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ПОСТАНОВКАѝѝПРОБЛЕМИѝ

Способи створення продукту змінилися, люд-
ський капітал перетворився в один із основних чин-
ників створення доданої вартості. Балансова оцінка 
активів вітчизняних підприємств в умовах нестабі-
льної економіки не дає реальної оцінки їх вартості. 
Бухгалтерська інформація залишається одним із 
найважливіших джерел, яку використовують при 
оцінці бізнесу й ухваленні рішень щодо інвестування 
коштів. Фінансова звітність має відображувати зміни 
в організації бізнесу і управлінні ним, а отже, вклю-
чати нові показники, якими менеджмент користуєть-
ся для управління підприємствами.  

На сьогодні звітність більшою мірою корисна як 
засіб забезпечення підзвітності керівництва компа-
ній третім сторонам. Спосіб, яким оцінюється еко-
номіка, в зв’язку з економічним і науково-технічним 
прогресом може так безнадійно застаріти, що для то-
го, щоб врятувати його, потрібна революція в бухга-
лтерському обліку. Б. Лев вважає, що в наш час бух-
галтерський облік не надає інформацію про немате-
ріальні активи, що внутрішньо генеруються, таких 
як дослідження і розробки, торгові марки і обдаро-
ваність службовців, тобто ту інформацію, яка є дви-
гуном сучасного економічного зростання [1]. 

Отже, актуальними є питання, що залишаються 
недостатньо вивченими, зокрема, зміна організацій-
них та професійних засад фінансової звітності, об-
ґрунтування її сутності як складової глобальної сис-
теми бухгалтерського обліку, доповнення її інфор-
мацією про всі складові нематеріальних активів, що 
виступають ключовими чинниками вартості компа-
ній. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У за-
рубіжній та вітчизняній економічній науці все час-
тіше обґрунтовують необхідність обліку та відобра-
ження людського капіталу в бухгалтерській звітності 
підприємства.  

Однак одні автори, праці яких присвячені дослід-
женню людського капіталу, часто зосереджують ува-
гу на відсутність відображення інвестицій нематері-
ального спрямування в  бухгалтерському обліку і 
корпоративній звітності. Інші вказують на те, що не-
адекватний взаємозв’язок внутрішніх інформаційних 
систем з невідчутними активами негативно впливає 
на ухвалення рішення. 

На думку А. Чухна, традиційна модель бухгал-
терського обліку суперечить об’єктивній оцінці ком-
панії, заважає економіці зберігати свою конкуренто-
спроможність за умов ринкової кон’юнктури, яка 
швидко змінюється [2]. 
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Г. Уманців зазначає: «Дослідження у сфері обліку 
мають бути спрямовані на визначення, вимірювання 
у звітності релевантних нематеріальних активів, щоб 
цілі бухгалтерського обліку і звітності щодо надання 
користувачам для прийняття управлінських рішень 
повної, правдивої та неупередженої інформації дося-
галися повною мірою» [3, с. 23]. 

Інформування інвесторів про наявність у компанії 
нематеріальних активів є однією з серйозних про-
блем бухгалтерського обліку. «Стаття балансу, яка 
об’єднує нематеріальні активи, – за словами Н. Ма-
люги, – є найбільш незрозумілою та специфічною» 
[4, с. 172]. 

П. Клікман підкреслює значення знань та інфор-
мації про нематеріальні активи: «Управлінські рі-
шення гарні настільки, наскільки якісна інформація, 
на якій вони ґрунтуються, і неправильне керівництво 
організацією через помилкову інформацію може до-
рого їй обійтися. Тому керівники повинні отримува-
ти адекватнішу, точнішу і своєчаснішу інформацію 
за доступною ціною. Врешті-решт ніяка компанія не 
може дозволити собі не виконувати розрахунків за 
оцінкою якості і використання знань, якими вона во-
лодіє» [5, с. 233]. 

Як зазначає М. Пушкар, «Стає очевидним, що си-
стема фінансової звітності, яку використовують у ді-
ловому світі, не може відобразити всієї складності 
бізнесу в економіці знань, коли основна роль нале-
жить нематеріальним активам, до складу яких потріб-
но віднести також інформаційні ресурси підприєм-
ства» [6, с. 69–70]. 

