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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Наразі в ході впровадження структурної реформи 

залізничного транспорту особливої актуальності набувають питання оцінювання 

вартості основних засобів залізничних підприємств. В умовах ринкової економіки 

суб’єкти господарської діяльності мають забезпечувати відповідність облікової 

вартості активів їхній ринковій вартості, що досягається за допомогою 

періодичних переоцінок. Оцінки майна також вимагає процес корпоратизації та 

багато інших операцій з основними засобами: продаж, надання в оренду, під 

заставу, страхування майна та ін. Переважаючу частину активних виробничих 

основних засобів залізничного транспорту складають здебільшого парки 

рухомого складу, що вимагає особливої уваги до оцінювання їх вартості. 

У становленні ринкової економіки суттєву роль відіграє ринкова 

інфраструктура, одним з елементів якої є інститут професійної оцінки майна. 

Його функціонування пов’язане насамперед з обслуговуванням вторинних ринків 

майна та майновими правами. Як правило, професійна оцінка потрібна для 

визначення вартості об’єктів, які не є новими. Вона не застосовується до товарів у 

процесі їх купівлі-продажу споживачами та виробниками, тобто на первинному 

ринку (це є сферою ціноутворення), а потрібна для обслуговування вторинних 

ринків, де здійснюється обмін між споживачами (користувачами) відповідного 

майна. Оскільки оцінка майна принципово відрізняється від ціноутворення за 

сферою застосування, то й їхня методологічна база є різною. 

Для створеного на базі майна підприємств магістрального залізничного 

транспорту Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» сьогодні 

особливої актуальності набувають питання науково-методичного забезпечення 

незалежної оцінки об’єктів, специфічних для залізничного транспорту, у тому 

числі рухомого складу. І надалі ці питання 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, майнове 

страхування, надання майна в оренду тощо) потреб підприємств залізничного 

транспорту. 

Теоретичні та практичні аспекти оцінки майна досліджували багато видатних 
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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, 

О. Гненний, В. Гребенников, Дж. Грейаскемп, Ю. Дехтяренко, І. Джонсон,                    

В. Дикань, 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, 

Т. Молодченко-Серебрякова, Є. Нейман, В. Павлов, Ю. Палеха, І. Пилипенко, 

Р. Ретклиф, С. Сивець, С. Скринько, Є. Талавіра, Є. Тарасевич, Л. Тимощик, 

Дж. Уїльямс, Г. Федотов, Дж. Фішер, І. Фішер, Дж. Фрідман, Р. Херд та інші. 

Незважаючи на пильну увагу вчених, багато аспектів методології оцінювання 

вартості потребують подальших досліджень.  

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується певними 

особливостями ринкових відносин та інститутів порівняно з країнами розвиненої 

ринкової економіки, для умов яких, передусім, і розроблені загальновизнані на 

сьогодні методи оцінки майна. Застосування існуючих методів оцінювання 

вартості в умовах національних ринків, яким притаманна низька ефективність та 

відносно низький рівень ділової активності, призводить до отримання в 

практичній діяльності з оцінки майна результатів, які є недостатньо об’єктивними 

та достовірними. Це потребує удосконалення методів оцінки майна та майнових 

прав, які відповідатимуть умовам, що склалися в Україні. Актуальність проблеми 

зумовила вибір теми дисертаційної роботи та визначила основні напрямки 

дослідження в 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 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 26.10.2011 № 1106). 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна за темами: 

 «Розробка методичних рекомендацій з визначення спеціальної вартості 
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особливо привабливих об’єктів залізничного транспорту» (номер державної 

реєстрації 0112U003559). Внесок здобувача полягає у розробці методичних 

підходів до визначення функціонального зносу залізничного рухомого складу. 

 «Розробка методики розрахунку розміру збитків за пошкодження 

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

здобувача є розробка методичних підходів до оцінки фізичного зносу вантажних 

вагонів. 

