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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах здійснення економічних перетворень,

що супроводжуються змінами усталених правил
ведення господарської діяльності, трансформа-
цією економічних відносин, цілком закономірною
постала необхідність адаптації системи бухгал-
терського обліку олійно-жирових підприємств до
вимог міжнародних стандартів, ринкових засад
господарювання в цілому. Крім того, зростаючі
інформаційні запити користувачів облікових да-
них, орієнтованих на забезпечення управлінських
потреб в умовах динамічного ринкового середо-
вища, надають імпульс для подальшого удоскона-
лення існуючих та пошуку нових підходів до по-
силення інформативності та оперативності обліко-
вих даних.

Процеси інтенсифікації та інтелектуалізації
процесу виробництва олійно-жирової продукції
зумовлюють парадигмальні зміни системи управ-
ління. Так, в епоху економіки знань проявляється
значний інтерес до персоналу як до ключового
ресурсу підприємства, у використанні якого кри-
ються приховані резерви. Керівники підприємств,
досягнувши певного рівня діяльності, дійшли вис-
новку, що ключовим фактором свого успіху є
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людські ресурси, їх здібності та ідеї. Стосовно цьо-
го відомий менеджер сучасності Лі Якокка у книзі
"Кар'єра менеджера" писав: "всі господарські опе-
рації можна, в кінцевому рахунку, звести до по-
значення трьома словами: люди, продукт, прибу-
ток. На першому місці стоять люди. Якщо у вас
немає надійної команди, то з решти факторів мало
що вдається зробити" [10, с. 358]. Та й міжнарод-
ний практичний досвід останніх десятиліть яскра-
во засвідчує, що вийти переможцем з жорсткого
конкурентного протистояння, підтримувати ви-
сокі обсяги продажу, спираючись виключно на
капітал фізичний, неможливо. Втім, лише усвідом-
лення важливості людського фактора в еко-
номічній системі є недостатнім. Ефективне управ-
ління трудовими ресурсами олійно-жирових
підприємств має базуватися на повній, правдивій
інформації, основним генератором якої є бухгал-
терський облік. Як наслідок, все активніше творчі
зусилля фахівців спрямовуються на пошук універ-
сальної методики відображення трудових ресурсів
в обліковій системі підприємства, а дискусії щодо
доцільності та можливості практичної реалізації
такої методики в межах існуючої бухгалтерської
системи не вщухають вже доволі давно.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання щодо формування та використання
облікової інформації в процесі управління трудо-
вими ресурсами тривалий час знаходяться в центрі
наукових досліджень. Вивченню окресленої про-
блематики приділяли увагу такі зарубіжні вчені,
як Р. Лайкерт, К. Макконелл, М.Ю. Медведєв [3],
Я. Соколов [6; 7], Н.С. Тонкошкурова [9], Е. Флам-
хольц, Д. Штайн [12] та ін. Науковий здобуток еко-
номістів полягає в розробці та розвитку облікової
концепції людських ресурсів, в основі якої відбу-
вається зміщення акценту в розумінні економічно-
го змісту внесків на формування та розвиток тру-
дових ресурсів від витратного до інвестиційного.
Тобто частина витрат, які несе підприємство в про-
цесі використання ресурсів праці, розглядаються
не як організаційні витрати, що потребують
мінімізації, а інвестиції, які необхідно нарощува-
ти та капіталізувати у складі активів.

Дослідження проблеми бухгалтерського об-
ліку людських ресурсів та відображення інфор-
мації про них в звітності вітчизняних підприємств
висвітлені в наукових працях авторства Т.В. Дави-
дюк [1], Н.М. Королюк [2], С.Ф. Легенчук, Н.В. По-
чинок, М.С. Пушкар [5] та ін. Однак представлені
фахівцями розробки практично не містять концеп-
туальних підходів до обліку людських ресурсів в
умовах побудови і функціонування соціально-ор-
ієнтованої ринкової економіки та, зокрема, не вра-
ховують особливості діяльності вітчизняних олій-
но-жирових підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання дослідження полягає в ідентифікації

