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ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ – ОСНОВНИЙ ФАКТОР 

ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ КАПІТАЛУ 

 

Однією з головних проблем економічної теорії з моменту її виникнення як 

самостійної наукової дисципліни була оцінка продуктивних здібностей людини. 

Учені, економісти пропонують використовувати різноманітні методи та 

інструменти та зумовлюють виникнення таких понять, як цінність людини, 

вартість праці, вартість і ціна товару “робоча сила”, вартість послуг праці, 

вартість людського капіталу, ціна послуг людського капіталу та ін. 

Недооцінка значення людського капіталу призводить до зниження 

ефективності виробництва у порівнянні з тією, яку можна було б отримати, 

якби вміння, здібності, навички працівників отримали належну оцінку.  

Сучасні дослідження проблематики оцінки персоналу базуються на 

результатах розвитку економічних, соціологічних і психологічних наук та 

галузей наукових знань.  

В останнє десятиріччя питання оцінки персоналу розкриваються в рамках 

такого напряму як управління персоналом. Розроблені основні положення, 

щодо статусу оцінки персоналу в управлінні персоналом, її функцій, процедур, 

технологій і механізмів.  

Ринкову вартість підприємства сьогодні визначають його невідчутні 

активи. Саме тому оцінка і відображення в бухгалтерському обліку та звітності 

формування, раціонального використання та відтворення всієї сукупності 

нематеріальних активів набувають вирішального значення. 



 

Вагомим в дослідження людського капіталу як складової ринкової вартості 

підприємства є внесок зарубіжних та вітчизняних науковців: Д. Андріссен, Е. 

Брукінг, А.Л. Гапоненко, С.І. Грішаєв, В.В. Кавецький, В.А. Каменецький, 

Е.К. Марчук, Т.М. Орлова, Й.Й. Просвиріна, М.С. Пушкар, О.Є. Соловйова, 

В.А. Супрун, Р. Тіссен, Г.В. Уманців, Ж. Фіценс, Д.А. Чернейко, Г.П Чуйко, 

Н.В. Шинкарук. 

Розробкою методів вимірювання, управління й інвестування людського 

капіталу займаються вітчизняні дослідники В. Антонюк
1
, В. Близнюк

2
, 

О. Головінов
3
, О. Грішнова

4
, С. Климко

5
, І.В. Журавльова, А. Кудлай

6
, 

Л. Михайлова
7
 та ін. 

Питання, пов’язані з оцінкою персоналу, такі як роль працівника у 

виробничому процесі, критерії оцінки результатів праці і якостей працівника, 

відмінність в професіях як передумова оцінки профпридатності, оцінка видів 

праці і відповідних вимог до їх виконавців, знайшли відображення в працях 

Арістотеля, Т. Вітстейна, К. Маркса, Дж. Мілля, В. Петті, А. де Р. Сен-Сімона, 

А. Сміта, В. Фарра та ін.  

Доцільність вартісної оцінки людського капіталу підтверджується 

зарубіжною практикою і розробками учених: І. Фішера, С. Форсіта, Ф. Крама, 

Ю. Фіша, Л. Дубліна, А. Лотка, які намагались розрахувати вартість окремої 

людини і всього населення країни. Ці спроби узагальнено і розглянуто 

Б.Ф. Кікером в праці “Історичні передумови і концепції людського капіталу”
8
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В книзі Я. Фітц-енца
9
 проаналізовано методику визначення рентабельності, 

капіталізацію конкретного працівника, розроблено механізми її зростання. 

Відомими є праці, присвячені оцінці вартості інтелектуального та 

людського капіталу таких авторів як М.А. Бендікова, Є.В. Джамайя
10

, 

Ю.Б. Леонт’єва
11

.  

Проблемою оцінки людського капіталу вчені і практики займаються вже 

декілька десятиліть, але й досі єдиних принципів для розрахунку комплексного 

показника, що забезпечує достовірну оцінку людського капіталу, не вироблено. 

Основну увагу вченими приділено прикладним аспектам, зокрема, 

процедурному, методичному і організаційному забезпеченню оцінки людського 

капіталу.  

Відсутність серед економістів єдності поглядів щодо способів оцінювання 

вартості людського капіталу і невдалі спроби таких розрахунків свідчать про 

актуальність проблем розвитку теоретико-методологічних основ оцінки 

вартості людського капіталу. 

Завдання дослідження – окреслити роль людського капіталу у зростанні 

ринкової вартості підприємства та виявити можливості застосування 

загальноекономічних методів оцінки вартості людського капіталу (витратний, 

ринковий, дохідний) для забезпечення ведення обліку. 

Переважна більшість дослідників [
12

, 
13

, 
14

] відмічають, що відсутність 

можливості відображення в бухгалтерському обліку нематеріальних складових 

бізнесу, що втілюють потенційні економічні вигоди, призводить до постійно 
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зростаючої різниці між балансовою і ринковою вартістю компанії, а отже до 

втрати релевантності облікової інформації. 

Аналіз операцій щодо купівлі-продажу компаній показує, що ринкова 

вартість більшості з них відрізняється від балансової, оскільки більшість 

компаній не в змозі достовірно оцінити свої інтелектуальні активи. Адже 

однією з ознак “інтелектуальної орієнтації” підприємства є його ринкова 

капіталізація, що перевищує бухгалтерську вартість основних фондів, 

матеріальних і фінансових активів. Перевищення реальної вартості над 

бухгалтерською формується за рахунок недооціненого інтелектуального 

потенціалу підприємства. 

Західні дослідники констатують, що за останні 20 років розрив між 

вартістю підприємств, зафіксованою в їх балансових звітах, і оцінкою цієї 

вартості з боку інвесторів істотно збільшився. У американських корпораціях за 

період з 1973 р. до 1993 р. усереднене співвідношення між їх бухгалтерською і 

ринковою вартістю зросло з 0,82 до 1,692. Згідно даних за 1992 р., в балансовій 

звітності середньостатистичної американської компанії не знаходило 

відображення понад 40 % її ринкової вартості. Для знанієємних компаній даний 

показник в середньому складав 100%
15

.  

До недавнього часу вартість нематеріальних активів складала лише кілька 

відсотків від вартості всіх активів. Зазвичай вона проявлялась зі зростання 

кількості угод з придбання та злиття фірм, коли ціна угоди виявлялась на 1-5 

відсотків вище вартості чистих активів. Цю різницю відображали в балансі 

покупця як “гудвіл”, що свідчить про набуті економічні вигоди, не відображені 

в обліку придбаного підприємства та втілені у нематеріальних факторах 

формування ринкової вартості останнього.  

