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Анотація. У ході процесу інституціональних змін в Україні відсутні достатньо ефективні фінансові механізми забез-
печення інституціоналізації людського капіталу, немає рекомендацій щодо конкретних механізмів, системи оцінок, стан-
дартів, які можуть використовуватися установами та організаціями, регулюючими органами для аналізу ефективності 
використання бюджетних коштів узагалі. Поліпшення якості людського капіталу можливе шляхом розроблення дієвих 
фінансових механізмів забезпечення інституціоналізації людського капіталу. Виникає потреба в налагодженні прозорої 
системи обліку людського капіталу, яка може стати підґрунтям забезпечення інституціоналізації людського капіталу. У 
дослідженні розглянуто можливість урахування витрат на людський капітал в обліковій системі, розроблено фінансовий 
механізм забезпечення інституціоналізації людського капіталу та надано практичні рекомендації з обліку витрат на люд-
ський капітал та його інституціоналізацію. Фінансові механізми забезпечення інституціоналізації людського капіталу 
засновані на обліку витрат на людський капітал та його інституціоналізацію. Прямий ефект убачаємо не тільки в розро-
бленні фінансових механізмів та вдосконаленні бухгалтерського обліку, а й у зростанні людського капіталу.
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Вступ та постановка проблеми. Процеси інститу-
ціоналізації охопили суспільний розвиток національної 
економіки. Поступово унормовуються окремі галузі, 
розробляються та вводяться в дію законодавчі норми, 
створюються та успішно діють нові інститути. У цьому 
контексті як найцінніший ресурс економіки прогресивні 
держави розглядають людський капітал. Високорозвину-
тий людський капітал стає передумовою гармонійного 
розвитку національної економіки.

Ключовою вимогою для формування сприятливих 
умов для розвитку людського капіталу є фінансове забез-
печення його інституціоналізації та витрат на його роз-
виток, що, своєю чергою, потребує розроблення відповід-
них фінансових механізмів. Витрати на людський капітал 
повинні займати значне місце в державному бюджеті 
країни та бюджеті окремої господарської одиниці. У ході 
процесу інституціоналізації важливо поліпшити перспек-
тиви встановлення обліку розподілу витрат держави за 
цими напрямами. Сьогодні в Україні відсутні достатньо 
ефективні фінансові механізми забезпечення інституціо-
налізації людського капіталу, немає рекомендацій щодо 
конкретних механізмів, системи оцінок, стандартів, які 
можуть використовуватися установами та організаціями, 
регулюючими органами для аналізу ефективності вико-
ристання бюджетних коштів узагалі [12, c. 21] та які вико-
ристані на людський капітал зокрема.

Взаємодія людського капіталу та людських ресур-
сів, розвиток соціального потенціалу, а також капіталу й 
фінансового ринку позитивно впливають на економічне 
зростання країни, є важливими та взаємодоповнюваль-
ними чинниками цього процесу [14, с. 31–34]. Подальше 
поліпшення якості людського капіталу можливе шляхом 
розроблення дієвих фінансових механізмів забезпечення 
інституціоналізації людського капіталу. Вплив людського 
капіталу на економічний розвиток відзначається не тільки 
для окремих країн, а й для цілих регіонів [24, c. 2700–2702; 

4, c. 8]. Економічні можливості можуть відігравати кон-
структивну роль у людському капіталі для підтримки 
явищ зростання [4, c. 3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковці 
на протязі останніх двох сотень років приділяли пильну 
увагу виявленню ролі людського капіталу у забезпечені 
ефективного функціонування економічної системи країни.

Формування теорій людського капіталу пов’язують з 
працями І. Фішера [9, с. 229], але в деяких трудах можна 
прослідити і більш ранні дослідження людського капіталу. 
У працях Д. Ніколсона [18, с. 99] було виділено частину 
капіталу, яка на відміну від грошей, землі, обладнання 
міститься в людях.

Базове теоретичне підґрунтя для формування загаль-
ної класичної теорії капіталу знаходимо в працях 
А. Сміта [27].

Авторами найвагоміших досліджень поняття люд-
ського капіталу вважаються Г. Бекер [5], Д. Мінцер [15; 
16] і Т. Шульц [26].

Більш поглиблене визначення людського капіталу та 
соціального потенціалу запропонували сучасні дослід-
ники: Н. Бонтіс, Н. Драгонетті, К. Джакобсен, Г. Роус [6], 
Е. Пелінеску [20], В. Коломієць, Л. Головкова [11], Н. Сім-
ченко, Г. Чалдак [25]. 

