підхід до визначення 

вартісного виразу фізичного зносу об'єктів оцінки у матеріальній формі, який 

заснований на стохастичному моделюванні напрацювання до відмови об’єкта 



оцінки та нового подібного об'єкта, що є носієм вартості заміщення 

(відтворення), і дозволяє враховувати об’єктивно притаманну майбутньому 

невизначеність при встановленні залишкового ресурсу об’єкта оцінки; 

 запропоновано модель коефіцієнта придатності майна, яка враховує 

невизначеність у момент оцінки залишкового і загального терміну 

економічного життя об’єкта оцінки, а також його часткове відновлення за 

рахунок ремонтів, що дозволяє об’єктивно враховувати сукупну дію на 

вартість об’єкта оцінки фізичного зносу, що усувається, та фізичного зносу, 

що не усувається; 

 розроблено теоретико-методологічний підхід до визначення 

вартісного зносу, який враховує можливості реінвестування майбутніх 

доходів від об’єкта оцінки та дає змогу визначення залишкового і загального 

ресурсів та поточної вартості ремонтів на основі моделювання потоків відмов 

відповідних технічних систем, що дозволяє враховувати вплив на викликану 

фізичним зносом втрату вартості об’єкта оцінки вартості капіталу та 

невизначеності залишкового ресурсу об’єкта оцінки, що має місце на дату 

оцінки; 

 розроблено концептуальний підхід до визначення спеціальної 

вартості особливо привабливих залізничних об’єктів при проведенні їх 

оцінки на неринковій базі, який полягає у встановленні надбавки до ринкової 

вартості як капіталізованого додаткового чистого операційного доходу, що 

забезпечує об’єкт оцінки, та обґрунтовано методичні підходи до визначення 

додаткового чистого операційного доходу від різних типів особливо 

привабливих залізничних об’єктів у залежності від їх найбільш ефективного 

використання, що дозволяє у повній мірі враховувати в орендній платі 

корисність особливо привабливих залізничних об’єктів, що передаються в 

оренду; 

удосконалено: 

 порівняльний та дохідний підходи до оцінки майна за рахунок 

коригування цін об’єктів порівняння на ринках купівлі-продажу (оренди) на 



базі економетричних моделей вартості (орендної плати), встановлення 

факторних ознак, які доцільно включати до відповідних моделей, та розробки 

способів їх кількісного опису, що дозволяє, на відміну від існуючих методів 

коригування, визначати сумісний вплив на вартість (орендну плату) 

споживчих якостей майна на підставі обробки та узагальнення ринкової 

інформації щодо великої кількості об’єктів порівняння, що підвищує 

достовірність оцінки; 

 метод ринкової екстракції, який використовується для визначення 

ставки капіталізації, за рахунок визначення цього показника як 

співвідношення розрахункових ставки орендної плати та вартості одиниці 

порівняння, визначених за параметрами об’єкта оцінки за економетричними 

моделями орендної плати та вартості, що, на відміну від існуючого, 

забезпечує відповідність доходу та вартості при визначенні ставки 

капіталізації та суттєво розширює сферу його застосування; 

 методичний підхід до визначення ставки капіталізації на підставі 

ставки дисконту за рахунок отримання нових залежностей між ставками 

капіталізації і дисконту для різних варіантів надходження зворотних 

грошових потоків на інвестований капітал, що дозволяє, на відміну від 

існуючого, достовірно визначати ставку капіталізації за відомою ставкою 

дисконту або ставку дисконту за відомою ставкою капіталізації та 

реалізовувати оцінку методом прямої капіталізації з урахуванням поточних 

ринкових тенденцій зміни доходів від майна та прогнозної динаміки цін; 

 метод короткострокового адаптивного прогнозування динаміки цін, 

заснований на експоненціальному середньому, у межах якого, на відміну від 

існуючого, формалізовано встановлення початкових умов для 

експоненціального середнього перших різниць ряду динаміки цін шляхом 

вирішення задачі мінімізації суми квадратів відхилень фактичних рівнів від 

розрахункових, завдяки чому зменшується суб’єктивізм прогнозування; 

 науково-методичні підходи до визначення морального зносу 

залізничного рухомого складу, які, на відміну від існуючих, враховують 



сумісну роботу вагонів та локомотивів у єдиному технологічному процесі 

залізничних перевезень і взаємний вплив зміни технічних характеристик на 

експлуатаційні показники їх використання, що дозволяє підвищити 

достовірність визначення морального зносу рухомого складу; 

