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МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ДО ВИМІРЮВАННЯ І ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО 

КАПІТАЛУ 

Актуальність теми дослідження. У зв’язку з активізацією ринків капіталу, 

появою нових об’єктів обліку, розширенням практики поглинання і купівлі-

продажу фірм як єдиних майнових комплексів значно активізувалися 

трансформаційні відносини вартості. В період існування постіндустріального 

суспільства на передній план виходить необхідність оцінки людського капіталу. 

Основними передумовами виникнення цього процесу є зміщення акценту від 

споживання раціональних матеріальних потреб на нетрадиційне споживання, 

спрямоване на формування та відтворення людського капіталу, тобто творчих, 

організаторських здібностей, знань, вмінь, навичок людини. 

З розвитком в кінці XX ст. економіки, заснованої на знаннях, актуальною є 

проблема визначення оцінки людського капіталу, що зумовлює коригування 

системи обліку у відповідності з виникненням нових об’єктів бухгалтерського 

спостереження.  

Оцінка людського капіталу відрізняється від узвичаєної методики 

матеріально-речових об’єктів. Тому завдання дослідження полягає в розробці 

методики такої оцінки з метою відображення вартості, що виникає в результаті 

інвестування в складові людського капіталу. Обґрунтування змісту і методики 

вартісного виміру людського капіталу працівників підприємства є складною 

практичною проблемою, вирішення якої сприятиме прийняттю якісних 

управлінських рішень. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. Наукові праці та дослідження 

сучасних учених щодо концептуальних і методологічних основ оцінки 

людського капіталу свідчать про актуальність даної проблеми. 

Доцільність вартісної оцінки людського капіталу підтверджується 

зарубіжною практикою і розробками І. Фішера, С. Форсіта, Ф. Крама, Ю. Фіша, 

Л. Дубліна, А. Лотка, які намагались визначити вартість окремої людини і всього 



населення країни. Ці спроби узагальнено і розглянуто Б.Ф. Кікером в праці 

“Історичні передумови і концепції людського капіталу” [6]. В праці Я. Фітц-енц 

[5] проаналізовано методику підрахунку рентабельності, капіталізацію 

конкретного працівника, розроблено механізми її зростання. 

Проф. Я.В. Соколовим [4, с. 423] систематизовано погляди М.В. Глаутьєра, 

Б. Андердоуна; Э. Фламхольтца; С. Хексмана, Д.Г. Джонса; Б. Лева, А. Шварца; 

Дж.А. Хендрікса на методи оцінки людського капіталу. 

Відомими є праці, присвячені оцінці вартості інтелектуального та 

людського капіталу таких авторів як М.А. Бендікова, Є.В. Джамайя [1], Ю.Б. 

Леонт’єва [2].  

Проте, сьогодні відсутні глибокі наукові дослідження, що розвивають 

теорію і методологію оцінки людського капіталу. Основну увагу приділено 

прикладним аспектам процедурного, методичного й організаційного 

забезпечення оцінки людського капіталу. Наявні наукові та практичні 

напрацювання вимагають узагальнення і систематизації на єдиній теоретико-

методологічній основі. 

Метою дослідження є узагальнення та систематизація методичних 

прийомів до вимірювання й оцінки людського капіталу підприємства для його 

відображення в системі бухгалтерського обліку. 

Викладення основного матеріалу. Сьогодні відсутні універсальні підходи 

до оцінки людського капіталу, що пов’язано з виникненням протиріч між 

сучасними реаліями розвитку економіки та консервативністю методів оцінки, що 

використовуються в бухгалтерському обліку.  

Існуючі методики оцінки недостатньо пристосовані до активів невідчутної 

форми, зокрема людського капіталу, а тому не забезпечують надання адекватної 

інформації про їх вартість. Це спричинило зменшення уваги серед науковців до 

бухгалтерського відображення людського капіталу, можливості його включення 

до складу об’єктів бухгалтерського обліку. 