 «Розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом в Україні» 

(номер державної реєстрації 0115U002424). Здобувачем розроблено методичні 

підходи до оцінювання існуючого вузькоколійного рухомого складу. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо 

удосконалення методичних підходів до оцінювання вартості залізничного 

рухомого складу. 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 

напрямки розвитку науково-методичних підходів до оцінювання вартості 

залізничного рухомого складу; 

 визначити особливості залізничного рухомого складу як об’єкта оцінки та 

встановити основні чинники, що визначають його корисність з позиції 

оцінювання вартості; 

 удосконалити порівняльний методичний підхід до оцінки залізничного 

рухомого складу на базі ринкової вартості методом регресійного аналізу в умовах 

неповної інформації щодо технічного стану об’єктів порівняння; 

 удосконалити методи визначення вартісного виразу фізичного зносу 

залізничного рухомого складу з урахуванням невизначеності щодо залишкового 

та загального ресурсів; 

 розробити методичний підхід до оцінки функціонального зносу 

залізничного рухомого складу, що враховує його роботу в єдиному 

технологічному процесі перевезень; 
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 удосконалити дохідний методичний підхід для оцінки залізничного 

рухомого складу на базі ринкової вартості за рахунок розробки методів реалізації 

оціночних процедур: прогнозування чистого операційного доходу та визначення 

ставки дисконту. 

Об’єктом дослідження є процес оцінки залізничного рухомого складу як для 

внутрішніх, так і для зовнішніх потреб підприємств. 

Предметом дослідження є сукупність принципів, методів, методичних 

підходів та практичних засад оцінювання вартості залізничного рухомого складу. 

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 теоретичних основ оцінки майна, аналізу 

методології оцінювання вартості на стадіях вторинного обміну або використання; 

методи економічного аналізу – для аналізу стану парків залізничного 

рухомого складу та ринку цих об’єктів; 

методи економетричного моделювання, теорії ймовірностей та математичної 

статистики – для розбудови моделей ринкової вартості залізничного рухомого 

складу; 

методи фінансової математики – для формування моделі визначення 

функціонального зносу рухомого складу, а також для побудови економіко-

математичних моделей ставок дисконту та капіталізації; 

методи теорії надійності технічних систем, теорії ймовірностей, 

диференціального та інтегрального числення – для дослідження процесів 

вартісного фізичного зносу залізничного рухомого складу; 

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 його роботи в єдиному технологічному процесі 

залізничних перевезень. 

Інформаційною базою дослідження є міжнародні стандарти оцінки, кодекси 

та закони України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні та 
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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 науково-методичних підходів та практичних рекомендацій 

щодо оцінювання вартості залізничного рухомого складу. Розроблені в процесі 

дослідження важливі наукові положення, що визначають наукову новизну 

дисертаційної роботи, полягають у такому: 

удосконалено: 

 порівняльний методичний підхід до оцінки залізничного рухомого складу 

на базі ринкової вартості методом регресійного аналізу за рахунок врахування 

технічного стану об’єкта оцінки шляхом інтерполяції в межах довірчого інтервалу 

вартості як результуючої ознаки, що, на відміну від існуючого підходу, не вимагає 

введення до регресійної моделі вартості факторних ознак, які характеризують 

технічний стан. Це дозволяє застосовувати метод регресійного аналізу для 

побудови моделі вартості в умовах неповної інформації щодо технічного стану 

об’єктів порівняння; 

 дохідний методичний підхід до оцінки залізничного рухомого складу на 

базі ринкової вартості за рахунок розробки методів реалізації оціночних 

процедур: прогнозування чистого операційного доходу й визначення ставки 

дисконту, які, на відміну від існуючих, ґрунтуються на припущені про 

використання об’єкта оцінки в перевезеннях його власником. Дохід від об’єкта 

рухомого складу визначається як різниця між платою за перевезення в рухомому 

складі залізниць та власному. Ставка дисконту встановлюється методом ринкової 

екстракції як внутрішня норма доходу, виходячи з прогнозування для об’єктів 

порівняння доходів та витрат аналогічно об’єкту оцінки. Це дозволяє розширити 

сферу застосування дохідного підходу для оцінки залізничного рухомого складу; 

набули подальшого розвитку: 

