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СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ СУТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ОБЛІКУ ЛЮДСЬКИХ 

РЕСУРСІВ 

 

Узагальнюючи існуючі підходи до визнання і оцінки людських ресурсів,  
доведено доцільність і можливість їх обліку. 
 

Обобщая существующие подходы к признанию и оценке человеческих  
ресурсов, доказана целесообразность и возможность их учета. 
 

Summarizing the existent going near confession and estimation of human  

capitals, expedience and possibility of their account is well-proven. 

 

В умовах формування постіндустріальної моделі розвитку світового госпо-

дарства важливим чинником забезпечення конкурентного статусу господарюю-

чого суб’єкта виступають людські ресурси. Вони є не просто робочою силою, 

фактором виробництва, а й інтелектуальною складовою капіталу підприємства, 

яка формує його ділову репутацію. 

Зміна парадигми сприйняття людських ресурсів обумовлює нові підходи до 

організації їх управління та інформаційного забезпечення його функцій, встанов-

лення вартісного зв’язку між управлінням людськими ресурсами і результатами 

діяльності підприємства. У зв’язку з цим актуальними стають питання визнання, 

оцінки та обліку людських ресурсів. 

Питання економічної суті людських ресурсів досліджували провідні іноземні 

та вітчизняні вчені-економісти: М. Армстонг, Г. Беккер, Р. Лайкерт, Л. Туроу,             

Е. Фламхольц, А.І. Добринін, Ю.А. Корчагін, А.А. Куликов, Д.П. Богиня,                 

О.А. Грішнова, М.І. Долішній, Л.К. Семів та ін. 

Проблеми визнання, оцінки та обліку людських ресурсів досліджують вітчи-

зняні науковці С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, Т.В. Давидюк та ін. 

Сучасна концепція  людських ресурсів пов’язана із виникненням і розвит-

ком теорії людського капіталу, розроблюваної  Т. Шульцем, Г.Беккером, Г. Боу-

еном, Л. Туроу та ін.(70-90 –ті роки ХХ ст). В рамках цього підходу найбільшою 

цінністю підприємства, його активом, визнається людина як сукупність знань, 

умінь і навичок. Людські ресурси в такому розумінні набувають форми людсько-

го капіталу. У зв’язку з цим  відбувається деяке ототожнення облікової суті люд-

ських ресурсів та людського капіталу, про що свідчать дослідження Т.В. Дави-

дюк, М. Добія, Н.М. Королюк, О.В. Перчук та ін. Зокрема М. Добія, окреслюючи  



Випуск 3(59) 2012 р. Серія «Економіка» 

18 

підходи до досліджень людського капіталу, акцентує, що в широкому розумінні 

теорія людського капіталу враховує загальну теорію обліку, яка визначає праців-

ника незалежним суб’єктом обліку і об’єктом дослідження [1].  

Не зважаючи на свою цінність для підприємства, людські ресурси досі не є 

окремим об’єктом бухгалтерського обліку. Більше того, вони оцінюються не з 

позицій отримуваного від їх експлуатації  доходу, а з позицій витрат на утриман-

ня. Дискусійними залишаються спроби теоретичного обґрунтування необхіднос-

ті переорієнтації та реформування існуючої системи обліку. Доведення доціль-

ності та можливості обліку людських ресурсів як капіталу стало метою написан-

ня даної статті. 

Термін „людські ресурси” на мікрорівні характеризує персонал підприємст-

ва з якісної, змістовної сторони [2; 3; 6]. Якщо зміст термінів „робоча сила”, 

„трудові ресурси” підкреслює функціональний, технократичний підхід до люди-

ни, то термін людські ресурси є відображенням ціннісного підходу до людини-

працівника . 

Н.М. Королюк  доводить, що людина не завжди виступала об’єктом обліку. 

„Спочатку її облікували як матеріальну річ, потім перейшли до відображення в 

обліку не самої людини, а відпрацьованого нею робочого часу. За радянських ча-

сів облікували трудові ресурси. На сучасному етапі з’являються спроби розробки 

методик відображення в обліку знань, умінь та професійних навичок, якими во-

лодіє працівник підприємства” [4, С.10]. 

Працівники підприємства є робочою силою, яка облікується за витратами на 

найм та утримання. Виходячи з  поділу витрат на затратні (ті, що споживаються) 

та активні (ті, що здатні приносити в майбутньому вигоду), в [5] запропоновано 

витрати, пов’язані з людськими ресурсами, поділяти на початкові та відновлюва-

льні. Початкові витрати включають витрати на пошук, придбання і попереднє 

навчання працівників. Відновлювальні витрати (витрати заміщення) – це сьогод-

нішні затрати, необхідні для заміни поточного працівника на іншого. Вони 

включають витрати на придбання нового спеціаліста, його навчання (орієнтацію) 

та витрати, пов’язані зі звільненням працівника. Всі ці витрати підлягають варті-

сній оцінці і відображаються у складі поточних витрат підприємства. Теоретично 

початкові витрати формують вартість робочої сили, а в сукупності з відновлюва-

льними – вартість людських ресурсів. 