Створені в результаті наукових досліджень та ро-
зробок людським капіталом продукти інтелекту-
альної діяльності, якщо є можливість оцінити та іден-
тифікувати їх, оформлюються як об’єкти інтелектуа-
льної діяльності та відображуються у складі немате-
ріальних активів підприємства. Отже, вплив інтелек-
туального капіталу на вартість підприємства може 
забезпечуватися як за допомогою використання цін-
них знань та інновацій, які неможливо простежити у 
фінансовій звітності, так і через відображені в обліку 
придбані або створені об’єкти інтелектуальної влас-
ності [7, с. 46]. 

Зазначене свідчить, що необхідно забезпечити 
бухгалтерську звітності більш надійною інфор-
мацією про такі невідчутні активи, як людський 

капітал та його вплив на майбутню дохідність 
компанії. 

Мета статті – дослідження перспектив підви-
щення інформативності даних про людський капі-
тал у бухгалтерській (фінансовій і нефінансовій) 
звітності, аналіз досвіду практичного застосуван-
ня такої звітності в зарубіжних та вітчизняних 
компаніях. 
На формування концепції людських ресурсів сут-

тєво вплинула теорія людського капіталу, представ-
ники якої дотримуються погляду, що людський капі-
тал більш цінний, ніж фізичний, і повинен бути вне-
сений до балансу підприємства. 

ЛЮДСЬКИЙѝѝКАПІТАЛѝѝЯКѝѝЕЛЕМЕНТѝѝ
ЗВІТНОСТІѝѝКОМПАНІЙѝ

Е. Брукінг наводить дослідження 226 компаній 
зі списку 500 найбільших компаній світу (за дани-
ми газети «Файненшл Таймс»). У 76 % випадків 
підприємства в щорічному звіті не відображували 
вартість нематеріальних активів. Там, де нематері-
альні активи все ж були відображені в бухгалтер-
ському балансі, включали лише інфраструктурні 
активи [2]. 

Дослідження інформаційних потреб 25 керівників 
найбільших фондів США і Європи, наведені в праці 
Д. Андріссена та Р. Тіссена, свідчать про те, що інве-
стори в своєму списку потреб відвели одне з перших 
місць інформації про людський капітал (68 % визна-
ли її важливою). Проте відомості такого характеру 
містилися тільки в 8 % вивчених річних звітів ком-
паній [5, с. 25–26]. 

У 90-х роках минулого століття американські до-
слідники рекомендували три способи інформування 
компаній про людські ресурси. Окрім додаткового 
річного звіту вони запропонували складати звіт про 
додану вартість, створену працівниками, для інфор-
мування щодо продуктивності компаній та їх ефек-
тивність [9]. 

У Франції на законодавчому рівні було закріпле-
но вимоги щодо розкриття інформації про людський 
капітал. У 1977 р. спеціальним законом «le Bilаn 
Sociаl» державні підприємства, на яких працювало 
понад 750 осіб, були зобов’язані подавати так звані 
соціальні баланси – річні звіти, побудовані на харак-
теристиці персоналу та статистиці. З 1982 р. ця ви-
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мога поширювалася на компанії, в яких працювало 
понад 300 осіб. Наприкінці 90-х років ХХ ст. понад 
700 французьких компаній подавали річний соціаль-
ний баланс. 

Дослідження щодо формування звітності про 
людські ресурси походять від директиви, яку ініцію-
вало товариство розвитку торгівлі та промисловості 
Данії (1997 р.) у співпраці з дослідниками і корпора-
ціями, які прагнули встановити директиви для роз-
витку і складання звітності про інтелектуальний ка-
пітал [10].   

У Повідомленні про бізнес та промисловість 
1996 р. Датського Міністерства бізнесу і промисло-
вості описується компанія як гнучка, сфокусована на 
компетентності, застосуванні технології, важливій 
науково-дослідній роботі і близьких відносинах як з 
клієнтами, так і з постачальниками. Така гнучка 
компанія знаннямістка, оскільки основа її виробниц-
тва – кваліфікація, ідеї, компетентність у вирішенні 
проблем і службовці, здібні до використання нової 
технології у зв’язку з новими проблемами. Знання-
містка компанія володіє власним, людським і струк-
турним капіталом та іншими невідчутними активами. 