 система показників роботи рухомого складу за рахунок розробки 

аналітичної формули продуктивності вантажного вагона, у якій вона визначається 

як добуток динамічного навантаження навантаженого вагона та навантаженого 
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рейсу, віднесений до обороту вагона, що більш повно, ніж загальновідома, 

відображає вплив на продуктивність визначальних чинників. Це дозволяє в 

процесі аналізу корисності для цілей оцінки безпосередньо пов’язувати 

продуктивність вагона як основний вимірник корисності з його технічними 

характеристиками; 

 теоретико-методологічний підхід до визначення вартісного виразу 

фізичного зносу об’єктів оцінки у матеріальній формі, який базується на 

стохастичному моделюванні напрацювання до відмови об’єкта оцінки та нового 

подібного об’єкта, що є носієм вартості заміщення (відтворення), за рахунок його 

доповнення моделлю, у якій щільність розподілу випадкової величини 

залишкового напрацювання до відмови об’єкта оцінки описується розподілом 

Вейбулла, а випадкова величина напрацювання до відмови подібного об’єкта – 

носія вартості заміщення – експоненціальним розподілом. Це дозволило 

побудувати модель коефіцієнта придатності, яка може бути застосована не лише 

для технічних систем, що не відновлюються, а в умовах невизначеності щодо 

проведених ремонтів і для інших об’єктів оцінки; 

 науково-методичний підхід до визначення функціонального зносу 

вантажних вагонів, який, на відміну від існуючих, враховує 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 функціонального 

зносу рухомого складу; 

 методи визначення поточної вартості ануїтету, які, на відміну від 

існуючих, дозволяють математично коректно визначати поточну вартість ануїтету 

при відмінній від року періодичності платежів з використанням річної ставки 

дисконту, що дозволяє підвищити точність визначення поточної вартості 

грошового потоку. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні 

результатів дослідження в практичній діяльності з оцінки майна та методичному 

забезпеченні оцінки залізничного рухомого складу.  

Використання розробок, одержаних у дисертаційному дослідженні, у 

практичній діяльності з оцінки майна сприяє підвищенню об’єктивності й 

достовірності її результатів. 
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Застосування економетричного моделювання для оцінки залізничного 

рухомого складу порівняльним підходом дозволяє об’єктивно встановити зв’язок 

між величинами коригувань цін об’єктів порівняння та їх споживчими 

властивостями на підставі ринкової інформації. При цьому при встановленні 

впливу споживчих якостей на вартість об’єкта оцінки враховується ринкова 

інформація щодо багатьох подібних об’єктів, що зменшує вплив окремого 

одиничного об’єкта порівняння на результат оцінки. 

Використання розробленого теоретико-методологічного підходу до 

визначення вартісного виразу фізичного зносу дозволяє застосовувати в 

практичній оціночній діяльності інструментарію апріорного й апостеріорного 

аналізу надійності технічних систем, що особливо важливо при оцінці 

спеціалізованого майна, до якого належить значна частина залізничного рухомого 

складу. 

Результати дисертаційного дослідження використовуються в практичній 

оціночній діяльності (акт впровадження результатів дисертації від 22.08.2016 р., 

виданий ТОВ «Адептес»: суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання, 

сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 17096/14 від 24.10.2014). 

Наукові результати, що одержані в процесі дослідження, були застосовані 

при розробці методики визначення розміру відшкодування збитків, завданих 

пошкодженням вагонів (акт використання результатів від 08.09.2016 р., виданий 

Публічним акціонерним товариством «Українська залізниця»; акт використання 

результатів від 01.09.2016 р., виданий Дніпропетровським національним 

університетом залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна). 

Результати дослідження використовуються в навчальному процесі для 

підготовки 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 імені академіка В. Лазаряна 

(акт використання результатів від 01.09.2016 р., виданий Дніпропетровським 

національним університетом залізничного транспорту імені академіка  

В. Лазаряна). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в 

дисертаційній роботі, отримані автором самостійно. Праця [182] є одноосібною. З 
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наукових праць, опублікованих у співавторстві, у роботі використані лише ті 

положення та ідеї, які є результатом особистих досліджень здобувача: 

 у статті [181] внеском здобувача є аналіз впливу облікової вартості 

залізничного рухомого складу на конкурентоспроможність залізничного 

транспорту; 