Концепція управління компетенціями людського капі-
талу була сформульована на початку 70-х років XX ст., 
коли один із класиків політекономії Д. Маккеланд наголо-
сив на тому, що найкращим передвісником успіху канди-
дата на роботу є його компетенції та здібності [13, с. 3–5].

Питаннями обліку людського та соціального капіталу 
як частини нематеріального капіталу компанії займаються 
сучасні фахівці: К. Прекоб, М. Mіронюк [21], В. Боронос, 
І. Пликус, В. Александров [7], С.-К. Некула [17], К. Паяк, 
Б. Камінська, О. Квілінська [19].

Метою даної роботи є розгляд можливості враху-
вання витрат на людський капітал в обліковій системі, 
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розроблення фінансового механізму забезпечення інсти-
туціоналізації людського капіталу та надання практич-
них рекомендацій з обліку витрат на людський капітал 
та його інституціоналізацію. У процесі роботи необ-
хідно вирішити такі завдання: з урахуванням оновле-
ного змісту людського капіталу національної економіки 
дослідити витрати на людський капітал або на його 
складники; проаналізувати існуючий облік людського 
капіталу або його складників у Міжнародних стандартах 
бухгалтерського обліку, Україні; розглянути фактичний 
бухгалтерський облік витрат на людський капітал; роз-
робити фінансовий механізм забезпечення інституціона-
лізації людського капіталу.

Результати дослідження. 
Наукове розроблення, практичне втілення та реаліза-

ція фінансових механізмів забезпечення інституціоналіза-
ції всіх галузей національної економіки є одними зі ста-
лих напрямів інституціонального розвитку держави, адже 
жодна зі сфер економіки не може функціонувати без від-
повідних фінансових витрат. Для гармонійного розвитку 
країни витрати на людський капітал повинні бути достат-
ньо вагомі та займати значну частку в бюджеті країни. 

Аналітичні дані про матеріальні витрати на людський 
капітал, виражені у грошовому еквіваленті, широко засто-
совуються в методиках оцінки людського капіталу.

Кожна країна визначає пріоритетність видатків, вкла-
день та розраховує ефект від них. Серед існуючих сцена-
ріїв розвитку країн низка дослідників визначає як ефек-
тивний напрям вкладення в людський капітал [22, с. 285; 
1, с. 69; 2, с. 189–196; 3, с. 262].

Водночас управлінським потребам на рівні країни 
будуть сприяти впровадження єдиного повнофункціо-
нального програмного забезпечення та створення системи 
інформації та бухгалтерського обліку в цілому [12, с. 20].

У такому разі виникає потреба в налагодженні про-
зорої системи обліку людського капіталу, яка може стати 
дієвим фінансовим механізмом забезпечення інститу-
ціоналізації людського капіталу, адже для розуміння 
конкретних витрат їх передусім потрібно виокремити 
та кількісно визначити, для чого передбачена система 
бухгалтерського обліку. Чіткому бухгалтерському обліку 
завжди перешкоджали такі чинники, як неоднознач-
ність трактувань категоріального апарату та законодавча 
невизначеність бухгалтерських та економічних термі-
нів, різний підхід до трактування вживаних категорій із 
бухгалтерського, економічного, управлінського, підпри-
ємницького поглядів.

Наведені чинники довгий час ускладнювали про-
цес бухгалтерського обліку таких усталених понять, як 
«основні засоби», «прибуток», «фінансові результати», 
«гудвіл», «біологічні активи», «нематеріальні активи», 
та низки менш визначених категорій, до яких належать 
і людський капітал, і соціальний потенціал. Постійний 
процес зміни бухгалтерського змісту та економічної 
сутності інструментів бухгалтерського обліку можливо 
обґрунтувати мінливим інституціональним середовищем 
низки країн, технологічним прогресом, що змінює умови 
існування виробничих систем, переходом до нового витку 
економіки – економіки знань та, нарешті, природною сус-
пільною еволюцією.

Уведення в дію International Accounting Standards 
із поступовою заміною та оновленням їх International 
Financial Reporting Standards [23] сприяло подальшій 
стандартизації низки визначень у бухгалтерському обліку, 
особливо відносно «старих» за часом категорій. 

Формування поняття «людський капітал» відбувалося 
на протязі останніх 60–70 років і нині продовжуються. 