З січня 2002 р. компанії Данії, що мають у своєму 
розпорядженні значний інтелектуальний капітал, зо-
бов’язані на додаток до своїх щорічних фінансових 
звітів публікувати також звіт про інтелектуальний 
капітал [11, с. 332]. 

Звіти про людський капітал займають важливе 
місце у швецьких підприємствах у зв’язку визнача-
льною соціальною орієнтацією економічної системи. 
Подібні звіти компанії оприлюднювали з метою 
кращого внутрішнього контролю управління, а з по-
чатку 90-х років необхідність формування таких зві-
тів для зовнішнього користувача була скасована. Ро-
звиток в бухгалтерському обліку підприємств цього 
напряму був зумовлений тим, що інтенсивними дос-
лідженнями у розвитку теорії інтелектуального капі-
талу займалися вчені скандинавських країн:  
Л. Едвінсон, К. Свейбі, Д. Скірмі, Й. Моурітсен, 
П. Бух. Їх дослідження були спрямовані на впровад-
ження інтелектуального капіталу в звітність підпри-
ємств (компанії «Scandia», «Тelia», «Ericsson» 
«Coloplast A/S» тощо), вони були першими розроб-
никами інструментарію для управління інтелекту-
альним капіталом («Navigator»), розробниками стан-

дартів звітності інтелектуального капіталу на загально-
державному рівні. 

ДОСВІДѝѝЗАРУБІЖНИХѝѝКРАЇНѝѝ
ЩОДОѝѝВІДОБРАЖЕННЯѝѝЛЮДСЬКОГОѝѝ

КАПІТАЛУѝѝВѝѝЗВІТНОСТІѝ

Про умови перетворення потенційних можливос-
тей у реальність в зарубіжній практиці пише 
Р. Кулішова: «Із зарубіжного досвіду видно важли-
вість організації використання людського капіталу 
на підприємстві. Шведська фірма «Scandia» з 1991 р. 
стала використовувати спеціальну технологію (про-
граму) управління людським капіталом. Досягли ви-
знання ринкової цінності компанії з урахуванням 
людського капіталу. Кожному працівнику надають 
відомості про його цінність (кваліфікації, продуктив-
ності праці, компетенції) на рівні корпорації. З 
1994 р. компанія стала подавати звіти про свій люд-
ський капітал. У бухгалтерській звітності ввели люд-
ський капітал як актив компанії, що поновлюється» 
[12]. 

Голландський інститут стандартів якості (КЕМА) 
у свій річний звіт за 1994 р. включив «баланс знань», 
в якому спробував відобразити вартість людей, що 
працюють у компанії, та їх знань. При складанні 
цього балансу, що додавався до звіту у вигляді окре-
мої таблиці, використовували метод розрахунку на 
основі відновної вартості нематеріальних активів. 
Показники розраховували на основі витрат, пов’я-
заних із набуттям знань і навичок, навчанням, осві-
тою, накопиченням досвіду в компанії та за її межа-
ми, а також вартості знань компанії, включаючи на-
ведену в звітах, тощо. У застосованому КЕМА мето-
ді було зроблено припущення, що активи оцінюють 
за первісною вартістю, а знання як різновид активів 
щороку знецінюються на 20 %. Ці розрахунки дали 
змогу в 1994 р. оцінити знання даної компанії в 
700 млн гол. гульденів. Зазначимо, що балансова вар-
тість її активів у тому році становила всього 180 млн 
гол. гульденів [5, с. 52–53]. 

Б. Лев визнає, що дослідження нематеріальних 
активів, пов’язаних із людськими ресурсами, будуть 
актуальними за умови розкриття інформації корпо-
ративним сектором. Компанії США не розкривають 
інформації про організаційну діяльність або людські 
ресурси. Проте зростає кількість канадських і євро-
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пейських компаній, що публікують інформацію про 
свої інвестиції в людські ресурси або показники 
людського капіталу (серед інших «Royal Bank of 
Canada», «Deutsche Bank», «BSCH», «Grand Vision», 
«Celemi», «Scandia») [1, с. 205–206]. 