людських ресурсів як об'єкта бухгалтерського об-
ліку та розробці методологічних засад до їх відоб-
раження в системі рахунків бухгалтерського об-
ліку на сучасному етапі розвитку олійно-жирових
підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Облік трудових ресурсів на вітчизняних ол-
ійно-жирових підприємствах асоціюється сьо-
годні із обліком розрахунків із заробітної плати
та інших виплат працівникам, тобто виплатами
компенсаційного характеру. При цьому поза ува-
гою залишаються господарські операції з інвес-
тування у формування та розвиток персоналу,
тобто ті операції, які забезпечуватимуть для під-
приємства отримання преференцій у конку-
рентній боротьбі та додаткових економічних ви-
год у майбутньому. Цього вимагають сучасні умо-
ви функціонування олійно-жирових підприємств,
що характеризуються безупинним впроваджен-
ням у виробничий процес інноваційних техно-
логій та, як наслідок, підвищенням рівня інтелек-
туалізації трудової діяльності. Втім, розробка
концепції обліку людських ресурсів як повноці-
нного об'єкта бухгалтерського обліку, яка б вод-

ночас відповідала потребам менеджменту, зуст-
річає на своєму шляху методологічні перешкоди.

Аналіз численних наукових праць зарубіжних
дослідників дає підстави стверджувати, що питан-
ня бухгалтерського обліку людських ресурсів за-
лишається неврегульованим й на глобальному
рівні. Це свідчить про неабияку складність трудо-
вих ресурсів як об'єкта обліку та труднощі їх відоб-
раження в системі традиційного бухгалтерського
обліку. Саме тому в міжнародних стандартах об-
ліку, що містять еталонні правила ведення обліку
оборотних, необоротних активів, зобов'язань
тощо, й досі не розроблена єдина універсальна
методика обліку людських ресурсів, яка б дозво-
лила розглядати їх повноцінною бухгалтерською
категорією.

Враховуючи встановлені міжнародними стан-
дартами чіткі критерії визнання нематеріальних
активів, для визнання людських ресурсів рівноп-
равним бухгалтерським об'єктом за МСБО 38 не-
обхідним є виконання наступних умов: ймовірності
того, що майбутні економічні вигоди, які відно-
сяться до активу, надходитимуть до суб'єкта гос-
подарювання; можливості достовірної оцінки ак-
тиву; контрольованості з боку суб'єкта господа-
рювання в результаті минулих подій; можливості
ідентифікації [4].

Алгоритм аналізу можливості віднесення тру-
дових ресурсів до активів підприємства наведено
на рисунку 1.

У ході проведеного аналізу, здійсненого у
відповідності до наведеного алгоритму, встанов-
лено, що трудові ресурси відповідають вказаним
критеріям та можуть відображатися у складу ак-
тивів підприємства. Аргументуємо точку зору, зу-
пинившись детально на кожному з критеріїв.

Трудові ресурси, узагальнюючи п. 12 МСБО 38
[4], є ідентифікованими у тому випадку, якщо їх
можна продати, передати чи здати в оренду окре-
мо від інших активів підприємства. Незважаючи на
нетрадиційність трудових ресурсів як об'єкта об-
ліку, даний критерій, на наш погляд, виконується
завдяки використанню таких прогресивних
інструментів управління персоналом як аут-
стафінг та аутсорсинг. Хоча щодо трудових ре-
сурсів не зовсім етично вживати поняття "оренда",
але фактично підприємство може надавати іншим
суб'єктам господарювання своїх працівників для
виконання їх виробничо-господарських завдань.

