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Спільні проекти
Надання фінансових послуг підприємствам різних секторів 

економіки потребує об’єднаних зусиль:
• аналітиків,

• аудиторів,

• брокерів,

• бухгалтерів,

• консультантів,

• оцінювачів,

• юристів та інш.

Залучення тих чи інших з них для виконання спільних проектів 
залежить, головним чином, від характеру самих проектів та потреб 

замовників.

Але ж загальний успіх виконання будь-яких спільних проектів 
залежить від узгодженості дій фахівців, які залучаються, що і є в 

сучасному розумінні «Team Work».
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Піраміда рівнів узгодженості принципів та методів 
надання послуг у фінансової сфері

3

1 – світовий рівень, рівень базових  понять, 
узгоджених міжнародних стандартів та практик;

2- регіональний та/або національний рівень 
існуючих стандартів та практик;

3 – галузевий рівень існуючих стандартів та 
практик;

4 – корпоративний рівень прийнятих стандартів 
та практик;

5 – рівень окремих проектів.

В загальному виміри потрібна узгодженість на всіх п’яти зазначених
вимірів, оскільки конкретна діяльність здійснюється в рамках конкретних

проектів ! Що не є простим завданням !
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Глобальна економічна криза 2008-2012 рр. надала потужний
поштовх новому рівню  вимог для підвищення стійкості фінансової 

системи в цілому 

до головних причин виникнення кризи віднесено:

 Системні порушення фінансового регулювання та контролю в цілому;

 Значні недоліки в корпоративному управлінні та менеджменті в багатьох
впливових фінансових установ;

 Спільний негативний вплив надлишкового запозичення, ризикового
інвестування та недостатньої прозорості всієї фінансової системі;

 Низький рівень стандартів функціонування та моніторингу за діяльністю
кредитно-фінансових установ;

Роль надійного аудиту установ та достовірної оцінки вартості активів 
визнана значною.

(The World Bank Group’s Response to the Global Economic Crisis, 2012)
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Масштаби глобальної кризи вражаючі:

 Індекс Dow Jones впав  більш ніж удвічі;

 Банками Америки та Європи втрачено 
незабезпечених активів на суму 2.8 трлн. дол. США;

 Глобальний ВВП в 2009 р. скоротився на 2.9 %;

 Об’єм загальносвітової торгівлі впав на 11.9 %;

 Найбільш постраждали експортно-орієнтовані 
економіки;

 Рівень девальвації української Гривні в 2008 р. склав 
42 % при скороченні пром. виробництва на 34 %.

Це потребувало прийняття  загальноузгоджених
запобіжних дій, перш за все, на міжнародному 

рівні

5



Bona consulta homini optima est!
Добра порада – найкраще! 

Основні документи, прийняті на міжнародному рівні

для зміцнення регуляторної бази, покращення нагляду, зниження 
ризиків та підвищення стійкості фінансової системи в цілому

 Міжнародні політичні рішення в рамках зустріч G 20

(2008 – 2012 рр.);

 Низка рішень та документів Міжнародного

Базельського Комітету з банківського нагляду(Базель ІІІ); 

 Директиви на Регламенти Європейського Союзу, зокрема:

- Директива 2013/36/ЄС та Регламент 575/2017/ЄС по 

вимогам до капіталу;

- Директива 2014/17/ЄС з заставного кредитування;

- Директива 2014/59/ЄС по санації та урегулюванню неплатоспроможності кредитних установ;

- Регламент 2018/345/ЄС з технічних стандартів та критеріїв методології оцінки вартості    

активів та зобов’язань.

 Прийняті на цієї основі відповідні регуляторні документи на національному рівні 
в багатьох країнах світу.
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Важливою є наявність загальноприйнятих міжнародних стандартів
В галузі вартісної оцінки існують 3 головні групи 

міжнародно визнаних  стандартів оцінки:

• Міжнародні Стандарти Оцінки IVS (International Valuation 
Standards), які розробляються та впроваджуються 
Міжнародною Радою з Стандартів Оцінки IVSC (International 
Valuation Standards Council);

• Європейські Стандарти Оцінки EVS (European Valuation 
Standards) Європейської Групи Оціночних Асоціацій TEGoVA
(The European Group of Valuation Associations);

• Стандарти оцінки Королівського Інституту Сертифікованих
Сервейерів RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors)

Вони не є суперечливими та багато в чому доповнюють 
одни інших
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Проведення фінансового аудиту здійснюється, головним чином, у 
відповідності до:

-Міжнародних стандартів фінансової звітності МСФЗ
(International Financial Reporting Standards, IFRS)

Виходять у Лондоні під егідою Ради з Міжнародних Стандартів 
Фінансової Звітності (International Accounting Standards Board, IASB) 

з 1973 р.
Прийняті більш ніж 110 країнах світу.

- Загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку ГААП
(Generally Accepted Accounting Principles).

Виходять в США під егідою Комісії з цінних паперів SEC та 
Ради з стандартів фінансового обліку FASB.

Якщо головний зміст стандартів МСФЗ  полягає у зафіксованих 
принципах фінансової звітності, стандарти ГААП базуються на 

конкретних регламентованих правилах.

Незважаючи на поступове але ж досить повільне їх 
зближення, відмінності ще залишаються суттєвими !
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Ринкова вартість                       Справедлива вартість 
Market value                                  Fair value

Стандарт IVS 104 Бази вартості 
Бази вартості, визначені стандартами IVS: Інші бази вартості (невичерпний перелік):

• Ринкова вартість; . Справедлива вартість (МСФЗ);

• Ринкова оренда;                                                          . Справедлива ринкова вартість (ОБСЕ);

• Рівноправна вартість;                                              . Справедлива ринкова вартість (США);

• Інвестиційна вартість;                                            . Справедлива вартість

• Синергетична вартість;                                               а) Корпоративне право;

• Ліквідаційна вартість.                                                  б) Закон Канади

Оцінювачі повинні вибирати базу вартості відповідно до умов та мети оцінки. 

Стандарти IFRS, в тому числі ключовий стандарт IFRS 13, повністю 
спираються на концепції Fair Value.

В чому різниця і що з цього випливає ? 
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Визначення
Стандарт IVS 104.  Ринкова вартість

Ринкова вартість - це оціночна сума на дату оцінки, за яку актив або зобов’язання можуть 
обмінюватись безпосередньо між зацікавленим покупцем і зацікавленим продавцем при 
належному маркетингу і коли сторони діють компетентно, розважливо та без примусу.

Market Value is the estimated amount for which an asset or liability should exchange on the valuation 
date between a willing buyer and a willing seller in an arm’s length transaction, after proper 

marketing and where the parties had each acted knowledgeably, prudently and without compulsion. 

Стандарт IFRS 13. Справедлива вартість
Справедлива вартість є ціна, за яку відбувалась б звичайна операція продажу активу чи 

передачі зобов’язання між учасниками ринку на дату оцінки.

Fair value is defined as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in 
an orderly transaction between market participants at the measurement date.

При досить різних визначеннях за формою за їх змістом важко з’ясувати 
суттєву різницю між ними.

10



Bona consulta homini optima est!
Добра порада – найкраще! 

Ринкова вартість (МСО) – Справедлива Вартість (МСФЗ)

• Обидві види вартості є гіпотетичними;

• Обидві спираються на існуючи або передбачувані ринкові умови;

• Обидві мають враховувати специфіку активу або зобов’зання;

• Обидві не орієнтовані на конкретного продавця та/або конкретного покупця.

В той же час:

• Ринкова вартість вважається більш залежною від 

ринкових  коливань попиту та пропозицій;        

• Справедлива вартість є більш стабільною вартісною 

характеристикою відповідного активу.

Але ж ці відмінності є такими, які важко оцінити кількісно !

11



Bona consulta homini optima est!
Добра порада – найкраще! 12

Проведене вибіркове опитування серед найбільш кваліфікованих та 
досвідчених українських оцінювачів дало наступні результати:

• Між ринковою та справедливою вартістю немає відчутної різниці  -
близько 50 %;

• Ця різниця є відчутною та пов’язана з наявністю ліквідного ринку або його 
відсутністю – близько 50 %.

В результаті досить детального обговорення група 
з 30-ті вітчизняних  оцінювачів, яка вперше в України 
в жовтні 2019 р. успішно пройшла тестування на статус 
«Всесвітньо Визнаний Оцінювач WAVO-WRV»

(World Recognised Valuer
of the World Association of Valuation Organizations) 
також дійшла до загального висновку про наявність 
відмінностей між цими видами вартості які в багатьох випадках важко оцінити 
кількісно.
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Європейські директивні документи йдуть навить далі ніж сучасні
редакції міжнародних стандартів оцінки та фінансової звітності.

Так, Регламент 2018/345/ЄС в додаток до ринкової вартості, справедливої 
вартості та заставной вартості, як баз оцінки, вводить також такі 

концептуальні поняття як:

 вартості утримання - hold value,      

 вартості продажу – disposal value,

 вартості франчайзингу – franchise value,

які мають використовуватись при процедурах санації 

та урегулювання неплатоспроможності  кредитних установ.