Гудвіл пов’язаний не лише із зовнішніми факторами, що виникають під 

час продажу підприємства та формують його репутацію, але й з внутрішніми  

                                                           

15
 Edvinsson L. Intellectual Capital. Realizing Your Company’s True Value Finding Its Hidden Brainpower / 

L. Edvinsson, M.S. Malone. – New York. Harper Business. – 1997. – 240 р. – Р. 203 



 

факторами, тобто внутрішніми ресурсами підприємства, що створюють імідж 

підприємства. 

Як відмічає Г.В. Уманців “…він (гудвіл – Т.В.) створюється всередині 

підприємства впродовж багатьох років на основі знань, зв’язків, сучасних 

інформаційних, виробничих і збутових технологій та інших чинників його 

майбутніх конкурентних переваг”
16

. 

Ресурси, що утворюють внутрішній гудвіл, не визнаються активами, що 

обумовлено наступним: 

1) ділова репутація не є ідентифікованим і контрольованим активом її 

вартість неможливо достовірно визначити; 

2) знання і кваліфікації персоналу не можуть бути відокремлені від носіїв 

(людей), та недостатній контроль за очікуваними економічними вигодами, 

тобто знання, не оформлені юридично, не можуть бути визнані активом; 

3) внутрішньо створені назви марок, клієнтів, бази даних не визнаються 

активами, тому що витрати на їх створення не відрізняються від витрат на 

розвиток підприємства та оцінити їх неможливо. 

На підприємствах управління сукупним людським капіталом забезпечує 

збільшення надходження економічних вигод від його використання шляхом 

одержання синергетичного ефекту від взаємодії людського капіталу з іншими 

складовими інтелектуальних активів.  

При оцінці бізнесу, заснованого на знаннях, обов’язково повинен 

враховуватися людський капітал. Адже саме уміння, знання і навички 

співробітників підприємства визначають успішність, створюють конкурентну 

перевагу, забезпечують ринкову ефективність і впливають на вартість 

підприємства. 

“Зарахування відомого і поважаного фахівця на посаду виконавчого або 

фінансового директора, як і звільнення вищої посадової особи, що не 
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справилася з обов’язками, може призвести до різкої зміни курсу акцій 

компанії”, – відмічають С. Діпіаза та Р. Екклз
17

. 

У підприємства виникає можливість і необхідність інвестування коштів в 

формування та відтворення людського капіталу підприємства. Підприємство 

може залучати висококваліфікованих працівників з усталеними соціальними 

зв’язками (наприклад, що мають власну клієнтську базу), а також інвестувати 

кошти у навчання персоналу. Всі перераховані напрями інвестування формують 

ділову репутацію підприємства. Саме це зумовлено виникненням моделі оцінки 

вартості людського капіталу підприємства, запропонованої Д.-Е. Свейбі
18

 

(рис. 1). 

 визначити ринкову вартість компанії (РВ) методом 

ринкової капіталізації 

розрахувати вартість сукупного інтелектуального капіталу 

компанії (ІК) як різницю між його ринковою вартістю (РВ) 

і вартістю матеріальних активів (МА) за даними 

бухгалтерського обліку 

 

ІК = РВ – МА 

визначити вартість інтелектуального капіталу 

підприємства, зафіксованого у вигляді нематеріальних 

активів за даними бухгалтерського обліку, прийнятих з 

боку (НМАзовн) 

визначити вартість людського інтелектуального капіталу 

(ЛК) як різницю між вартістю сукупного інтелектуального 

капіталу (ІК) і вартістю зовнішніх нематеріальних активів 

(НМАзовн)  

визначити вартість штучного (“створеного”) людського 

капіталу (ЛКс) як суму вартості розроблених в компанії 

нематеріальних активів (НМАвнутр) і вартості 

інтелектуальних активів (ІАа) відображених в 

бухгалтерському (управлінському) обліку 

розрахувати вартість природного людського капіталу 

компанії (ЛКп) як різницю між вартістю людського 

капіталу і вартістю штучного (“створеного”) людського 

капіталу 

ЛК = ІК – НМАзовн  

або  

РВ – МА – НМАзовн 

ЛКс= НМАвнутр+ ІАа 

ЛКп = ЛК – ЛКс 

 

 

Рис. 1. Модель оцінки людського капіталу, запропонована Д.-Е. Свейбі 
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В  більшості  країн  оціночна  діяльність  регулюється професійними 

організаціями оцінювачів, які розробляють і приймають стандарти оцінки, 

обов’язкові для застосування членами організацій.  

Більшість таких організацій обережно відноситься до стандартизації 

оцінки нематеріальних активів і, як правило, пов’язують їх з оцінкою бізнесу. 

Така обережність має глибокі історичні причини зумовлені тим, що спочатку ці 

організації об’єднували в основному оцінювачів нерухомості. 

В європейських країнах прийнято виділяти окремою наочною областю 

оцінку нематеріальних активів. В США, Росії та інших країнах оцінка бізнесу і 

нематеріальних активів регулюються одним стандартом, що зумовлено єдністю 

підходів до них і методології. 

Базою для розвитку в Україні методології оцінки вартості нематеріальних 

активів є підходи і методи, прийняті в світовій практиці.  

Оцінка нематеріальних активів за міжнародними стандартами, прийнятими 

в 2001 році, складаються з власне стандартів і вказівок по їх застосуванню. 

Зокрема, оцінці нематеріальних активів присвячено Міжнародне керівництво 

№ 4 (МВ 4) “Оцінка нематеріальних активів”. Завдання цього стандарту оцінки 

полягає в тому, щоб зробити в світовій спільноті оцінку нематеріальних активів 

більш послідовною і якісною для користувачів фінансової звітності. Так, 

зокрема в п. 3.12.2 відмічено, що “Невідчутні елементи вартості у 

функціонуючому бізнесі, обумовлені такими факторами, як наявність 

підготовлених кадрів, справно працюючого обладнання, необхідних ліцензій, 

систем і процедур”
19

. 

У складі гудвілу (п. 3.13), згідно МВ 4, виділено персональний гудвіл 

(пов’язаний з такими факторами, як особливості оподаткування, амортизаційна 

політика, витрати на залучення позик і інвестований в бізнес капітал), та гудвіл, 

що передається (пов’язаний з такими факторами, як специфічна назва, 
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репутація бізнесу, лояльність його клієнтів, місцезнаходження, продукти і інші 

аналогічні фактори, що приносять економічні вигоди)
20

.  