У п. 13 МСБО 38 [4] зазначено, що суб'єкт гос-
подарювання контролює актив, якщо він має по-
вноваження отримувати майбутні економічні ви-
годи, які надходять від основного ресурсу, та об-
межувати доступ інших до цих вигод. Науковці
ставлять під сумнів можливість виконання зазна-
ченого. Проти визнання людських ресурсів акти-
вом виступає колектив українських та польських
вчених, зазначаючи, що працівники підприємства
розглядаються як ресурс, на який не поширюєть-
ся право власності з боку суб'єкта господарюван-
ня. "Якби працівники були об'єктом власності, то
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це означало б деяку модель рабства, за якої влас-
ники могли б вільно розпоряджатися належними
їм ресурсами", — додають науковці [8, с. 254].
Німецький вчений Д. Штайн наголошує, що
відсутність контролю над об'єктом зі сторони
підприємства є основною перепоною на шляху
обліку людських ресурсів, в той час як всі інші кри-
терії є виконуваними [12, с. 10—11].

Високо цінуючи наукові здобутки науковців в
сфері обліку людських ресурсів, вважаємо, що ви-
конання даної умови є досяжною. Основна помил-
ка облікових стандартів криється в підході до не-
матеріальних об'єктів як до речей та застосуван-
ня по відношенню до них речових прав. Т.В.  Дави-
дюк зазначає, що "нематеріальні активи — це, перш
за все, виняткові права, що не можуть бути об'єкта-
ми речових прав і не відносяться до них" [1, с. 280].
Вважаємо, що встановлення контролю над праці-
вниками, їх початковими знаннями та кваліфіка-
цією, що акумульовані на момент зарахування їх в
штат підприємства, досягається шляхом укладан-
ня контрактів (трудових договорів) між ними та

підприємством на поперед-
ньо погоджений сторонами
період часу. Здійснивши
попередні витрати з підбо-
ру персоналу необхідної
кваліфікації, компанія про-
тягом встановленого стро-
ку споживатиме їх продукт
— працю. А передбачивши
у трудовому договорі (кон-
тракті) заборону викорис-
тання спеціальних знань в
інтересах третіх осіб, вико-
нуваною буде й друга піду-
мова п. 13 МСБО 38.

Для того, щоб підприє-
мство отримало право на
користування знаннями,
отриманих працівником
при проходженні різного
роду навчальних курсів,
необхідно укладати до-
говір, який міститиме зобо-
в'язання працівника від-
працювати на підприємстві
встановлений термін після
проходження навчання. За
оцінками зарубіжних ана-
літиків щорічно онов-
люється 20—30% профес-
ійних знань, якими мають
володіти інженери, техно-
логи та інші категорії
фахівців. Виходячи з цих
даних, можна сказати, що
оптимальним терміном ек-
сплуатації знань та кваліф-
ікації є 3—5 років. При цьо-
му витрати на розвиток

персоналу необхідно капіталізувати та в подаль-
шому нараховувати амортизацію, виходячи із вста-
новленого строку експлуатації.

У п. 17 МСБО 38 [4] сказано, що майбутні еко-
номічні вигоди, які надходять від нематеріальних
активів, можуть включати дохід від продажу про-
дукції чи послуг, скорочення витрат або інші виго-
ди, які є результатом використання активу підприє-
мством. Враховуючи це, багато вчених заперечують
ймовірність отримання майбутніх економічних ви-
год від використання трудових ресурсів. Серед них
відомий російський науковець Я. В. Соколов. "Пра-
цівник може звільнитися з роботи, захворіти або ж
навіть померти, тобто нема ніякої гарантії, що
підприємство буде отримувати прибуток протягом
певного періоду", — зазначає дослідник [7].

У тексті міжнародного стандарту між іншим не
встановлена величина ймовірності, при якій дана
умова вважається виконаною. В п. 22 МСБО 38 [4]
зазначається, що ймовірність очікуваних еконо-
мічних вигод слід оцінювати, використовуючи при-
пущення, які можна обгрунтувати та підтвердити.

Рис.1. Алгоритм визнання трудових ресурсів активом
підприємства

Джерело: сформовано автором з використанням [4], [9, с. 13], [11, с. 79].
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Так, якщо підприємство шляхом укладання тру-
дових договорів (контрактів) залучає персонал, то,
скоріш за все, очікується, що дані ресурси праці
будуть приносити йому економічні вигоди. В про-
тивному випадку трудові договори просто б не зак-
лючалися, адже підприємства діють насамперед з
позиції прагматизму. Відповідно дана умова виз-
нання активу, на наш погляд, виконується.