Майже вперше цим загально-європейським документом передбачається 
можливість встановлення діапазону вартості окрім її точкової оцінки.

В той же час особлива увага при кредитуванні приділяється заставної 
вартості (mortgage  value) забезпечення по кредитах, яка має значну 

специфіку. Її застосування в якості бази оцінки для цього напряму 
регламентовано Директивою 2008/48/ЄС та Регламентом 575/2013/ЄС.
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Концепція «Тривалої Вартості» – Long-Term Value (LTV)

Ринкова вартість застав змінюється в часі внаслідок екзогенних (цикли, інфляція, 
попит і т.д.) та ендогенних (знос, старіння, пошкодження і т.д.) чинників.     

Відповідно, при визначенні вартості застав має враховуватись часовий фактор 
згідно з терміном дії застав. 

Порівняльне тестування цих трьох підходів виконане Робочою Групою 
Об’єднання Майнових Інвесторів (Property Industry Alliance) надало 

перевагу AMV – підходу.
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Три підхода:

• Заставна вартість-Mortgage 
Lending Value, MLV (Germany);

• Інвестиційна вартість-
Investment Value, IV (Globally);

• Скорегована ринкова вартість-
Adjusted Market Value, AMV
(UK, Spain)
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Концепція «Довгострокової Сталої Вартості» 

Log-Term Sustainable Value (L-TSV) Concept
Концепція основана на доходному підході та вводить поняття:

• «сталої ставки капіталізації» - sustainable caprate;

• «сталої орендної ставки» - sustainable rent.

Вони мають визначатись враховуючи довгострокові ринкові дані

Модифікована ф-ла Гордона:

V0 = 
�
�

�
��
����

	
��� ��

				

V0 – довгострокова стала вартість;
Y1=чистій дохід наступного року;    

irf - безризикова ставка;    
irp - премія за ризик;

g – щорічне зростання доходу;
π- рівень щорічної інфляції;

d- фізичне зношення за віком;

				15
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Підсумовуючи маємо зазначити:
Загальна міжнародно визнана та уніфікована методологія проведення 

комплексних робіт з надання фінансово орієнтованих послуг для 
кредитних установ та інших суб’єктів господарювання знаходиться ще на 

стадії формування.

Однією з головних причин цього є історичний розвиток

методологічної бази окремих  видів послуг як досить                                               
самостійних.

Тому, одним з головних завдань сьогодення                                                        
постає уніфікація на єдиної платформі методології виконання 

таких комплексних проектів. 

Саме це сформульовано в якості одного з основних завдань діяльності як 

Ради з Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності IASB (International Accounting 
Standards Board), так і 

Міжнародної Ради з Стандартів Оцінки IVSC(International Valuation Standards Council);
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Базовий національний документ:

Постанова Правління НБУ від 30.06.2016 р. № 351 (зі змінами)

«Про затвердження Положення про визначення банками України розміру
кредитного ризику за активними банківськими операціями»

 Базується на рекомендаціях Базель ІІІ, положеннях Європейських Директив і
Регламентів;

 Детально описує методику та процедури оцінки кредитного ризику;

 Рівень кредитного ризику встановлюється по кожному активу окремо, або по
групах однорідних активів;

 Кредитний ризик враховує імовірність дефолту та розмір можливих втрат в разі
дефолту;

 Передбачає необхідність розрахунку інтегрального показника фінансового стану
кредиторів з застосуванням логістичної розрахункової моделі;

 Діючи банки мают здійснювати оцінку загального кредитного ризику щомісячно.

 Вступів в дію в повному обсязі з 01.02.2017 р.
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В методологічному плані щодо вартісної оцінки застав Постанова 
№ 351 обмежується положеннями про:

 «… здійснення банками оцінки застави за вартістю, яка не перевищує 
ринкової (справедливої) вартості та забезпечує її продаж 

сторонньому покупцеві».

 проведення «переоцінки вартості застави … на регулярній основі, 
зокрема, нерухомого майна, ЦМК, земельних ділянок та устаткування 

– не рідше одного разу на рік…».

В реальній практиці вартісна оцінка заставного майна виконується 
з орієнтиром на ринкову вартість, а не заставну чи іпотечну.

В цілому суттєве відставання методології  вартісної оцінки є 
загальнонаціональним.