Розуміння важливості пошуку вимірників людського капіталу викликало 

появу багатьох підходів до його оцінки як в економічній літературі, так і на 



практиці. У наукових публікаціях залежно від цілей економічного дослідження 

пропонуються методичні прийоми до оцінки людського капіталу, які можна 

згрупувати у неформалізовані (з використанням якісних показників) та 

формалізовані (з використанням відносних та абсолютні величини) (рис. 1). 
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МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ДО ВИМІРЮВАННЯ Й ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

Абсолютні 

величини – характе-

ризують кількісні 

розміри людського 

капіталу,  виражених 

у вимірниках: 

Відносні величини – 

відображають співвідно-

шення величини людсь-

кого капіталу, з величи-

ною будь-якого іншого 

явища, виражених у формі: 

Неформалізовані 

величини –  
характеризують якісні 

розміри людського капіталу 

виражені в показниках: 

– натуральних;  

– трудових;  

– комплексних  

– якісних (оцінка ділових, 

особистих, лідерських, соціально-

психологічних якостей; 

мотиваційного потенціалу; 

компетенцій; знань; здібностей; 

результатів праці тощо) 

– коефіцієнтів;  

– відсотків;  

– індексів 

Формалізовані – в їх основу 

покладено суворі формалізовані 

аналітичні залежності 

Неформалізовані – базуються на описі 

аналітичних процедур на логічному рівні, 

а не на суворих аналітичних залежностях 

– вартісних  

Витратний підхід: 

– метод визначення 

початкових витрат;  

– метод обліку витрат 

на відновлення;  

– метод обліку 

витрат на заміщення 

Прибутковий 

підхід:  

– метод дискон-

тування;  

– метод 

капіталізації 

доходів 

Ринковий підхід: 

– метод 

порівняльних 

продажів;  

– метод ринку 

нематеріальних 

активів 
 

Рис. 1. Згруповані методичні прийоми до вимірювання і оцінки людського 

капіталу 

Спектр методичних прийомів визначення вартості людського капіталу 

досить обширний: від рейтингової оцінки ефективності використання людського 

капіталу до різних методик оцінки вартості всіх елементів людського капіталу. 

По відношенню до людського капіталу всі методи можна згрупувати у:  

1) неформалізовані – методи вимірювання – пов’язані з якісними 

показниками, які можуть надати керівникам більше інформації про людський 

капітал співробітників компанії;  

2) формалізовані – методи оцінки – мета яких полягає в оцінці людського 

капіталу працівників компанії в абсолютних і відносних величинах. 

Кожна з наведених груп показників має переваги та недоліки при оцінці 

процесів формування, використання та відтворення людського капіталу. Так, 



оцінювання людського капіталу, що базується на формалізованих (відносних) та 

неформалізованих (якісних) методичних прийомах вимірювання і оцінки 

людського капіталу є зручними для порівняльних досліджень та використовують 

як на мезо-, так і на макроекономічному рівнях для визначення величини 

національного багатства, втрат суспільства від хвороб, стихійного лиха, у сфері 

страхування життя, ефективності інвестицій в освіту, охорону здоров’я і для 

багатьох інших цілей.  

Перевагами формалізованих методів оцінки людського капіталу з 

використанням таких абсолютних величин, як натуральні, є простота 

вимірювання та точність оцінки динамічних і структурних тенденцій процесів, 

пов’язаних зі складовими людського капіталу, а також забезпечення оцінки 

можливостей отримання додаткових прибутків (в результаті використання 

людського капіталу). А недоліками – важкість порівняльного аналізу; 

неможливість отримати вартісну оцінку людського капіталу, оцінити його 

місце у формуванні вартості бізнесу, а також розрахувати фінансові 

характеристики людського капіталу. Проте саме вартісний вимір людського 

капіталу є проблематичним з точки зору обліку його формування, використання 

та відтворення. 

Людський капітал, який відображає традиційними методами статистики, 

грошової оцінки не має, тому він випадає зі сфери бухгалтерського обліку. Щоб 

усунути цей пробіл, робилися і робляться спроби відобразити людський капітал 

у вартісному вираженні.  

Одним з перших, хто застосував вартісні оцінки для вимірювання цінності 

працездатної людини, був В. Петті. Докладний аналіз “вартості ... людей, 

ремісників, моряків, солдат” В. Петті виконав в своїй знаменитій “Політичній 

арифметиці” (1676 р.) Вчений запропонував “метод підрахунку цінності кожної 

людини” [3, с. 154, 156, 171], де “вартість людини” В. Петті визначав не 

трудовими витратами і навіть не витратами по виробництву творчих якостей на 

основі трудової вартості.  “Цінність основної маси людей, як і землі, – вважав В. 



Петті, – дорівнює двадцятикратному річному доходу, який вони приносять” [3, с. 