З найбільшим супротивом дається можливість
достовірної оцінки трудових ресурсів. Пов'язано
це з тим, що трудові ресурси є особливим за своєю
природою об'єктом, що суттєво відрізняється від
решти обліковуваних активів. Вважаємо, що мо-
дель оцінки, основана на капіталізації витрат на
утримання, навчання та розвиток трудових ре-
сурсів, дозволить якомога точніше визначити їх
економічну вартість.

Обгрунтування можливості віднесення трудо-
вих ресурсів до складу активів підприємства є лише
першим, але необхідним етапом на шляху їх об-
лікового відображення. Далі перед нами постає
доволі непросте завдання: яким же чином відоб-
ражати операції з трудовими ресурсами в системі
рахунків бухгалтерського обліку?

Українські вчені вважають, що найдоцільніше
було обліковувати трудові ресурси на позабалан-
сових рахунках, оскільки за всіма ознаками його не
можна відносити до майна підприємства. О.М. Пет-
рук пояснює це об'єктивною дією романо-німець-
кої системи, до якої відноситься і Україна. Тому для
відображення в обліку всієї управлінської інфор-
мації і більшої конкретизації інформації юридич-
ного і господарського характеру в нашій країні ви-
користовуються позабалансові рахунки [1, с. 323].

Так, Н.М. Королюк пропонує додати до діючо-
го плану рахунків синтетичний рахунок 010 "Людсь-
кий капітал". Цей рахунок, як стверджує автор,
буде використовуватись для обліку творчих та на-
укових здібностей людини, що не належать госпо-
дарюючому суб'єкту, проте забезпечують одержан-
ня доходу. Для посилення аналітичності облікової
інформації синтетичний рахунок пропонується де-
талізувати на наступні субрахунки: 011 "Людський
капітал адміністративного персоналу", 012 "Людсь-
кий капітал виробничого капіталу", 013 "Людський
капітал інших працівників". Враховуючи введений
рахунок, відображати в обліку людський капітал
науковцем пропонується наступним чином: Дебет
010 К — — відображено прийняття певного праців-
ника на посаду; Д — — К 010 — відображено
звільнення працівника [2, с. 11—12].

Серед представників науки є й діячі, які ради-
кально підходять до вирішення даного питання,
цілком відкидаючи можливість застосування кри-
теріїв визнання активу до трудових ресурсів.
"Коли з цими критеріями підходити до оцінки та-
ких статей, як людські ресурси, — зауважує М.С.
Пушкар, — то стає зрозумілим, що поняття "ак-
тиви" в сучасній економіці не відповідає загальноп-
рийнятому його тлумаченню, зокрема, він ігнорує
цінність такого фактору виробництва, як персо-

нал, який має знання, навички, інтелект". "Пара-
доксальним фактом є те, що життєво необхідний
елемент, який приводить в рух виробництво і ство-
рює додаткову вартість, не знаходить ніякого
відображення в обліку, хоча він є носієм високих
прибутків", — відмічає фахівець [5, с. 70].

Російський вчений М. Ю. Медвєдєв, запевняв,
що працівники є такими ж об'єктами обліку, як і інші
знаряддя праці, а тому повинні обліковуватися на
ряду з ними. "Однак в силу різних методологічних
складностей не обліковуються", — констатує вче-
ний. Продовжуючи обгрунтування своєї позиції,
дослідник ставить дискусійне питання: звідки в су-
часної бухгалтерської методології така неприязнь
до трудових ресурсів як об'єкта обліку? Адже пра-
цівники, на думку фахівця, задовольняють усім умо-
вам обліку: нерівно доступні для суб'єктів обліку,
приймають участь в господарській діяльності, зат-
рати на їх облік не перевищують їхньої цінності.
При всьому цьому обліковою системою трудові ре-
сурси ігноруються [3, с. 140].