Під терміном нематеріальні активи (в стандарті відмічено невідчутні) 

(п. 3.15)
21

 розуміють активи, що проявляють себе своїми економічними 

властивостями, але не володіють фізичною субстанцією, дають права і привілеї 

їх власнику і приносять йому доходи. До складу таких активів відносяться 

наступні категорії невідчутних (нематеріальних) активів: 

1. Права (відповідно до умов контракту, укладеного в письмовій або в 

іншій формі, що створює економічну вигоду для сторін) (контракти на 

поставки, збут продукції, постачання і ліцензійні угоди). 

2. Взаємовідносини між сторонами (короткострокові) (набрані кадри, 

взаємовідносини з клієнтами, постачальниками, з дистриб’юторами і 

структурні взаємовідносини сторін). 

3. Згруповані  невідчутні активи (гудвіл)  (вартість лояльності клієнтів, 

“надприбуток” і залишкова  вартість).   

4. Інтелектуальна власність (фірмові марки або фірмові найменування 

(бренди), авторські права, патенти, товарні знаки, виробничі секрети або ноу-

хау і ін.).   

Недоліками МР-4 (МСО-2000) є недостатньо глибоке розуміння специфіки 

нематеріальних активів, відсутня їх обґрунтована класифікація, формулювання 

і методи оцінки запозичені з матеріальних активів. Так, всі елементи ринкового 

капіталу об’єднані в понятті гудвіл, невиразно пояснено, що таке 

інтелектуальна власність, поняття “інтелектуальний капітал” значно ширше за 

“нематеріальні активи”, так як включає всі фактори, що визначають акціонерну 

вартість компанії і не враховуються в складі відчутних активів. Окрім 

традиційних нематеріальних активів до них відносять “людський капітал”, 

включаючи лояльність персоналу по відношенню до керівництва і акціонерів 
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 Там же 



 

компанії, і “структурний капітал”, включаючи інформаційні і організаційні 

зв’язки всередині компанії. Недооблік цих факторів може призвести до 

помилок у визначенні вартості компанії. 

В 2003 та в 2010 рр. були опубліковані оновлені рекомендації МСО МВ 4 

“Оцінка нематеріальних активів”, в якому викладені принципові підходи до 

брендів, інтелектуальної власності, що знаходяться у володінні компаній, 

ступені лояльності з боку клієнтів і ін. В ньому з’явилась комплексність оцінки 

і її відповідність фінансовій звітності, їх тісний взаємозв’язок з МСФЗ, що 

забезпечує гармонізацію оціночної діяльності з бухгалтерським обліком і 

формує основу для зближення двох систем – оцінки і звітності нематеріальних 

активів. 

Європейська група оцінювачів основних фондів була створена як 

некомерційна асоціація національних організацій оцінювачів 

західноєвропейських країн в 1977 р. В даний час вона називається Європейська 

група асоціацій оцінювачів, головною метою діяльності якої є створення 

європейських стандартів оцінки, що представляють погляди професійних 

організацій у всіх країнах Європейського союзу. Членами цієї організації є 

професійні організації оцінювачів Європейського союзу з активною і 

зростаючою участю партнерів з країн Центральної і Східної Європи. 

Область застосування європейський стандартів оцінки (ЄСО) поширюється 

на оцінку об’єктів нерухомості і інших видів основних засобів, нематеріальних 

активів, бізнесу, як для складання фінансової звітності, так і для інших завдань.  

ЄСО є обов’язковими для членів організації, але рекомендуються для 

застосування, оскільки відображають кращий досвід, розроблений для 

включення у відповідні нормативні акти Європейського союзу і формують 

підґрунтя для ухвалення відповідних національних стандартів країн ЄС. 

 Найбільш очевидні суперечності між ЄСО і МСО полягають щодо 

переліку активів, що підлягають оцінці та складу активів, що відображаються в 

балансі.  



 

У 2003 р. Європейська група асоціацій оцінювачів опублікувала нову 

версію ЄСО, в яких включено методичні вказівки № 8 (МВ 8) “Оцінка 

невідчутних (нематеріальних) активів (і інтелектуальної власності)” . 

В п. 06 цього стандарту відмічено, що нематеріальні активи – це активи, 

що проявляють себе завдяки своїм економічним властивостям; не володіють 

фізичною субстанцією, але забезпечують права і привілеї їх власнику і 

звичайно генерують дохід або інші вигоди для їх власника. Проте в п. 07 та 

п. 10 МВ 8 наведено визначення для фінансових звітів: “Нематеріальний 

негрошовий актив, що не володіє фізичною субстанцією, який утримують для 

використання у виробництві або поставки товарів і послуг, для здачі в оренду 

іншим або для адміністративних завдань”
22

.     

З бухгалтерської точки зору, відмічено в п. 11 МВ 8, нематеріальні активи 

відображаються в балансі за витратами на їх придбання і амортизуються 

протягом терміну корисного використання. Проте більшість нематеріальних 

активів відображаються в балансі окремо.   

В цьому ж стандарті наведено категорії нематеріальних активів:  

1.  Гудвіл бізнесу (нерозподілені нематеріальні активи).  

2.  Персональний гудвіл.  

3.  Нематеріальні активи, що ідентифікуються.  

Серед інших нематеріальних активів бізнесу виділено наступні (рис. 2). 

Перераховані в рис. 2 складові нематеріальних активів дають підстави 

стверджувати, що дані рекомендації розроблені на основі та з урахуванням 

теорії людського капіталу. Так, згідно даного стандарту, оцінювач повинен 

враховувати всі нематеріальні активи, що як відображаються, так і не 

відображаються у балансі. При цьому до “активів”, що не відображаються у 

балансі, відносяться, наприклад, “персональний гудвіл” та “зібрана разом і 

навчена робоча сила”. Ці “активи” не можуть належати компанії, тому вони не 

можуть називатися активами. Проте, при визначенні вартості бізнесу і 
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нематеріальних активів ці “активи” необхідно враховувати, оскільки їх вплив 

на вартість компанії вцілому може бути вирішальним.  

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 8 “Оцінка 

невідчутних (нематеріальних) активів (і 

інтелектуальної власності)” (ЄСО 2003 р.) 