 метод роялті дохідного методичного підходу до оцінки майнових 

прав інтелектуальної власності за рахунок визначення граничної ставки 

роялті ліцензійної угоди за допомогою оцінки економічного ефекту 

ліцензіата від виробництва продукції за ліцензією, що дає можливість 

обґрунтовано встановлювати ставку роялті у процесі оцінки майнових прав 

інтелектуальної власності та в інших випадках, у тому числі, на етапі 

укладання ліцензійної угоди; 

набули подальшого розвитку: 

 теоретичний підхід до оцінки майнових прав користування 

нерухомим майном за рахунок розробки моделі граничної ставки плати за 

користування, при якій для користувача залишається економічно ефективним 

використання існуючого об’єкта нерухомості замість власного будівництва, 

що дозволяє оцінити майнове право користування об’єктом нерухомості за 

допомогою комбінованого методу, який поєднує метод прямої капіталізації 

та метод заміщення і, на відміну від існуючих підходів, забезпечує 

проведення оцінки на підставі параметрів самого об'єкта оцінки, а не його 

абстрактної заміни, і сприяє узгодженню інтересів користувача і власника 

при встановленні плати за користування об’єктом нерухомості за 

результатами оцінки; 

 науково-методичний підхід до встановлення зносу втрачених 

(пошкоджених до ступеня виключення з інвентарного парку) вантажних 

вагонів інших держав для визначення розміру відшкодування збитків у 

грошовій формі за рахунок встановлення типової залежності коефіцієнта 

придатності залізничного рухомого складу від часу експлуатації, що дозволяє 

наблизити розмір грошової компенсації за втрачений (пошкоджений) вагон 

до рівня його ринкової вартості; 



 науково-методичний підхід до визначення розміру збитків від 

пошкодження вантажних вагонів за рахунок врахування зносу запасних 

частин, що підлягають заміні, та визначення розміру упущеної вигоди на 

підставі вартості пошкодженого майна та ставки капіталізації, яка включає 

норму доходу на інвестований у рухомий склад капітал та норму його 

повернення, що дозволить встановлювати повний обсяг збитків від 

пошкодження майна підприємств залізничного транспорту; 

 науково-методичні підходи до визначення розміру економічної 

відповідальності за порушення правил повернення вантажних вагонів інших 

держав за рахунок визначення чистих доходів від експлуатації вантажного 

вагона за допомогою операції, яка є зворотною до оціночної процедури 

визначення вартості прямою капіталізацією доходу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні 

результатів дослідження у практичній діяльності з оцінки майна та 

методичному забезпеченні оцінки майна підприємств залізничного 

транспорту.  

Використання розробок, одержаних у дисертаційному дослідженні, в 

практичній діяльності з оцінки майна суттєво сприяють підвищенню 

об’єктивності і достовірності її результатів. 

Застосування економетричного моделювання, у першу чергу, для 

обґрунтування коригування цін об’єктів порівняння, з одного боку, дозволяє 

при встановленні впливу на вартість об’єкта оцінки враховувати ринкову 

інформацію щодо багатьох подібних об’єктів, що безперечно зменшить 

вплив окремого одиничного об’єкта порівняння на результат оцінки, з 

другого боку, забезпечує індивідуальний підхід до об’єкта, який втрачається 

при масовій оцінці. Крім того, використання результатів роботи у практичній 

оціночній діяльності сприятиме підвищенню продуктивності праці 

оцінювачів, оскільки дозволяє ширше застосовувати розподіл праці за 

рахунок використання однієї моделі вартості для виконання  декількох 

оцінок. 



Використання розробленого теоретико-методологічного підходу до 

визначення вартісного виразу фізичного зносу дозволяє застосовувати у 

практичній оціночній діяльності інструментарію апріорного і апостеріорного 

аналізу надійності технічних систем, що особливо важливо при оцінці 

спеціалізованого майна, до якого належить значна частина основних засобів 

залізничних підприємств. 

 Використання розроблених методичних підходів до оцінки на базі 

спеціальної вартості дозволить при наданні в оренду особливо привабливих 

залізничних об’єктів у повному обсязі враховувати їх корисність, що 

сприятиме підвищенню доходів державного бюджету та залізничних 

підприємств і покращенню ефективності управління їх активами. 

