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Методичні підходи до оцінки інвестиційної нерухомості
Збільшення обсягу об’єктів інвестиційної нерухомості на внутрішньому та міжнародному ринках, сучасні
євроінтеграційні процеси та наявні розбіжності у нормах чинного законодавства (суперечність сутнісних
ідентифікаторів інвестиційної нерухомості як активу і неоднозначність застосування методичних підходів до
оцінки інвестиційної нерухомості) обумовили необхідність удосконалення ієрархії критеріїв визнання та оцінки
об’єктів інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю. Запропонована методика ідентифікації сприятиме
підвищенню синергетичного ефекту обліку та управління об’єктами інвестиційної нерухомості завдяки посиленню
якості та достовірності інформаційних даних щодо відповідних активів підприємства. На основі критичного
аналізу основних підходів науковців щодо оцінки інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю,
розроблено методику визначення вартості об’єктів інвестиційної нерухомості та форму відображення зміни
вартості згідно з вимогами до розкриття інформації про актив. Отримані висновки та розроблені рекомендації
знайшли подальше практичне застосування в моделі оцінки ефективності управління об’єктами інвестиційної
нерухомості в результаті впровадження збалансованої системи показників.
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Методические подходы к оценке инвестиционной недвижимости
Увеличение объема объектов инвестиционной недвижимости на внутреннем и международном рынках,
современные евроинтеграционные процессы и существующие расхождения в нормах действующего
законодательства (противоречие сущностных идентификаторов инвестиционной недвижимости как актива и
неоднозначность применения методических подходов к оценке инвестиционной недвижимости) обусловили
необходимость усовершенствования иерархии критериев признания и оценки объектов инвестиционной
недвижимости по справедливой стоимости. Предложенная методика идентификации будет способствовать
повышению синергетического эффекта учета и управления объектами инвестиционной недвижимости благодаря
усилению качества и достоверности информационных данных касательно соответствующих активов предприятия.
На основе критического анализа основных подходов ученых касательно оценки инвестиционной недвижимости по
справедливой стоимости, разработана методика определения стоимости объектов инвестиционной недвижимости
и форма отображения изменения стоимости в соответствии с требованиями к раскрытию информации об активе.
Полученные выводы и разработанные рекомендации нашли дальнейшее практическое применение в модели
оценки эффективности управления объектами инвестиционной недвижимости в результате внедрения
сбалансированной системы показателей.
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