Нематеріальні активи бізнесу:  

•  персональний гудвіл 

•  навчена і зібрана разом робоча сила 

•  сприятливі трудові договори  

•  сприятливі договори оренди  

•  сприятливі договори страхування  

•  сприятливі контракти на поставки  

•  контракти про найм  

•  угоди про відмову від конкуренції  

•  клієнтські відносини  

•  дозволи  

•  технічні бібліотеки і сховища газет 

•  інші нематеріальні активи  
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Рис. 2. Складові нематеріальних активів (відповідно до пп. 12 і 15 положень  

МВ 8) 

Проте МВ 8 не містить жодних рекомендацій щодо вимірювання або 

розрахунків, відмінних від стандартних процедур оцінки. Однак, рекомендації 

допускають, що при необхідності і належному обґрунтовуванні можуть 

використовуватись методи розрахунків, відмінні від прийнятих в стандарті.  

Проте в п. 47 МВ 8
23

 відмічено, що в стандартах фінансової звітності 

(бухгалтерського обліку) гудвіл визначається як різниця між ціною придбання 

підприємства і обліковою сумою його чистих активів, що ідентифікуються. 

Проте створений усередині гудвіл не визнається активом, оскільки він не є 

ресурсом, контрольованим підприємством, який можна достовірно виміряти 

витратами на придбання, що ідентифікується.  

В МВ 8 (ЄСО) до активів, що підлягають оцінці, входять “персональний 

гудвіл” та “навчена і зібрана разом робоча сила”. Стандарт припускає, що 

гудвіл – це один актив, а “навчена і зібрана разом робоча сила” інший, що 

враховується в активі. Пов’язано це з тим, що фінансовий облік не призначений 

для використання при ухваленні рішень. Для цього існує управлінський облік, 
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зокрема мова йде про звіти про інтелектуальний капітал. Оцінка, відображена в 

цих звітах, потрібна більше для управління, ніж для фінансової звітності, проте 

і для неї оцінка теж потрібна. 

Європейські стандарти оцінки дозволяють обліковувати людський капітал 

при оцінці бізнесу і нематеріальних активів компанії, не включаючи його в 

баланс. Тобто визнано розрив між нематеріальними активами в 

бухгалтерському розумінні і в розумінні професійних оцінювачів. 

Вцілому МВ 8 (ЄСО) аналогічні МВ 4 (МСО): в обох викладено підходи і 

методи, що використовуються при оцінці нематеріальних активів, наводиться їх 

класифікація, відмічаються особливі професійні вимоги, необхідні для їх оцінки 

тощо. 

Відмінності ЄСО від МСО полягають в докладнішій класифікації 

нематеріальних активів в частині інтелектуальної власності і нематеріальних 

активів, що не ідентифікуються. У МВ 8 знайшов відображення новий підхід до 

оцінки бізнесу, заснований на останніх працях і публікаціях в області 

економіки знань. Так, наприклад, оцінці підлягають навчена і зібрана разом 

робоча сила, сприятливі трудові договори з провідними фахівцями, контракти 

про найм цінних працівників тощо. Ці нематеріальні активи, що не 

ідентифікуються, безумовно, можуть істотно вплинути на зростання ринкової 

вартості бізнесу, проте їх визнання в бухгалтерському обліку залишається 

проблематичним як в Україні, так і за кордоном. 

До сьогодні встановилася визначена підпорядкованість стандартів 

професійної діяльності. Оскільки власниками грошей – найбільш ліквідного 

капіталу – є інвестори, саме вони задають тон на “ринку” стандартів. До їх 

вимог пристосовуються стандарти фінансової звітності, а до стандартів 

фінансової звітності, вимушені пристосовуватися стандарти оцінки. Тобто 

складається ситуація, при якій ЄСО не можуть конкурувати з МСО.   

Російське товариство оцінювачів (РТО) представляє інтереси Російської 

Федерації в Міжнародному комітеті із стандартів оцінки. У 2001 році цією 

організацією за завданням Міністерства майна Росії був підготовлений проект 



 

Методичних рекомендацій щодо оцінки на основі ЄСО. До складу цього 

документа включено методичні вказівки № 1 “Оцінка вартості бізнесу 

(підприємства)” (МВ 1) і методичні вказівки “Оцінки вартості нематеріальних 

активів і інтелектуальної власності” (МВ 2). 

В МВ 2 розкрито такі питання, як принципи оцінки вартості, класифікація 

нематеріальних активів і інтелектуальної власності, збір даних, документація і 

джерела інформації, використання прибуткового, витратного і ринкового підходів 

до оцінки вартості нематеріальних активів і інтелектуальної власності та ін. 

Зазначені методичні вказівки відповідають рекомендаціям МВ 8 (ЄСО) і 

МВ 4 (МСО), проте мають і ряд відмінностей від МСО у класифікації 

нематеріальних активів (табл. 1). 

Таблиця 1. Класифікація нематеріальних активів в стандартах оцінки
24

 

Нематеріальні 

активи 
МСО ЄСО і Російські стандарти оцінки 

Інтелектуальна 

власність 

Патенти 

Комерційна таємниця 

або ноу-хау 

Торгові або фірмові 

найменування, товарні 

знаки 

Авторські права 

Права (включаючи патенти) на винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, ноу-хау 

Товарні знаки, торгові найменування або фірмові 

знаки 

Авторські права на літературні, музичні або 

художні твори 

Комп’ютерне програмне забезпечення і 

комп’ютерні бази даних 

Франшизи, ліцензії або контракти 

Інформаційні ресурси 

Право Договори постачання 

Дистриб’юторські 

договори 

Договори закупівлі 

Сприятливі трудові договори 

Сприятливі договори оренди, страхування, 

контракти на постачання 

Контракти про найм 

Умови про відмову від конкуренції 

Взаємовідно-

сини 

Робочий колектив 

Організаційні структури 

Взаємовідносини з 

клієнтами, 

постачальниками, 

дистриб’юторами 

Навчена і зібрана разом робоча сила 

Клієнтські відносини 

НМА, що не 

ідентифіку-

ються 

Згруповані НМА (гудвіл) 

Підприємство, що діє 

Гудвіл бізнесу 

Персональний гудвіл 
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В Україні прийнято Порядок експертної оцінки нематеріальних активів  

(Затверджено наказом Фонду державного  майна України та Державного  

комітету з питань науки і технологій від 27 липня 1995 року № 969/97).  

Згідно п. 7 цього порядку до складу нематеріальних активів відносять: 

1. Об’єкти права інтелектуальної власності (право власності на винахід, 

корисну модель, промисловий зразок, знаки для товарів і послуг, сорти рослин, 

фірмове найменування, програми для ЕОМ, базу даних, науково-технічну 

інформацію). 

2. Об’єкти права користування ресурсами природного середовища (право 

користування земельною ділянкою, надрами, геологічною та іншою 

інформацією про природне середовище, іншими ресурсами природного 

середовища). 