Результати дисертаційного дослідження використовуються у практичній 

оціночній діяльності (акт впровадження результатів дисертації від 

14.11.2012, виданий ТОВ "Адептес": суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт 

господарювання, сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 12554/11 від 

13.10.2011). 

Наукові результати, що одержані в процесі дослідження, були 

застосовані при розробці таких методичних документів (акт використання 

результатів дисертації від 19.11.2012, виданий Головним управлінням 

майнових та земельних ресурсів Укрзалізниці; акт впровадження від 

22.11.2012, виданий ДП "Український державний розрахунковий центр 

міжнародних перевезень" та НВП "Укртрансакад"; акт впровадження від 

15.11.2012, виданий Дніпропетровським національним університетом 

залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна): 

 Методичні рекомендації з визначення спеціальної вартості особливо 

привабливих об’єктів залізничного транспорту; 

 Методика визначення розміру відшкодування збитків, завданих 

пошкодженням вагонів; 

  Методика розрахунку розміру економічної відповідальності за 

порушення пунктів 1.4 и 1.11 Правил експлуатації, пономерного обліку та 



розрахунків за користування вантажними вагонами власності інших держав. 

Результати дослідження використовуються у навчальному процесі при 

підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів з менеджменту при 

викладанні дисциплін: "Оцінка бізнесу і майна на залізничному транспорті", 

"Інвестиційний менеджмент", "Економіка залізничного транспорту" у 

Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. 

академіка В. Лазаряна (акт впровадження від 15.11.2012, виданий 

Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту ім. 

академіка В. Лазаряна). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені у 

дисертаційній роботі, отримані автором самостійно. У цій дисертаційній 

роботі не використовуються положення та наукові результати, які захищені 

здобувачем у кандидатській дисертації. Праці [51 – 63, 75, 85 – 88] є 

одноосібними. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у роботі 

використані лише ті положення та ідеї, які є результатом особистих 

досліджень здобувача: 

 у праці [44] внеском здобувача є розробка методичного підходу до 

оцінки економічної ефективності пасажирського вагона-трансформера; 

 у праці [46] внеском здобувача є розробка науково-методичних 

підходів до визначення розміру відшкодування збитків при пошкодженні 

вантажних вагонів з урахуванням зносу запасних частин, що підлягають 

заміні, та визначення розміру упущеної вигоди; 

 у праці [47] внесок здобувача полягає у розробці методичних підходів 

до визначення грошової оцінки економічних та соціальних наслідків 

транспортних подій; 

 у праці [48] внеском здобувача є розробка методичного підходу до 

визначення економічної ефективності пасажирських вагонів; 

 у праці [49] внесок здобувача полягає у визначенні очікуваного 

впливу на показники фінансової звітності переоцінки основних засобів у 

бухгалтерському обліку за справедливою вартістю на прикладі 



Придніпровської залізниці; 

 у праці [50] внеском здобувача є розробка підходів до розподілу 

витрат з утримання та ремонту залізничної колії між родами руху, видами 

тяги та конкретними поїздами з урахуванням впливу інтенсивності руху 

поїздів на знос колії; 

 у праці [64] внесок здобувача полягає у розробці методичних підходів 

до визначення показників роботи рухомого складу; 

 у праці [65] внесок здобувача полягає у розробці методичного 

підходу до грошової оцінки економічних, соціальних та інших наслідків 

транспортних подій; 

 у праці [66] внесок здобувача полягає у розробці методичних підходів 

до оцінки економічної ефективності інвестицій у заходи з підвищення 

безпеки руху поїздів на підставі зворотного зв’язку рівня безпеки руху та 

рівня ризику, що пов'язаний з рухом поїздів; 

 у праці [69] внеском здобувача є розробка методичного підходу до 

визначення ліквідаційної вартості майна шляхом коригування його ринкової 

вартості, що враховує продаж об’єкта оцінки в умовах обмеженого терміну 

експозиції; 

 у праці [70] внеском здобувача є розробка методичних підходів до 

визначення граничної ставки роялті при виробництві промислової продукції 

за ліцензією, яка ґрунтується на економічному ефекті, що виникає у 

ліцензіата; 

 у праці [71] внеском здобувача є розробка методичного підходу до 

визначення порівняльної економічної ефективності вагонів; 