За умови реалізації системи обліку, здатної
врахувати цінність людських ресурсів, М.Ю.
Медвєдєв пропонує записувати наступні бухгал-
терські проводки:

1) при відображенні купівлі працівника — де-
бет "Працівники", кредит "Розрахунки з оплати
праці";

2) при відображенні використання працівника
в трудовому процесі — Д-т "Незавершене вироб-
ництво", К-т "Амортизація працівника" [3, с. 140].

Концепція обліку трудових ресурсів була в
сфері інтересів Я.В. Соколова. Втім, варто відміти-
ти, що у працях науковця простежується непослі-
довність у поглядах щодо вирішення окресленої
проблеми. У 2001 р. у статті "Грошова оцінка тру-
дових ресурсів організації" автор зазначав, що
відображення вартості цих ресурсів в балансі доз-
волить по-новому оцінити економічну ефективність
роботи підприємства: покращаться показники ле-
вериджу, ліквідності та платоспроможності, а це в
свою чергу дозволить представити фінансове ста-
новище підприємства в більш привабливому вигляді
та дасть нові підстави для отримання кредитів [7].

Однак уже трьома роками пізніше, надаючи
коментар журналу "Консультант", науковець ста-
вить під сумнів необхідність відображення трудо-
вих ресурсів в активі балансу. Свою точку зору
автор пояснює наступним: "…скажімо, компанія
витратила кошти на підготовку кадрів. Відповід-
но, витрати звітного періоду у неї будуть вищі, ніж
зазвичай. Їх можна показати в активі балансу або
як витрати майбутніх періодів, або як капітальні
вкладення в людський капітал. Далі ми припускає-
мо, що знань персоналу вистачить років на п'ять і
співробітники працюватимуть ці п'ять років. Зав-
дяки їх знанням компанія отримуватиме дохід, і
отже, витрати потрібно списувати впродовж п'я-
ти років. Це можливе рішення, але я думаю, що
краще витрати на підготовку кадрів все-таки вклю-
чити до поточних витрат" [6].
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Я.В. Соколов писав: "…підхід, пов'язаний з об-
ліком людського капіталу — це одне із досягнень
так званого "творчого" обліку, який, по суті, вип-
равдовує методи розкрадання капіталу" [6]. "Ство-
рення "липових" капіталів дозволить уникати по-
датків, — переконує вчений, — чим вище ми оці-
нимо свій капітал, тим більше засобів піде на спи-
сання" [6]. Реалізувавши таку модель обліку
підприємство в підсумку матиме фіктивний збиток,
"…адже ми нічого не купували, а просто взяли в
штат працівників та оцінили їх", — додає автор [6].
Дійсно, включення трудових ресурсів до складу
активів вимагатиме щомісячного нарахування
амортизації, що зрештою призведе до невиправ-
даного зростання собівартості продукції, значно-
го розходження результатів діяльності підприєм-
ства в бухгалтерському та податковому обліку.
Включення амортизаційних відрахувань на трудові
ресурси до складу валових витрат також не вит-
римує критики, адже наслідком буде штучне за-
ниження бази оподаткування. Та й держава, зро-

зуміло, на таку "авантюру" з людськими ресурса-
ми не погодиться, допоки, принаймні, не буде ство-
рено концепцію обліку персоналу, яка б ліквідо-
вувала вказані ризики.

Таким чином, враховуючи пропозиції дослід-
ників та беручи до уваги власне бачення у вирі-
шенні окресленої проблеми, специфіку діяльності
олійно-жирових підприємств, вважаємо, що тру-
дові ресурси доцільно враховувати у складі нема-
теріальних активів, а для їх обліку відвести окре-
мий синтетичний рахунок 128 "Право на викорис-
тання трудових ресурсів". В назві рахунку акцен-
туємо увагу на тому, що обліковувати підприєм-
ство може лише права на використання знань та
кваліфікації працівників, а не їх носія. Підстава-
ми для виникнення таких прав є трудовий договір
(контракт) в межах початкових вмінь, кваліфікації,
досвіду та договір про навчання (свідоцтво, сер-
тифікат) в межах отриманих знань у процесі тру-
дової діяльності працівника. З метою посилення
аналітичності облікової інформації до субрахун-