3. Об’єкти права користування економічними, організаційними та іншими 

вигодами (економічні вигоди від користування монопольним положенням 

ринку, права на використання економічних та інших привілей). 

П. 11 цього порядку визначено, що гудвіл (ділова репутація) – комплекс 

заходів, спрямованих на збільшення прибутку підприємств без відповідного 

збільшення активних операцій, включаючи використання кращих 

управлінських здібностей, домінуючу позицію на ринку продукції (робіт, 

послуг), нові технології.  

Розуміння методологічних основ оцінки вартості майна як якнайкращої 

загальноприйнятої практики – і визнання її критерієм істинності. До 

теперішнього часу досягнуті міждисциплінарні домовленості між основними 

міжнародними організаціями за стандартами окремих видів професійної 

діяльності, які слід віднести до сфери економічних вимірювань. Проблеми 

регіональних (зокрема, європейських) стандартів і національних стандартів 

окремих країн дозволяються шляхом приведення їх у відповідність з 

міжнародними стандартами, з урахуванням тих особливостей, що можуть бути 

доказово обґрунтовані при зіставленні з міжнародними стандартами. В іншому 



 

випадку виникають суперечності з міжнародними інститутами, які в останні 

два десятиріччя стали регуляторами економічних процесів в світі. 

Знання, внутрішня організація, бренди і ін., як зазначено в МСФЗ, 

задовольняють не всім критеріям, тому не визнаються нематеріальними 

активами, що відображається у фінансовій звітності. Так, ринкові та технічні 

знання принесуть в майбутньому економічні вигоди, які будуть 

контролюватися компанією лише у випадку їх юридичного оформлення у 

вигляді авторського права, обмежень в контрактах та ін. Знання, неоформлені 

юридично, не можуть бути визнані активом. Кваліфікація персоналу також 

може призвести до отримання майбутніх економічних вигод. Проте працівники 

компанії зазвичай не відповідають визначенню нематеріального активу, 

оскільки їх знання невідокремлювані від їх носіїв і не можуть бути застосовані 

без них, якщо лише їх використання не захищено відповідними юридичними 

правами компанії. 

Система нормативно-методичного регулювання бухгалтерського обліку 

людського капіталу потребує удосконалення шляхом розробки теоретико-

організаційного забезпечення гармонізації стандартів оцінки, бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності в частині відображення витрат на людський 

капітал в обліковій системі (рис. 3). 

Отже, особливого значення серед методичних прийомів оцінки людського 

капіталу набуває вартість людського капіталу, що сприяє забезпеченню 

підприємству фінансової стійкості, дозволяє аналізувати результати і 

ефективність інвестицій в складові людського капіталу, забезпечує зворотний 

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

діяльності підприємства.  

“Процес створення людського капіталу не можна пояснити за допомогою 

узагальнення досвіду, але ідея щодо оцінки та використання людського 

капіталу для розвитку економіки та підприємств, яка ґрунтується на знаннях і 



 

навичках персоналу, – відмічає М.С. Пушкар, – має значний економічний 

ефект”
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МСО 

ЄСО 

МСФЗ  

та 

МСБО 

П(С)БО 

МСО 4 – наявність підготовлених 

кадрів, лояльність персоналу по 

відношенню до керівництва 

ЄСО 8 – персональний гудвіл, 

навчена і зібрана разом робоча сила, 

сприятливі трудові договори, 

контракти про найм 

МСФЗ 3 – кваліфікація менеджерів 

МСБО 24 – компенсації ключовому 

управлінську персоналу 

МСБО 19 – короткострокові  виплати  

працівникам, виплати по закінченні 

трудової діяльності, інші  

довгострокові  виплати  працівникам, 

виплати при звільненні 

П(С)БО 8 – витрати на підготовку і 

перепідготовку кадрів 

МСФЗ 38 – управлінські або технічні 

здібності персоналу 

Відображати у 

складі: 
 

витрат на 

формування 

людського 

капіталу 

 

витрат на 

використання 

людського 

капіталу 

 

витрат на 

відтворення 

людського 

капіталу 

 

Вимоги стандартів щодо оцінки 

складових людського капіталу 

 

Рис. 3. Механізм гармонізації стандартів оцінки, бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності в частині відображення витрат на людський капітал 

Розуміння важливості пошуку раціональних вимірників людського 

капіталу викликало появу, як в економічній літературі, так і на практиці 

достатньо великої кількості підходів до його оцінки. Пропонуємо підходи до 

оцінки людського капіталу згрупувати наступним чином (рис. 4). 

Спектр методик підрахунку людського капіталу широкий: від рейтингової 

оцінки ефективності використання людського капіталу, до різних методик 

оцінки вартості всіх елементів людського капіталу. Основною проблемою цих 

підходів є адекватна матеріальна оцінка всіх елементів, пов’язаних з витратами 

на освіту, здоров’я, мобільність тощо. 
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МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ВИМІРЮВАННЯ І ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

Формалізовані – в їх основу 

покладено суворі формалізовані 

аналітичні залежності 

Неформалізовані – базуються на описі 

аналітичних процедур на логічному рівні, 

а не на суворих аналітичних залежностях 

Абсолютні величини 
– характеризують 

обсяг людського 

капіталу,  вираженого 

у вимірниках: 

Відносні величини – 

відображають співвідно-

шення величини людського 

капіталу, з величиною 

будь-якого іншого явища, 

виражених у формі: 

Неформалізовані величини 

–  характеризують обсяг 

людського капіталу, 

вираженого в показниках: 

– натуральних;  

– трудових;  

– комплексних  

– якісних  – коефіцієнтів;  

– відсотків;  

– індексів 

– 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. 4. Методичні прийоми вимірювання і оцінки людського капіталу 

По відношенню до людського капіталу всі методи можна згрупувати у:  

1) методи вимірювання – пов’язані з показниками, що можуть надати 

керівникам більш повну інформацію про людський капітал співробітників 

компанії;  

2) методи оцінки – забезпечують оцінку людського капіталу працівників 

компанії в абсолютних і відносних величинах. 

Кожна з наведених груп показників має переваги і недоліки при оцінці 

процесів формування, використання і відтворення людського капіталу.  

Оцінювання людського капіталу, що базується на формалізованих 

(відносних) та неформалізованих методичних прийомів вимірювання та 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, стихійних лих, 

у сфері страхування життя, ефективності інвестицій в освіту, охорону здоров’я 

тощо.  