В процесі праці робоча сила використовує свій потенціал (фізичний, профе-

сійний, емоційний). Потенційні можливості, які можуть бути використані під час 

виробництва, є ресурсом [6].  

Специфічними рисами людини (працівника)  як ресурсу М. Армстронг [7,                

С. 65] визначає: 

- можливість брати участь у процесі виробництва не одноразово, як приро-

дні ресурси, а впродовж всього періоду, коли людина задіяна в організації, - як 

необоротний актив; 

- виступаючи як необоротний актив, людина з віком зношується фізично та 

морально, але набуває при цьому досвіду і в стандартних процесах доводить свої 
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навики до автоматизму, що не вимагає додаткових капіталовкладень, порівняно з 

модернізацією необоротних активів; 

- здатність продукувати нові знання. 

Ресурси є активами підприємства, оскільки контролюються в результаті ми-

нулих подій і від їх використання очікується одержання майбутніх економічних 

вигод [8].  

З іншого боку, створюючи в процесі праці додану вартість, продукуючи нові 

знання, які в подальшому можуть слугувати засобом досягнення конкурентних 

переваг підприємства, людина збільшує свою цінність і капітал підприємства. 

Носієм і продуцентом такого новоствореного капіталу є людина (людський ре-

сурс, що задіяв потенціал), тому вона виступає людським капіталом підприємст-

ва. Одним з варіантів вартісної оцінки такого капіталу є величина отриманого 

прибутку, іншим – сума витрат, понесених на формування капіталу. 

Людський капітал є складовою більш загального капіталу підприємства – ін-

телектуального, який формує ділову репутацію підприємства (гудвіл). Як зазна-

чає Чеботарьов Н.Ф. [9], рівень гудвілу не прямо пропорційний величині людсь-

кого капіталу. Підприємство, маючи високий рівень гудвілу, сформований впро-

довж багатьох років, може впродовж деякого періоду часу мати низький рівень 

людського капіталу за рахунок звільнення великої кількості ключових керівників  

і кваліфікованих працівників, наявності значного по масштабу конфлікту в тру-

довому колективі, невідповідності кваліфікації багатьох працівників профілю, 

що змінився. Якщо рівень людського капіталу характеризується станом на пото-

чний період часу, то гудвіл формується в набагато більш значний проміжок часу.  

Враховуючи вищевикладене, є всі підстави розцінювати людські ресурси як 

актив, що здатен приносити дохід. Витрати, пов’язані  з утриманням людських 

ресурсів, сприяють збільшенню людського капіталу, тому можуть оцінюватись 

як інвестиції в людський капітал.  

Процес обліку людських ресурсів включає такі напрями (етапи): 

- облік власне людських ресурсів; 

- облік витрати на утримання; 

- облік людського капіталу як віддачі від інвестицій у людські ресурси. 

Комітет з бухгалтерського обліку людських ресурсів (Committee on Human 

Resource Accounting, США) визначив бухгалтерський облік людських ресурсів як 

„процес ідентифікації і оцінки даних про людські ресурси з наступним наданням 

отриманої інформації зацікавленим сторонам” [10, С. 440].  

Американський інститут праці виділяє такі функціональні цілі обліку люд-

ських ресурсів:  

1) представляти затратно-вартісну інформацію про прийняття управлінських 

рішень щодо придбання, розміщення, розвитку людських ресурсів для досягнен-

ня затратно-ефективних організаційних цілей; 

2) надавати управлінському персоналу можливість здійснювати ефективний 

моніторинг використання людських ресурсів; 
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3) забезпечувати контроль вартості активів тобто визначати, залишилася вона 

незмінною, зменшилася чи збільшилася; 

4) забезпечувати управлінський персонал інформацією про людський капітал 

для прийняття ефективних управлінських рішень. 

Відповідно до міжнародних та національних стандартів обліку працівники 

підприємства (а відтак – і людські ресурси) не є самостійним об’єктом бухгал-

терського обліку. Питання документування та організації роботи з документами 

стосовно особового складу підприємства з питань приймання, переведення, зві-

льнення, обліку працівників знаходяться у віданні кадрових служб підприємств. 

Інформація про чисельний та якісний склад працюючих подається до державних 

органів статистики. Перелік форм державної статистичної  звітності за розділом 

„Статистика чисельності, заробітної плати та робочого часу найманих працівни-

ків” та основної інформації, що в них розкривається, відповідно до [11], наведено 

у таблиці. 