У національних стандартах оцінки (2003-2006 рр.) саме поняття 
заставної вартості не визначено та віднесено до категорії інших 

видів баз оцінки. 
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Основним підсумком впровадження Постанови № 351, як відомо, 
є розрахунок кредитного ризику за активами

CRi = PDi х [EADi – (∑ (CVi · ki) +RС)],   

де   CRі – розмір кредитного ризику за активом;

PDі – коефіцієнт імовірності дефолту боржника/контрагента за активом;

EADі – експозиція під ризиком за активом на дату оцінки; 

CV� – вартість �-го виду забезпечення;

k� – коефіцієнт ліквідності �-го виду забезпечення; 

RC – інші надходження. 

Таким чином визначена вартість забезпечення прямо пропорційно
впливає на рівень як індивідуального, так і загального рівня ризику.

Використання заставної вартості, або «сталой вартості» застав суттєво 
змінять рівень цих ризиків.

Важливо, що ця зміна піде в не консерватівну сторону ! 
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Результати оцінки стійкості банківської системи України у 2018 році 
(за даними НБУ)

Оцінка якості активів (AQR):

 Аналізувалось 56 банків з 82 діючих;

 Здійснено коригувань аудиторами – 38 банків;

 Обсяги коригування - 728 млн грн збільшення кредитного ризику та 96 млн грн
зменшення вартості взятого на баланс майна;

 Встановлено потребу в капіталі – 5 банків;

 Потребують програм докапіталізації – 2 банки.

Стрес-тестування (ST):

 Аналізувалось 24 банка з 82 діючих;

 Встановлено потребу у капіталі за базовим сценарієм – 8 банків                               
(1-й рік – 6.1 млрд грн, 2-й рік – 7.9 млрд.грн, 3-й рік – 9.5 млрд. грн)

 Встановлено потребу у капіталі за несприятливим сценарієм – 13 банків

(1-й рік – 24.3 млрд грн, 2-й рік – 39.5 млрд грн, 3-й рік 42.7 млрд грн) 

На 2019 рік НБУ запланував проведення оцінки якості активів (AQR) у 76 з 
77 діючих банків та стрес-тестування (ST) 29 банків
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% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 2020П

Азербайджан 12,4 25,7 65,6 38,8 20,0 19,0 18,0 16,0

Білорусь 4,4 4,4 6,8 12,8 12,9 14,3 13,0 12,5

Вірменія 4,5 7,0 7,8 6,7 5,6 6,2 6,2 6,4

Грузія 7,5 7,6 7,6 7,3 5,9 5,8 5,7 6,1

Казахстан 31,0 24,0 27,5 30,0 30,0 27,5 22,5 20,0

Росія 12,9 13,6 16,5 18,0 17,5 16,7 16,0 15,5

Узбекистан 0,4 0,4 0,4 0,7 11,0 10,0 8,5 8,5

Україна 25,0 35,0 45,0 55,7 53,8 52,8 47,0 43,0

Частка проблемних кредитів в національних банківських 
системах пост-радянських країн 

(за даними агенції Standards & Poors)

По оцінках агенції Moody’s International Ratings рівень проблемних кредитів в 
української банківської системі у 2018 році склав 69 %.

Близькою є оцінка рівня «токсичних» кредитів в Україні і за даними
Групи Світового Банку, яка для 2017 р. склала 54.5 %.
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Виходячи з наведеного вище на національному рівні картина не 
виглядає кращою, що також ускладнює спільне виконання 

комплексних проектів.

Саме тому тривалість спільних комплексних проектів зазвичай є 
надвисокою та може становити декілька місяців що не може задовольнити 

а ні Замовників,  а ні Виконавців робіт.

З метою скорочення термінів та підвищення ефективності виконання таких 
спільних робіт доцільно:

 Розглядати такій проект як дійсно спільний, без елементів конкурування між 

фахівцями окремих галузей, або навіть домінування;

 Значної уваги надати підсиленню комунікацій всередині

інтегрованої команди проекту;

 Провести початкову установчу зустріч для обговорення

і погодження принципів та всієї програми робіт; 

 Проводити  регулярні координуючи проміжні очні або

мульті-медійні комунікаційні заходи;

Керуватись принципом: «Успіх проекту – це успіх всієї команди, як і його 
невдача».
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Дякую за увагу !

Thank You for Attention !

Благодарю за внимание !

Д.т.н., проф. Якубовский В.В., MRICS, REV 
АФО, віце-президент

Група «ВЕРІТЕКС», президент 

vyakubovsky@veritexgroup.com.ua

Тел.: +380 50 311 73 60