 

Проте наведені методи оцінювання людського капіталу не можуть бути 

використані для визначення необхідного і достатнього рівня розвитку 

людського капіталу підприємства. Крім того, для підвищення інформативних 

можливостей системи вимірювання вони можуть включати показники як 

монетарного, так і немонетарного характеру.  

Перевагами розрахунків, здійснених з використанням таких абсолютних 

величин, як натуральні, є простота і легкість вимірювання процесів, пов’язаних 

з формуванням, використання і відтворенням людського капіталу.  

Використання вартісних показників забезпечує відображення витрат та 

інвестицій на формування і відтворення людського капіталу, а також оцінку 

можливостей отримання в результаті використання людського капіталу 

додаткових прибутків.  

Оцінка є невід’ємною та однією з найважливіших частин в методології 

бухгалтерського обліку людського капіталу. Вона відрізняється від узвичаєної 

методики матеріально-речових об’єктів, тому основне завдання полягає в 

розробці методики оцінки людського капіталу з метою відображення вартості, 

що виникає в результаті його формування, використання та відтворення. 

Обґрунтування змісту і методики вартісної оцінки людського капіталу 

працівників підприємства є складною практичною проблемою, вирішення якої 

сприятиме ухваленню якісних управлінських рішень. 

Окремі компанії намагаються розробити методики оцінки і 

бухгалтерського обліку людського капіталу, які б надавали інформацію для 

ухвалення рішень з внутрішньофірмових питань, забезпечували оперативний 

контроль і зворотний зв’язок та складання звітів для зовнішніх користувачів. 

Компанії віддають перевагу створенню спеціальних програм аналізу 

використання людського капіталу для ухвалення рішень, не змінюючи при 

цьому систему бухгалтерського обліку.  

В Україні збереглися традиційні бухгалтерські методи оцінки, що 

базуються на залишковій бухгалтерській вартості чи собівартості. Саме тому 

вітчизняні науковці надають перевагу витратному підходу, що заснований на 



 

підсумовуванні сукупних витрат на освіту, професійну підготовку фахівців і 

інших витрат, що відносяться до витрат на людський капітал. Враховують 

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 та міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і фінансової 

звітності. Розрахована за цим підходом вартість людського капіталу 

ототожнюється з величиною витрат на його формування, використання та 

відтворення.  

Вартість людського капіталу є складовою частиною вартості самого 

бізнесу, тому серед методів оцінки вартості людського капіталу поширення 

також набувають такі підходи:  

1. Прибутковий – припускає оцінку одержуваних працівниками доходів, 

що відображають віддачу на кошти, вкладені у відповідний освітній і 

кваліфікаційний рівні.  

2. Ринковий – полягає в пошуку на ринку і навчання фахівця, що володіє 

схожими аналогічними характеристиками: рівнем підготовки, професійним 

досвідом, здоров’ям тощо. При цьому вартість співробітника підприємства 

визначається ціною, за яку можна найняти подібного працівника на ринку. 

Основне призначення цих підходів – визначення внесків співробітників в 

діяльність компанії, перетворюючі в капітал витрати на формування, 

використання і відтворення людського капіталу. Вихідним при цьому є 

постулат про те, що знання, вміння, навички людей на підприємствах 

відтворюють додану вартість, яку і необхідно вимірювати з метою визначення 

ефективності використання людського капіталу.  

Традиційно класифікація підходів до оцінки проводиться відповідно до 

ознак, що характеризують взаємозв’язок людини і головних характеристик 

процесу її праці: витрати, результати (дохід, ефект) та сукупність результатів і 

витрат. Проте ці групи методів можуть бути виявлені і на основі тимчасової 



 

ознаки класифікації, тобто облікового періоду, який береться до уваги при 

оцінці людського капіталу: 

1. Якщо враховується тільки минулий час, то раціональним є використання 

методів, згрупованих витратним підходом.  

2. Якщо враховується тільки майбутній час, раціональним є використання 

методів, згрупованих прибутковим підходом. 

3. Якщо враховується тільки теперішній час, то раціональним є 

використання методів, згрупованих ринковим підходом.  

Тим самим забезпечується можливість зіставлення трьох всеохоплюючих 

(в часі), внутрішньо взаємопов’язаних економічних підходів до оцінки 

людського капіталу, при цьому кожний з підходів відображає (по-різному 

сформульовані) загальні принципи оцінки. 

Аналіз змін в підходах до оцінки залежно від завдань щодо бухгалтерської 

звітності відповідно до інформаційних запитів її користувачів з урахуванням 

умов функціонування господарюючих суб’єктів в ринковій економіці свідчить 

про наступне: 

1. Для цілей фінансового обліку (виходячи з принцип обліку за 

собівартістю) та визначення номінальної вартості людського капіталу є 

використання методів, згрупованих витратним підходом.  

2. Для цілей управлінського обліку та визначення реальної вартості 

людського капіталу можуть використовуватись методи оцінки, згруповані 

прибутковим і ринковим підходами.  

Має значення не стільки те, як бухгалтери складатимуть звіт про витрати 

на людський капітал перед акціонерами, скільки уявлення керівників про 

реальні інвестиції компанії в знання, вміння, здоров’я співробітників. Цей 

людський капітал може бути істотним, і помилкове уявлення про подібні 

інвестиції як про витрати може приводити керівників до дій, що руйнують цінні 

інвестиції підприємств. Ці підходи складні, але вартістю людського капіталу, 

визначена з їх використанням, є більш ефективними при оцінці реальної 

вартості людського капіталу компанії. Така методика оцінки дозволить 



 

сформувати справедливу вартість підприємства, констатуючи при цьому не 

просто результати  минулих подій, а орієнтованість на оцінку  економічного 

потенціалу підприємства. 

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. 5). 
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Формалізовані, виражені 

у відносних величинах 

Неформалізовані, виражені 

в якісних показниках 

Формалізовані, виражені 

у абсолютних величинах 

– визначення величини національного багатства; 

– визначення ефективності інвестицій в складові 

людського капіталу; 

– проведення змістовних зіставлень між країнами і 

оцінювання тенденції зміни національних запасів і 

якості людського капіталу 
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Використовуються для: 

– вивчення сукупності характеристик співробітників, 

що створюють прибуток; 

– визначення розміру витрат інвестиційного характеру 

у формування, використання та відтворення людського 

капіталу; 

– визначення ефективності інвестицій в складові 

людського капіталу 
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Формалізовані, виражені у абсолютних величинах (вартісний вимірник) 

Витратний підхід Ринковий підхід Прибутковий підхід 

Минулий час Теперішній час Майбутній час 

Для цілей фінансового обліку 

та визначення номінальної 

вартості людського капіталу 

Для цілей управлінського обліку та визначення 

реальної вартості людського капіталу 

 

 

Рис. 5. Методичні прийоми до вимірювання та оцінки людського капіталу 

Розробки потребує концепція оцінки вартості людського капіталу 

працівників підприємства і механізм її реалізації, яку визначатимуть методи, 



 

організаційні і аналітичні розрахунки показників оцінки людського капіталу 

для розробки прогнозів інвестування коштів у складові людського капіталу.  