СТАНѝѝТАѝѝПЕРСПЕКТИВИѝѝІНФОРМУВАННЯѝѝ
КОРИСТУВАЧІВѝѝЗВІТНОСТІѝѝПРОѝЛЮДСЬКІѝѝ

РЕСУРСИѝѝВІТЧИЗНЯНИХѝѝКОМПАНІЙѝ

Останнім часом в Україні ведуться дискусії з 
приводу бухгалтерського обліку людських ресурсів. 
З’являється неуніфікована звітність щодо людських 
ресурсів компанії. Проблема оцінки, бухгалтер-
ського відображення в обліку та звітності людського 
капіталу є непростою, але вона вирішується кожною 
компанією індивідуально. 

Вітчизняні форми фінансової звітності практично 
не відображують інформацію про соціально відпові-
дальну діяльність компаній, про розвиток їх внут-
рішніх і зовнішніх соціальних ресурсів. 

Одним із інструментів підвищення якості плану-
вання, управління та оцінки діяльності компаній, що 
все більш широко використовується в корпоративній 
практиці, є публічна нефінансова (соціальна) звіт-
ність, сформована відповідно до Керівництва по звіт-
ності в сфері стійкого розвитку (GRI). Впровадження 
такої звітності в Україні залежить від того, наскільки 
самі компанії розуміють необхідність цього процесу 
для свого бізнесу.  

Переважна більшість вітчизняних підприємств не 
здійснюють збір адекватної інформації про наявний 
людський капітал своїх співробітників не лише для 
внутрішнього використання, а й для зовнішньої звіт-
ності. Проте є низка компаній, що демонструють у 
нефінансовій (соціальній) звітності високий рівень 
професіоналізму своїх працівників, зокрема компанії 
«Систем Кепітал Менеджмент», «Київстар», «Май-
крософт Україна», «ХХІ століття»  та ін.  

Формування і подання такої соціальної звітності в 
Україні перебуває на етапі становлення, а компанії 
публікують тільки те, що вважають за потрібне. Цей 
факт знижує достовірність такої звітності та її про-
зорість, тому доцільно під час її підготовки викорис-
товувати методичні підходи, побудовані на принци-
пах МСФЗ і формування нефінансової (соціальної) 
звітності, з урахуванням кількісної та якісної оцінки 

соціальних ресурсів компанії, а також ступеня їх за-
лучення до господарського обороту. 

Інформація про витрати на персонал, відображена 
в податковій, статистичній та фінансовій звітності, 
містить лише узагальнені дані, проте не відображує 
показники, які б комплексно характеризували поне-
сені підприємством витрати на розвиток умінь, 
знань, навичок своїх працівників. Тому отримання 
працівниками з такої звітності даних про обсяг ви-
трат на формування, використання та відтворення 
людських ресурсів у частині конкретного виду ви-
трат чи категорій персоналу є практично неможли-
вим, що впливатиме на їх бажання до подальшої 
співпраці з даним підприємством. 

У формах податкової (ДФ «Податковий розраху-
нок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на ко-
ристь платників податку, і сум утриманого з них по-
датку»), статистичної («Звіт про використання робо-
чого часу», «Звіт з праці») та фінансової (всі форми) 
звітності відображено показники, що частково харак-
теризують витрати підприємства на людські ресурси, 
а отже, частково задовольняють інформаційні потре-
би користувачів такої звітності щодо операцій, 
пов’язаних із формуванням, використанням та відт-
воренням людських ресурсів. Тому постає питання 
про необхідність розробки внутрішньої бухгалтер-
ської звітності, яка б містила повну, детальну і доре-
чну інформацію про витрати підприємства на люд-
ські ресурси. 

Для керівництва та працівників підприємства 
пропонуємо формувати внутрішню бухгалтерську 
звітність, в якій буде відображено порядок визна-
чення системи показників, що свідчили б про дина-
міку понесених на працівників витрат (формування, 
використання та відтворення), необхідних для прий-
няття управлінських рішень щодо здійснення таких 
витрат. 

Вважаємо за доцільне наводити всі показники та-
кого звіту за кожною з категорій персоналу з пода-
льшою деталізацією за підрозділами та службами 
підприємства. 