 у статті [180] внеском здобувача є розробка моделі коефіцієнта 

придатності, у якій щільність розподілу випадкової величини залишкового 

напрацювання до відмови об’єкта оцінки описується розподілом Вейбулла з 

параметром 1δ  , а випадкова величина напрацювання до відмови подібного 

об’єкта – носія вартості заміщення – експоненціальним розподілом; 

 у статті [183] внесок здобувача полягає в розробці методичного підходу до 

визначення ставки дисконту; 

 у статті [185] внеском здобувача є розробка методичного підходу до 

оцінки залізничного рухомого складу методом регресійного аналізу 

порівняльного методичного підходу, у якому врахування технічного стану об’єкта 

оцінки досягається шляхом інтерполяції в межах довірчого інтервалу вартості як 

результуючої ознаки; 

 у статті [184] внесок здобувача полягає в розробці науково-методичного 

підходу до визначення функціонального зносу вантажних вагонів, у якому 

враховується сумісна роботу вагонів та локомотивів у єдиному технологічному 

процесі залізничних перевезень і взаємний вплив зміни технічних характеристик 

на експлуатаційні показники їх використання. 

 у тезах [186] внеском здобувача є розробка методичного підходу щодо 

визначення вартості вагона з метою встановлення розміру відшкодування у 

грошовій формі збитків при його пошкодженні до ступеня виключення з 

інвентарного парку; 

 у тезах [187] внесок здобувача полягає у виконанні аналізу стану 

локомотивного парку; 

 у тезах [188] внеском здобувача є розробка моделі коефіцієнта 

придатності, у якій щільність розподілу випадкової величини залишкового 

терміну експлуатації об’єкта оцінки описується розподілом Вейбулла, а випадкова 

величина терміну експлуатації подібного об’єкта – експоненціальним розподілом; 
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 у тезах [189] внесок здобувача полягає в розробці способу оцінки 

залізничного рухомого складу методом регресійного аналізу, у якому врахування 

технічного стану об’єкта оцінки досягається шляхом інтерполяції в межах 

довірчого інтервалу вартості як результуючої ознаки; 

 у тезах [190] внеском здобувача є розробка науково-методичного підходу 

до визначення функціонального зносу вантажних вагонів, у якому враховується 

сумісна роботу вагонів та локомотивів у єдиному технологічному процесі 

залізничних перевезень. 

Апробація результатів дисертації. У процесі дисертаційного дослідження 

виконана апробація проміжних і кінцевих результатів роботи шляхом 

оприлюднення в доповідях на міжнародних наукових і науково-практичних 

конференціях, що відбулися протягом 2011–2015 років, зокрема: на VІІ Науково-

практичній міжнародній конференції «Проблеми міжнародних коридорів та 

єдиної транспортної системи України» (2011 р.); ХІІ Міжнародній науковій 

конференції «Проблеми економіки транспорту» (2014 р.); ХІІІ Міжнародній 

науковій конференції «Проблеми економіки транспорту» (2015 р.); ХІ Науково-

практичній міжнародній конференції «Міжнародні транспортні коридори та 

корпоративна логістика» (2015 р.). У повному обсязі дисертаційна робота 

доповідалася 3 листопада 2016 року на міжкафедральному науковому семінарі в 

Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна. 

Публікації. За результатами наукових досліджень опубліковано 11 наукових 

праць, у тому числі 6 статей у наукових фахових та науковометричних виданнях, 

з них 1 одноосібна, 5 тез доповідей у матеріалах наукових конференцій. Обсяг 

публікацій у формі статей у наукових фахових виданнях становить 3,5 ум. друк. 

арк., з них особисто здобувачеві належить 2,6 ум. друк. арк. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів 

основної частини, висновків, двох додатків, списку використаних джерел. Обсяг 

роботи становить 169 сторінок, у тому числі 140 сторінок основного тексту, 

6 сторінок додатків та 21 сторінка списку використаних джерел, що налічує 

195 найменувань. В основному тексті міститься 20 таблиць та 11 рисунків. Обсяг 

основного тексту становить 7,2 ум. друк. арк. 