Для системного використання оціночних показників вартості людського 

капіталу важливим завданням є достовірність інформаційної бази, оскільки в 

будь-якій методиці оцінки людського капіталу наявна складність формування 

інформаційної бази. 

Необхідний рівень результативності застосування методології оцінки 

людського капіталу забезпечує правильність вибору методичних підходів. Слід 

підкреслити, що у вітчизняній практиці вироблено методичні підходи до оцінки 

людського капіталу, що спираються на міжнародні стандарти, законодавчу 

нормативну базу України, а також розробки відомих зарубіжних і вітчизняних 

учених, згідно яких людський капітал оцінюється за допомогою 

загальновідомих підходів: витратного, прибуткового, ринкового. Звичайно, 

можна спробувати провести поєднання вказаних методів оцінки і застосовувати 

їх в рамках конкретної компанії, проте на наш погляд, вказані недоліки таким 

чином можна мінімізувати, але не можна уникнути.  

Відомі сьогодні науці підходи до оцінки людського капіталу настільки 

різнопланові внаслідок використання широкого спектру індикаторів та 

підходів, що їх результати найчастіше значно різняться між собою. Але сам 

факт існування багатьох методик оцінки людського капіталу говорить про її 

можливість і гіпотетичну надійність отриманих результатів. Тобто можна 

припустити, що для відображення в обліку і звітності людський капітал все ж 

таки піддається оцінці.  

Система показників оцінки людського капіталу, орієнтована на досягнення 

завдань підприємства, повинна: розглядатися як  інформаційна база для 

системи управління підприємством; бути представленою у вигляді як 

абсолютних, так і відносних величин; відображати завдання підприємства, 

виражені в економічних показниках (прибуток, витрати, обсяг виробництва, 

додаткова вартість і ін.); ув’язуватися з показниками бухгалтерського обліку, 



 

перш за все, із витратами; бути деталізованою по підрозділах і формуватися з 

урахуванням розмірів підприємства, масштабів і видів діяльності. 

Основне завдання оцінки вартості людського капіталу полягає в отриманні 

норм прибутку на інвестиції в людський капітал, що зумовлено, по-перше, 

необхідністю відстеження витрат на людський капітал, по-друге, відстеження 

вигоди, що підприємство отримало від понесених витрат.   

Систематизація теоретичних підходів до оцінки дозволила сформувати 

методологію оцінки вартості людського капіталу підприємства, що включає 

наступні елементи (табл. 2). 

Створення такої системи дозволить здійснювати комплексну оцінку 

людського капіталу, а поєднання кількісних і якісних методів оцінки 

забезпечить її об’єктивність.  

Більшість існуючих методик є набором логічно зв’язаних фінансових і 

нефінансових індикаторів. Їх внутрішній зв’язок між собою, а також вплив на 

економічні результати залишається незрозумілим, що зумовлено неможливістю 

відокремити причину від наслідку (незрозуміло, зміна нефінансових показників 

призвела до зміни економічних результатів або навпаки). Тому, не дивлячись на 

привабливість витратного підходу, який набув широкого поширення в 

бухгалтерському обліку, вважаємо, що його використання не має достатнього 

аналітичного сенсу. Тому, визнаючи необхідність використання фінансових 

показників в оцінці людського капіталу, вважаємо, що для вирішення 

стратегічних завдань управління людським капіталом необхідним є 

використання витратного підходу з доповненням його якісними показниками, 

такими як: коефіцієнт професійної перспективності працівників, покладений в 

основу розрахунку гудвілу людського капіталу, що забезпечує наближення 

бухгалтерської оцінки до ринкової вартості та виступає базисом розробки 

фінансових прогнозів стійкого розвитку підприємства.  



 

  

Таблиця 2. Елементи методології оцінки вартості людського капіталу підприємства 

№ 

з/п 

Еле-

менти  
Зміст елементів 

1 2 3 
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Визначає об’єкт, 

предмет і завдання 

оцінки 

Об’єкт оцінки – людський капітал окремого працівника і підприємства в цілому;  

суб’єкти оцінки – підрозділи і посадових осіб, які здійснюють оцінку, їх завдання і зв’язки з іншими підрозділами, 

зокрема, менеджерами з управління персоналом, бухгалтерами, керівниками підрозділів; 

предмет оцінки – витрати на формування, використання та відтворення людського капіталу, гудвіл людського 

капіталу, рівень професійної перспективності;  

завдання оцінки – об’єктивна вартість підприємства, планування та моніторинг людського капіталу, коригування 

напрямів і форм здійснення діяльності підприємства з формування, використання і відтворення людського капіталу  

Визначає підрозділи і 

посадові особи, що 

здійснюють оцінку, їх 

завдання і зв’язки з 

іншими підрозділами 

У організаційній структурі підприємства оцінку здійснюють: 

– менеджер з управління персоналом; 

– бухгалтер; 

– керівники підрозділів; 

– психолог (як самостійна штабна одиниця або в підрозділ навчання і розвитку персоналу); 

– експерти з оцінки, об’єднані в експертні групи  
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Відображає методи і 

систему показників 

оцінки, технологію 

оцінки, види і форми 

звітності для 

користувачів 

Методи дослідження: 

 системний аналіз, що забезпечує розкриття системи оцінки в цілому і складових її елементів, а також встановлює 

зв’язків цих елементів між собою; 

 метод оцінки людського капіталу на основі випробувань в середовищі бізнесу, що враховує конкретні результати, 

отримані працівниками (наприклад, отриманий прибуток); 

 метод інвестиційних оцінок, в основу якого покладено оцінка обсягу інвестиційних витрат на формування 

людського капіталу; 

 метод відтворювальних оцінок, в основу якого покладено оцінка витрат на використання і відтворення 

людського капіталу з урахуванням норм його накопичення і реального відтворювального обороту; 

 метод розрахунку прямих витрат на людський капітал, що дозволяє розрахувати загальні економічні витрати 

підприємства; 

 інтегральний метод оцінки, що припускає оцінку всіх витрат на формування, використання і відтворення 

людського капіталу підприємства 

 



 

  

Продовження табл. 2 
1 2 3 

3 
 

Відображає методи і 

систему показників 

оцінки, технологію 

оцінки, види і 

форми звітності для 

користувачів 

(продовження) 

Методи повинні забезпечувати розрахунок показників, що характеризують: 

1. Коефіцієнт професійної перспективності працівників, що включає коефіцієнти рівня освіти та 

досвіду, стаж роботи за фахом та вік. 