Внутрішня бухгалтерська звітність використову-
ватиметься для задоволення інформаційних потреб 
інвесторів (роботодавців), найманих працівників та 
відображатиме показники щодо витрачання коштів 
підприємства в розрізі складових людського капіта-
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лу із зазначенням джерел фінансування таких ви-
трат, суб’єктів надання послуг та форм виплат. 

Інформація, відображена в запропонованому бух-
галтерському звіті, дасть змогу підвищити мотива-
цію, продуктивність праці, знизити плинність кадрів 
за рахунок лояльного ставлення до працівників, прий-
мати обґрунтовані рішення щодо перспектив витра-
чання коштів на працівників свідчитиме про рівень 
соціальної відповідальності бізнесу та позитивну ре-
путацію компанії.  

На основі показників запропонованого внутріш-
ньобухгалтерського звіту можна визначити частку 
коштів, виділених підприємством на виплату не 
лише заробітної плати, а й премій та інших заохо-
чувальних і компенсаційних виплат, відсоток пра-
цівників, які пройшли підготовку, перепідготовку 
та підвищення кваліфікації в загальній чисельності 
працівників, і відсоток розміру коштів у витратах 
на персонал, відсоток працівників, які отримали 
путівки в будинки відпочинку, санаторії,  відсоток 

коштів, виділених на медичне обслуговування то-
що. 

Оскільки процес складання внутрішньої звітності 
не є регламентованим, то на підприємство поклада-
ється відповідальність щодо встановлення вимог до 
уточненого для кожного конкретного підприємства 
(з урахуванням його організаційної структури) пере-
ліку необхідних показників, термінів і порядку зві-
тування перед користувачами такої звітності (влас-
никами, керівництвом та трудовим колективом, що 
характеризуються своїми специфічними інформа-
ційними запитами) у вигляді розробки відповідних 
розпорядчих документів та методичних рекоменда-
цій щодо формування звітності. 

Вважаємо, що для великих підприємств, які 
оприлюднюють фінансову звітність, доцільно інтег-
рувати показники такого внутрішнього бухгалтер-
ського звіту у звіти про соціальну діяльність, а для 
малих та середніх підприємств – складати лише вну-
трішній звіт про людський капітал. 

 
 
 

ВИСНОВКИѝ

Традиційні звіти не встигають за корпоративними змінами та не надають достовірної інформації про 
нематеріальні чинники цінності компанії, оскільки їх не відображують в обліку, а інвестиції в них спису-
ють на витрати. Тому компанії недостатньо інвестують у розвиток чинників, що забезпечують створення 
вартості. 

Сьогодні система бухгалтерського обліку повинна вийти на новий рівень, забезпечити можливість 
управляти процесами створення вартості, складати звіти і прогнози. Звіти про людський капітал не можна 
розглядати ізольовано, адже вони дадуть змогу з’ясувати розрив між балансовою вартістю і ринковою ка-
піталізацією фірм. Компаніям самим вигідно систематично надавати зацікавленим користувачам подібні 
звіти і пояснення до них, а саме: який конкретний внесок цих активів у підвищення вартості їх виробничих 
процесів. 

У бухгалтерському обліку слід враховувати людський капітал, оцінювати при цьому успіхи, досягнуті 
компанією у використанні її людського капіталу, оцінювати його при злитті, створенні спільних підпри-
ємств і поглинаннях; аналізувати показники, що відображують, як компанія збільшує свій людський капі-
тал, і прибутковість інвестицій у цей актив. 

Тільки з урахуванням даних щодо обліку витрат на формування, використання та відтворення людсько-
го капіталу працівників підприємства можна ухвалювати управлінське рішення про інвестування коштів у 
розвиток людського капіталу. Складання звітності щодо людського капіталу можливо тільки в тому випад-
ку, якщо всі взаємопов’язані показники характеризують ефективність інвестування у формування та відт-
ворення людського капіталу. Облік наведених витрат інвестиційного характеру дасть можливість значною 
мірою поліпшити застосовність моделі для процесів інвестування і створення відповідної ринково-
орієнтованої звітності на реальному ринку. 
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