Таблиця   

Перелік форм державної статистичної звітності зі статистики чисельності,  

заробітної плати та робочого часу найманих працівників 
Назва форми  

звітності 

Періодичність 

подання 

Інформація, що розкривається 

Звіт з праці 
Щомісяця, що-

кварталу 

Кількість працівників, їх структура, 

умови зайнятості та плинність 

Склад фонду оплати праці та інші ви-

плати 

Розподіл працівників за розмірами 

зарплати 

Кількість та фонд оплати праці окре-

мих категорій працівників 

Укладання колективних договорів 

Витрати на утримання робочої сили, 

що не входять до фонду оплати праці 

(тис. грн.) 

Звіт про кількісний 

та якісний склад 

державних службов-

ців та посадових 

осіб місцевого само-

врядування, які за-

ймають посади кері-

вників та спеціаліс-

тів 

Річна  Кількісний та якісний склад державних 

службовців 
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продовження  таблиці 

 

Звіт про кількість 

працівників, їхній 

якісний склад та про-

фесійне навчання 
Річна 

Віковий та якісний склад працівників 

Кількість працівників, які пройшли під-

готовку кадрів безпосередньо на вироб-

ництві,  у навчальних закладах, навча-

лись закордоном, отримали нові професії 

Кількість та структура працівників, які 

пройшли підвищення кваліфікації 

Звіт про стан умов 

праці, пільги та ком-

пенсації за роботу зі 

шкідливими умовами 

праці 

Один раз на  

два роки 

Стан та умови праці, пільги та компенса-

ції за роботу зі шкідливими умовами 

праці 

Звіт про заробітну 

плату за професіями 

окремих працівників 

Один раз на чоти-

ри роки 

Загальна інформація про організацію 

оплати праці на підприємстві 

Постійні індивідуальні дані про праців-

ників та структуру заробітної плати 

 

На відміну від іноземної звітності, описаної Т.В. Давидюк [11] та Н.М. Коро-

люк [3], яка передбачає наочне представлення інформації про стан людських ре-

сурсів, вітчизняна система звітних показників зорієнтована на відображення 

структури працюючих та витрат на їх утримання (зокрема, у Звіті про фінансові 

результати (ф. 2) у складі операційних витрат).  Узагальнені якісні показники на-

водяться лише в розрізі складу працівників та кількості працюючих, які пройшли 

навчання чи підвищення кваліфікації. При цьому не оприлюднюється інформація 

про вартісні показники такого навчання та їх зв’язок з ефективністю діяльності 

підприємства. 

Для відображення людських ресурсів у складі активів підприємства вони по-

винні задовольняти критерії відповідності активам: 

1 – отримання потенційної майбутньої вигоди, 

2 – наявність прав володіння чи контролю зі сторони господарюючого 

суб’єкта, 

3 – можливість грошової оцінки. 

Саме доведення такої відповідності є найбільш дискусійним. Відповідно до 

МСБО 38 „Нематеріальні активи” [12] майбутня економічна вигода, втілена в ак-

тиві, – це потенціал, який прямо чи опосередковано увійде у потік грошових ко-

штів компанії. 

Підприємство отримає економічні вигоди від активів, якщо активи можна: 

- використовувати окремо чи в поєднанні з іншими активами при виробни-

цтві товарів (робіт, послуг), 

- обміняти на інші активи , 

- використати для погашення зобов’язань, 

- розподілити серед власників компанії. 



Випуск 3(59) 2012 р. Серія «Економіка» 

22 

Розділяючи думку М. Арстронга [6], Н. Починок [2], А. Куликова [13], прибі-

чників теорії людського капіталу, вважаємо, що з позицій отримання майбутніх 

економічних вигод людські ресурси можна вважати активом, оскільки вони є ос-

новним фактором успіху компанії і джерелом прибутку. Е.С. Хендріксен та  

М.Ф. Ван Бреда наголошували, що навіть якщо  „...оцінка права на вигоду і поте-

нційні послуги може бути визначена тільки орієнтовно, це не означає, що об’єкт 

не слід вважати активом”[15, С. 287] 

Контроль над активом передбачає вирішальний вплив на фінансову, госпо-

дарську і комерційну політику підприємства з метою отримання вигод від його 

діяльності [16, С. 94]. Питання контролю пов’язані  з юридичним правом власно-

сті. Розрізняють юридичний, економічний та адміністративний контроль. Остан-

ній передбачає підконтрольність людини роботодавцю. 

Цілком логічними є твердження про неможливість контролю над людськими 

ресурсами з боку підприємств у зв’язку з відсутністю в останніх права власності. 

О. Агєєва [17] вважає, що людські ресурси можуть оцінюватися за витратами на 

навчання або шляхом вимірювання принесеної ними доданої вартості, але не 

можуть включатися в активи організації, оскільки люди вільні і підприємство не 

має контролю над цими ресурсами.  