2. Гудвіл людського капіталу підприємства, що враховує індекс прибутку людського капіталу, що 

відображає зміну за рік співвідношення  прибутку підприємства і фонду робочого часу працівника; 

індекс вартості людського капіталу, що відображає зміну за рік співвідношення загальних витрат 

підприємства на людський капітал і фонду  робочого часу працівників та коефіцієнт професійної 

перспективності працівників). 

3. Вартість людського капіталу підприємства, що враховує витрати на формування, використання та 

відтворення й гудвіл людського капіталу.  

Методи реалізуються за допомогою процедур оцінки, що виконуються за певною технологією, яка ділиться 

на: 

– технологію роботи з інформацією, що використовує як технічні засоби, обчислювальну техніку та 

відповідне програмне забезпечення; 

– технологію організації діяльності учасників оцінки, формалізована в організаційних документах 
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Відображає 

джерела і засоби 

збору даних, баз 

даних, 

програмного 

забезпечення для 

виконання 

розрахунків і 

формування 

звітності 

Оскільки обов’язковою умовою створення системи оцінки людського капіталу є комп’ютеризація 

зберігання, обробки і представлення облікових даних за допомогою спеціалізованого програмного 

забезпечення, доцільно використовувати відповідну інформаційну систему, що включає: 

– загальну для всіх користувачів базу даних; 

– єдиний інформаційний електронний простір; 

– програмне забезпечення для обробки інформації, здійснення розрахунків показників і формування звітів 

(комп’ютерні програми на зразок: “Галактика ERP”, “MOLGA Consulting”, SAP  “Управління  людським 

капіталом”, корпоративна система управління підприємством “CBOSSmis” та ін.) 



 

  

Досліджуючи проблеми теорії і методології оцінки людського капіталу та 

можливість її використання при відображенні людського капіталу в обліково-

аналітичній системі підприємства зроблено висновки, що полягають в наступному: 

1. В останні роки інтелектуальні активи компаній розвинених країнах світу 

стали перевищувати по своїй сукупності вартість інших активів компаній. Деякі 

фірми досягають успіху практично не володіючи жодними активами, 

відображеними на балансі, в тому числі інтелектуальними.  

Бухгалтери всіх країн, працюючи з інтелектуальними активами, відчувають 

серйозні складнощі обумовлені непристосуванням бухгалтерського обліку до таких 

об’єктів. Інтелектуальні активи повинні знайти місце в системі бухгалтерського 

обліку, забезпечити управління такою інформацією, яка б відображала економічну 

дійсність. Розвиток сучасної економіки потребує більш складного механізму 

бухгалтерського відображення факторів, що впливають на вартість підприємства, з 

метою забезпечення керівників інформацією для управління, оптимізації створення 

вартості в існуючих конкурентних умовах.  

Бухгалтерський облік повинен забезпечувати реальне управління підприємством 

на основі отримання достовірної інформації про об’єкти, які виступають 

передумовою формування вартості підприємства, зокрема, людський капітал. 

Неврахування внутрішні факторів, які впливають на вартість підприємства, збільшує 

рівень суб’єктивності інформації, що надається системою бухгалтерського обліку, 

внаслідок чого значно знижується дієвість управлінських рішень, що приймаються.  

2. Порівняння вимог бухгалтерського обліку нематеріальних активів згідно 

міжнародних стандартів фінансової звітності, правил бухгалтерського обліку країн 

пострадянського простору і американських стандартів бухгалтерського обліку 

(GAAP) дозволило зробити висновок про те, що між системами обліку є тенденції до 

зближення. Відмінності в практиці пов’язані швидшим з особливостями розвитку 

облікової і правової практики в країнах ЄС і США. У зв’язку з високим рівнем 

розвитку галузей нової економіки, в цих країнах давно зіткнулися з тим, що поняття 

нематеріальні активи набагато вужче, ніж поняття інтелектуальний капітал, що 

повністю не дозволяє відобразити сучасна фінансова і управлінська практика обліку, 



 

  

оскільки вона: ігнорує існування видів інтелектуального капіталу, що не 

відповідають критеріям і визначенню нематеріальні активи; переважно 

концентрується на управлінні витратами, оцінці внутрішніх факторів і в 

недостатньому ступені орієнтована на оцінку зовнішніх факторів; не приділяє увагу 

методикам розкриття інформації про інвестиції в нематеріальні активи і їх 

наслідках, не дивлячись на значний обсяг таких інвестицій.  

Аналіз розглянутих стандартів оцінки дозволяє зробити висновок про те, що 

стандарти бухгалтерського обліку та звітності та стандарти оцінки, не дивлячись на 

ширший перелік об’єктів, що включаються підприємством до складу 

нематеріальних активів, не дозволяють однозначно визначити місце людського 

капіталу в обліковому процесі. Проте їх розвиток направлений на оцінку 

інтелектуальних і ділових якостей персоналу підприємства. Роботи в цьому напрямі 

ведуться з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, що не 

дозволяють поставить персонал підприємства на баланс разом з традиційними 

активами, але надають достатні можливості для обліку витрат на формування, 

використання та відтворення людського капіталу. 

3. Відсутні чіткі механізми використання теоретичних розробок щодо оцінки 

людського капіталу в реальній практиці функціонування підприємства. Наявна 

велика кількість публікацій, в яких детально описуються технологія і процедура 

різних видів оцінки, але в них відсутня теорія оцінки людського капіталу та 

ігнорується опис методології. Уточнено підходи до оцінки людського капіталу як 

елементу управління персоналом підприємства. Доведено, що для системи 

управління персоналом підприємства оцінка стає компонентом процесів діагностики 

і формування людського капіталу.  

Систематизовано і узагальнено теоретичні та методичні положення щодо 

оцінки людського капіталу; їх вплив на розвиток теорії і практики оцінки людського 

капіталу; проведено порівняльний аналіз методів і методик оцінки людського 

капіталу, що використовуються на практиці, виявлені їх недоліки, переваги і 

визначені можливості їх використання на підприємствах. 



 

  

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.   

 

 



 

  

 