Рис. 2. Структура рахунків для відображення інформації про трудові ресурси підприємства

Запропоновано автором.
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ку 128 "Право на використання трудових ресурсів"
пропонуємо відкривати рахунки другого та треть-
ого порядку. Аналітичний облік трудових ресурсів
необхідно організувати за категоріями персоналу
(адміністративний, загальновиробничий персонал,
персонал основного виробництва), в розрізі най-
менування посад, за підрозділами підприємства
(олійноекстракційний та гідрогенізаційний заво-
ди, відділи головного метролога, енергетика тощо),
за кожним працівником. Така система аналітич-
них рахунків забезпечить підвищення інформатив-
ності за кожним структурним підрозділом підпри-
ємства.

Відображення змін у пасиві балансу, що відпо-
відатимуть змінам вартості трудових ресурсів,
пропонується на рахунку 426 "Трудовий капітал".
Даний рахунок не матиме субрахунків та буде при-
значений для обліку збільшення або зменшення
вартості трудового капіталу підприємства в ре-
зультаті прийняття або звільнення працівників, а
також для переоцінки вартості трудових ресурсів.

 З метою посилення інформативності обліку в
частині обліку трудових ресурсів пропонуємо
створення номенклатури рахунків, на яких відоб-
ражатиметься інформація про вкладені інвестиції
в розрізі категорій персоналу з подальшим відне-
сенням їх на рахунок 128 "Право на використання
трудових ресурсів" (рис. 2).

Вважаємо, що запропонована структура ра-
хунків бухгалтерського обліку матиме переваги
порівняно з існуючими підходами, оскільки: по-пер-
ше, дозволить підвищити інформативність обліко-
вої інформації в інтересах управлінської ланки
підприємства; по-друге, узагальнення інформації за
аналітичними рахунками дасть можливість чітко
відокремити та здійснити аналіз вартості складо-
вих трудових ресурсів окремого працівника та
вартість категорій персоналу підприємства в ціло-
му; по-третє, відображення трудових ресурсів у
складі активів дозволить якомога ближче наблизи-
ти балансову вартість підприємства з його ринко-
вою вартістю.

Пропоновану схему відображення інформації
про трудові ресурси підприємства в системі бух-
галтерських рахунків представлено на рисунку 3.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

За результатами проведеного дослідження
встановлено, що в практиці олійно-жирових
підприємств облік людських ресурсів зводиться до
відображення інформації про витрати на їх фор-
мування та використання. Як наслідок, працівни-
ки, будучи єдиним активно діючим фактором ви-
робництва, перебувають фактично за межами об-
лікового процесу. Причиною нехтування таким

Рис. 3. Схема руху інформації про трудові ресурси підприємства в системі рахунків
бухгалтерського обліку

Сформовано автором.
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специфічним ресурсом у традиційній системі бух-
галтерського обліку є тісна переплетеність з пра-
вом власності. Оскільки за правовими нормами
персонал не є власністю підприємства, а швидше
залучений ресурс, тому людські ресурси не обліко-
вуються. Але такий підхід, на наш погляд, застар-
ілий. Враховуючи зазначене, нами запропоновано
враховувати трудові ресурси у складі активів
підприємства та розроблено номенклатуру синте-
тичних та аналітичних рахунків для їх бухгал-
терського відображення.

Можливість ведення на підприємстві розга-
луженої системи аналітичних рахунків за опе-
раціями з обліку трудових ресурсів, орієнтова-
ної на деталізацію, систематизацію та узагаль-
нення необхідної інформації, забезпечувати-
меться використанням комп'ютерних програм з
бухгалтерського обліку. З метою забезпечення
цілісності облікових даних подальші наукові
дослідження мають здійснюватися у напрямку
розробки форм звітності як надважливого ком-
поненту інформаційного забезпечення управ-
ління трудовими ресурсами олійно-жирових
підприємств.
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