171] і в середньому складає 80 ф.ст. на кожного суб’єкта економічних відносин. 

Значним у грошовий вираз людського капіталу є внесок представників 

теорії людського капіталу (Є.Ф. Деннісон, Дж. Кендрік, Т.В. Шульц), які 

використовують два методи вартісних оцінок людського капіталу: 

1) вартість формування, що полягає у оцінці реальних витрат (чистої суми 

витрати на формування людського капіталу); 

2) процедура капіталізації заробітку, що полягає в оцінці теперішньої 

(приведеної до теперішнього часу) цінності майбутнього потоку доходів 

індивідууму (чистого чи валового). 

Як показує аналіз вітчизняної і зарубіжної економічної літератури оцінка 

людського капіталу ґрунтується на трьох класичних підходах в різних 

методологічних модифікаціях, кожен з цих підходів має свої методи (табл. 1). 

Таблиця 1. Систематизація методичних підходів до оцінки людського 

капіталу 

№ 

з/п 

Під-

ходи 

Методи, що 

використо-

вуються 

Сутність методів 
Прибічники 

методу 

1 

В
И

Т
Р

А
Т

Н
И

Й
 

Метод 

визначення 

початкових 

витрат 

Передбачає калькулювання витрат на 

формування і відтворення людського 

капіталу і подальше дисконтування цих 

витрат. Він є основою для визначення 

первісної вартості людського капіталу 

Гафіятова Т.П.,  

Маленков Ю.А,  

Стуков С.А.  

Метод обліку 

витрат на 

відновлення 

Полягає в оцінці суб’єктивної цінності 

співробітника для конкретної компанії. 

Оцінка може бути отримана в 

результаті моделювання ситуації 

раптового звільнення працівника і 

розрахунку величини витрат на 

формування знань і навичок нового 

працівника, а також недоотриманого 

прибутку за час цього формування 

Борисов Г.В.,  

Гафіятова Т.П.,  

Стуков С.А.,  

Яковець Н.В.  

Метод обліку 

витрат на 

заміщення 

Витрати на заміщення працівника 

включають вартість відбору, найму і 

підготовки заміщеної робочої сили 

(зокрема, прямі витрати на відбір, найм 

та підготовку; заробітна плата і 

грошова оцінка пільг службовців 

компанії, зайнятих відбором і 

підготовкою заміщеної робочої сили; 

накладні витрати; гонорари “мисливців 

Добія М.  

Маленков 

Ю.А.,  

Рейлі Р.,  

Швайс Р.  



за головами”; заробітна плата і 

грошова оцінка пільг службовців за той 

період часу, протягом якого вони 

проходять підготовку і до того 

моменту, коли вони почнуть 

продуктивно працювати) 

2 

П
Р

И
Б

У
Т

К
О

В
И

Й
 Метод 

дисконту-

вання 

Полягає в дисконтуванні чистого 

доходу, який може сформувати 

співробітник підприємства 

Борисов Г.В.  

Козирєева А.Н.  

Колосюк А.А.  

Майданевич П.Н. Метод 

капіталізації 

доходів 

Частина прибутку, створена даним 

співробітником, визначається різними 

методами, з використанням 

математичного моделювання або 

емпіричного розрахунку 

3 

Р
И

Н
К

О
В

И
Й

 Метод 

порівняльних 

продажів 

Вартість співробітника підприємства 

визначатиметься ціною, за яку можна 

найняти подібного працівника на 

ринку. Людський капітал підприємства 

у такому разі дорівнюватиме сумі 

“вартостей”  всіх його співробітників 

Рейлі Р.,  

Швайс Р. 

Метод ринку 

нематеріальни

х активів 

 

Кожен із зазначених підходів має недоліки: 

– витратний підхід – відсутність реальної цінності оцінюваного людського 

капіталу; виникає проблема оцінки ефективності витрат на людський капітал. 

Усвідомлення того, що у разі людського капіталу зв’язок між обсягом 

здійснених інвестицій і якістю результату зовсім не очевидний, примушує 

дослідників підійти до проблеми з другого боку – виміряти масштаби 

накопиченого людського капіталу, відштовхуючись від віддачі, яку він 

приносить; 

– прибутковий підхід – полягає у складності отримання необхідної 

початкової інформації для розрахунку точного обсягу доходів, які генеруються 

кожним службовцям компанії окремо; 

– ринковий підхід – ринок праці не завжди відображає реальну цінність 

людей. 