На противагу таким поглядам М. Армстронг [7, С. 66], посилаючись на Р. Ех-

ренберг та Р. Сміт наголошує, що теорія людського капіталу розглядає працівни-

ків як матеріалізований набір навичок, який роботодавець може орендувати. 

Н. Починок [2], цитуючи Дж. Каннінга, наголошує, що визнання об’єкта ак-

тивом має швидше економічний характер ніж юридичний. Економічний конт-

роль над людськими ресурсами аналогічно контролю над орендованими необо-

ротними активами дозволяє відображати в обліку такий орендований актив як 

актив орендаря, хоча орендар не має на нього права власності. Підставою для 

цього відповідно до МСБО 17 „Оренда” та ПСБО14 „Оренда” є той факт, що 

орендар отримує економічні вигоди від використання орендованого активу 

впродовж більшої частини терміну його економічної служби. І хоча відповід-

ність відносин роботодавця з працівником суті орендних відносин залишається 

спірним питанням, але беззаперечним є факт використання роботодавцем за пла-

ту здібностей працівника. 

Нормативними документами, що регулюють порядок обліку та оцінки нема-

теріальних активів [8; 13; 18] не передбачено способів оцінки людських ресурсів 

та капіталу у зв’язку з неможливістю їх обліку у складі активів. Прихильники ж 

концепції обліку людських ресурсів запропонували різні методи оцінки людсь-

ких ресурсів. Чеботарьов Н.Ф. [6] об’єднує їх у дві групи: моделі активів (витра-

тні моделі) і моделі корисності. Перші засновані на обліку витрат на людський 

капітал (за аналогією з основним капіталом) і його амортизацію. За допомогою 

других моделей безпосередньо оцінюється ефект тих або інших кадрових інвес-

тицій. Однак, як зазначає Давидюк Т.В. [19] досі не існує загальновизнаних спо-

собів оцінки людей.  
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Узагальнюючи  погляди науковців на проблеми обліку людських ресурсів, 

варто відмітити позицію Р. Джош і М. Скайген, М. Кутєр,  процитовану А. Кули-

ковим [14],  про неможливість розробити бухгалтерську систему оцінки і обліку 

людських ресурсів, оскільки при відображенні людських ресурсів у складі акти-

вів компанії необхідно капіталізувати всі витрати, пов’язані з таким активом і 

амортизувати його. Разом з тим А. Добринін, С. Дятлов, О. Циренова [20] людсь-

кі ресурси пропонують  облікувати в складі нематеріальних активів у розмірі по-

вної вартості за весь період використання, а річну суму амортизації визначати, 

виходячи з річної зарплати працівників, включаючи виплати на соціальне стра-

хування. Вони також пропонують проводити переоцінку людських ресурсів.            

А. Куликов [14] людські ресурси пропонує облікувати у складі ділової репутації 

фірми, а витрати на утримання людських ресурсів поділяти на групи: витрати на 

придбання, утримання, розвиток, вибуття працівників. Витрати на придбання і 

розвиток – капіталізувати, витрати на утримання і вибуття – облікувати у складі 

витрат періоду. 

Вітчизняні науковці [2; 4; 12] вказують на неможливість балансового обліку 

людських ресурсів як самостійного об’єкта обліку і пропонують впровадження 

внутрігосподарської та забалансової систем обліку людських ресурсів та капіта-

лу. 

Проведені дослідження свідчать про необхідність актуалізації системи бух-

галтерського обліку людських ресурсів. Вважаємо, що людські ресурси є необо-

ротним активом підприємства, залучення якого у процес виробництва дає мож-

ливість формувати людський капітал, що приносить дохід. Для функціонування 

підприємств (установ, організацій) в постіндустріальному суспільстві притаман-

ним є формування нових знань людськими ресурсами, що задіяні на них. З ме-

тою мотивації людських ресурсів до їх продукування доцільним є облік людсь-

ких ресурсів шляхом впровадження системи внутріфірмового та забалансового 

обліку, що дозволить  забезпечити управлінський персонал витратно-вартісною  

інформацією про вкладення в людські ресурси, здійснювати моніторинг вартості 

людських ресурсів та капіталу. 

Працівники підприємства, виступаючи активом, створюючи додану вартість і 

забезпечуючи формування ділової репутації підприємства, не знаходять відо-

браження в сучасній системі бухгалтерського обліку. Характерним для вітчизня-

них підприємств залишається застосування традиційної системи обліку, яка пе-

редбачає витратний підхід до відображення людських ресурсів шляхом нараху-

вання зарплати та обліку інших витрат на утримання і розвиток у складі опера-

ційних витрат та відображення їх у Звіті про фінансові результати. Такий підхід 

не враховує впливу людських ресурсів на результати діяльності підприємства та 

не охоплює сформованого на підприємстві людського капіталу працівників.  
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