 у праці [72] внесок здобувача полягає у розробці методичних підходів 

до визначення зносу залізничної колії; 

 у праці [73] внеском здобувача є розробка методів оцінки 

порівняльної економічної ефективності різних профілів коліс залізничного 

рухомого складу; 

 у праці [74] здобувачем запропоновано підходи до визначення 



економічної відповідальності за порушення умов повернення вантажних 

вагонів інвентарного парку інших держав в звичайних умовах та в умовах 

термінового повернення; 

 у праці [89] внесок здобувача полягає у побудові моделі коефіцієнта 

придатності, яка інтегрує витратний та дохідний методичні підходи до оцінки 

майна та враховує можливості реінвестування доходів, що можуть бути 

отримані у процесі експлуатації об’єкта оцінки у майбутньому; 

 у праці [90] внесок здобувача полягає у розробці методичних підходів 

до визначення показників роботи рухомого складу; 

 у праці [91] здобувачем запропоновано підходи до визначення норми 

доходу, що використовується для визначення економічних санкцій при 

перевищенні термінів розрахунків за пасажирські перевезення у 

міжнародному залізничному сполученні; 

 у праці [159] внеском здобувача є розробка методичного підходу до 

визначення економічної ефективності пасажирських вагонів; 

 у праці [160] внесок здобувача полягає у розробці методичного 

підходу до визначення економічної ефективності пасажирських вагонів. 

Апробація результатів дисертації. У процесі дисертаційного 

дослідження проводилась апробація проміжних і кінцевих результатів роботи 

шляхом оприлюднення у доповідях на міжнародних наукових і науково-

практичних конференціях, що відбулися протягом 2005 – 2010 років, зокрема 

на: ІV міжнародній науковій конференції “Проблеми економіки транспорту” 

(м. Дніпропетровськ, 2005 рік); V міжнародній науковій конференції 

“Проблеми економіки транспорту” (м. Дніпропетровськ, 2006 рік); 

міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми економіки і 

управління на залізничному транспорті" (м. Судак, 2006 рік); міжнародній 

науково-практичній конференції "Проблеми економіки та управління на 

залізничному транспорті" (м. Судак, 2007 рік); VІІ міжнародній науковій 

конференції “Проблеми економіки транспорту” (м. Дніпропетровськ, 2008 

рік); ІІІ міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми економіки 



та управління на залізничному транспорті" (м. Судак, 2008 рік); VІІІ 

міжнародній науковій конференції “Проблеми економіки транспорту” (м. 

Дніпропетровськ, 2009 рік); міжнародній науковій конференції 

"Трансбалтика 2009" (м. Вільнюс, 2009 рік); ІХ міжнародній науковій 

конференції “Проблеми економіки транспорту” (м. Дніпропетровськ, 2010 

рік); V міжнародній наукова конференції "Проблеми економіки та управління 

на залізничному транспорті" (м. Яремча, 2010 рік). У повному обсязі 

дисертаційна робота доповідалась 7 лютого 2013 року на міжкафедральному 

науковому семінарі у Дніпропетровському національному університеті 

залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. 

Публікації. За результатами наукових досліджень опубліковано 38 

наукових праць, у тому числі, одна монографія (без співавторів), 20 статей у 

наукових фахових виданнях, з них 14 одноосібних, 3 статті у інших 

виданнях, 14 тез доповідей у матеріалах наукових конференцій. Загальний 

обсяг опублікованих наукових праць становить 23,71 ум. друк. арк., з них 

особисто здобувачеві належить 21,72 ум. друк. арк. Обсяг публікацій у формі 

монографії та статей у наукових фахових виданнях становить 21,62 ум. друк. 

арк., з них особисто здобувачеві належить 20,4 ум. друк. арк. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається із вступу, шести 

розділів основної частини, висновків, чотирьох додатків, списку 

використаних джерел. Обсяг роботи становить 435 сторінок, у тому числі, 

367 сторінок основного тексту, 32 сторінки додатків та 33 сторінки списку 

використаних джерел, що налічує 326 найменувань. У основному тексті 

міститься 65 таблиць (з них 8 таблиць на 7 окремих сторінках) та 23 рисунки 

(з них 2 рисунки на 1 окремій сторінці). Обсяг основного тексту становить 16 

ум. друк. арк. 
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