Науковцями надається перевага витратному підходу, з використанням якого 

можна визначити первісну вартість, вартість придбання, вартість заміщення або 

альтернативні витрати на людський капітал. Цей підхід на сьогоднішній день є 

найбільш вивченим, повною мірою відповідає національній нормативно-



правовій базі і національним стандартам бухгалтерського обліку та міжнародним 

стандартам фінансової звітності. Розрахована за цим підходом вартість 

людського капіталу ототожнюється з величиною витрат на його формування, 

використання та відтворення. Проте розрахована вартість відноситься до 

минулих показників діяльності підприємства і не дають уявлення про його 

економічний потенціал. 

На вартість бізнесу, що використовує людський капітал впливає вартість 

людського капіталу. При цьому процес перетворення людських активів в 

ринкові полягає в господарській діяльності підприємства. Саме тому серед 

методів оцінки вартості людського капіталу сьогодні поширення набувають:  

– прибутковий підхід – припускає оцінку доходів, сформованих зусиллями 

працівників підприємстві, що відображають віддачу на кошти, вкладені у 

відповідний в елементи людського капіталу.  

– ринковий підхід – полягає в пошуку на ринку і навчання фахівця, що 

володіє схожими аналогічними характеристиками: рівнем підготовки, 

професійним досвідом, здоров’ям тощо. При цьому вартість знань, вмінь, 

навичок співробітника підприємства визначатиметься ціною, за яку можна 

найняти подібного працівника на ринку. 

Отже, класифікація підходів до оцінки проводиться відповідно до ознак, які 

характеризують взаємозв’язок людини і головних характеристик процесу її 

праці: витрати, результати (дохід, ефект) і сукупність результатів і витрат. Проте 

ці групи методів можуть бути узагальнені за такими ознаками класифікації як: 

1) обліковий період, який береться до уваги при оцінці людського капіталу; 

2) інформаційні запити користувачів бухгалтерського обліку з урахуванням умов 

функціонування підприємства в ринковій економіці. 

Вибір найбільш економічно обґрунтованого методу оцінки вартості 

людського капіталу для конкретного підприємства повинен базуватися на 

урахуванні специфіки його діяльності та забезпечувати отримання об’єктивного 

результату діяльності підприємства (рис. 2). 
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Рис. 2. Методичні прийоми до вимірювання та оцінки людського капіталу 

Таким чином, дослідження вартісного відображення людського капіталу в 

обліку є своєчасними та визначальними для теорії і практики сучасного 

бухгалтерського обліку. 

Висновки. На основі дослідження проблем теорії та методології оцінки 

людського капіталу та можливість її використання при відображенні людського 

капіталу в обліково-аналітичній системі підприємства зроблено висновки, що 

полягають в наступному: 

1. Незавершеним завершається процес уточнення понятійно-термінологічного 

апарату оцінки людського капіталу. Першочергове завдання полягає в конкретизації 

сутності оцінки людського капіталу та її відображення у відповідних категоріях, 

поняттях і термінах, які б мали характер систематизованих і загальноприйнятих в 

теорії та практиці оцінки. Відсутні чіткі механізми використання теоретичних 

розробок щодо оцінки людського капіталу в реальній практиці функціонування 

підприємства. Спостерігається багато публікацій, де детально описуються 

технології та процедури різних видів оцінки, але в них відсутня теорія оцінки 

людського капіталу й ігнорується опис методології. 



2. На підставі систематизації досліджень вітчизняних і зарубіжних учених 

проведено класифікацію методичних прийомів до вимірювання та оцінки 

людського капіталу. Представлені методи мають не тільки наукове значення, 

демонструючи способи побудови та напрями збагачення теоретичних знань, але 

й прикладне значення для системи бухгалтерського обліку. Пріоритетними 

завданнями удосконалення процесу та методики оцінки вартості людського 

капіталу є використання вартісних вимірників для відображення людського 

капіталу в системі бухгалтерського обліку.  

3. Особливого значення серед методичних прийомів до оцінки людського 

капіталу набуває вартісне вимірювання людського капіталу, що сприяє 

забезпеченню фінансової стійкості підприємства, дозволяє аналізувати результати 

й ефективність інвестицій в складові людського капіталу, забезпечує зворотний 

зв’язок і надає необхідну інформацію для прийняття рішень і покращення 

діяльності підприємства. 
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