Спрощене визначення людського капіталу полягає 
у трактуванні його як сукупності знань, умінь, досвіду, 
навичок, освіти. Їх змінне накопичення однією особою 
пояснює різну здатність власників генерувати матері-
альні ресурси, гроші, технології та нематеріальні нагро-
мадження. 

Людський капітал – наявний в особистості запас 
знань, навичок, мотивацій, інвестиціями в який стають 
освіта, досвід, здоров’я, мобільність, поінформованість 
[5, с. 142–144].

Також людський капітал розглядається як сукупність 
усіх вроджених та набутих людських здібностей. Власти-
вості, які є цінними і можуть бути розвиненими за допо-
могою відповідних вкладень, визнаються людським капі-
талом [26, с. 2–3].

Останні макроекономічні дослідження визначають, 
що людина разом зі своїм інтелектуальним потенціалом і 
здібностями являє собою стратегічний ресурс, який мож-
ливо формувати, розвивати й який стає потенційно новим 
джерелом конкурентоспроможності як особистості, так і 
підприємств, національної економіки, світового госпо-
дарства.

В останніх дослідженнях стосовно країн Євросоюзу 
розвиток людського капіталу пов’язують із соціальним 
потенціалом та розглядають у трьох напрямах, а саме: 
соціальний потенціал людського капіталу, темпи іннова-
ційного розвитку людського капіталу та потенціал роз-
витку людського капіталу. Нині соціальний потенціал 
людського капіталу як математична змінна характеризує 
досягнутий стан розвитку людського капіталу в країні. 
Коефіцієнт інноваційного розвитку людського капіталу 
використовується для опису креативності людського 
капіталу в країні, а потенціал розвитку людського капі-
талу описує передумови розвитку людського капіталу 
[28, с. 1649]. У цих інтерпретаціях важко угледіти бухгал-
терське наповнення та зміст, а отже, використати їх для 
мети бухгалтерського обліку.

Таким чином, множинність та неоднозначність трак-
тування категорії «людський капітал», нормативно-зако-
нодавча його невизначеність ускладнюють облік витрат 
на людський капітал. 

Для розроблення дієвого фінансового механізму забез-
печення інституціоналізації людського капіталу мож-
ливо запропонувати постановку бухгалтерського обліку 
людського капіталу та витрат на нього. Облік людського 
капіталу – порівняно новий напрям у фінансовій системі. 
У зв’язку з глобалізацією, міжнародною співпрацею країн 
на різноманітних ринках виникає необхідність доступ-
ності фінансової, облікової інформації для користувачів. 
Така інформація сьогодні формується в системах бухгал-
терського обліку кожної країни. Але вона не може бути 
застосована для всіх країн, тому що облік в кожній країні 
має індивідуальні особливості, пов’язані з політичними, 
економічними, законодавчими умовами. Доцільно розгля-
нути нормативні документи міжнародного застосування, 
які можливо використовувати для цілей обліку людського 
капіталу, для зіставлення та порівняності досліджень 
людського капіталу.

Таким вимогам відповідають International Financial 
Reporting Standards (IFRS) [23], раніше відомі як 
International Accounting Standards (IAS) [10], розроблені 
Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(IASB). Тому як нормативну методологічну основу на 
міжнародному рівні в даному дослідженні пропонується 
застосувати Міжнародні стандарти фінансової звітності. 
Згідно з оновленим документом Conceptual Framework 
for Financial Reporting [8], Рада з міжнародних стандартів 
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бухгалтерського обліку (IASB) прагне зменшити відмін-
ності в обліку та звітності різних країн шляхом гармоні-
зації регулюючих положень, стандартів бухгалтерського 
обліку та процедур, пов’язаних зі складанням і поданням 
фінансових звітів. Рада вважає, що подальшої гармоніза-
ції найкраще можна досягти шляхом зосередження уваги 
на фінансових звітах, які складаються для надання інфор-
мації, корисної для прийняття економічних рішень. Рада 
вважає, що фінансові звіти, складені з такою метою, від-
повідають загальним потребам більшості користувачів. 
А пояснюється це тим, що майже всі користувачі прийма-
ють економічні рішення, щоб, наприклад: а) визначити, 
коли купувати, утримувати або ж продавати інвестиції 
в капітал; б) оцінити управління та підзвітність управ-
лінського персоналу; в) оцінити спроможність суб’єкта 
господарювання сплачувати заробітну плату та надавати 
інші виплати своїм працівникам; г) оцінити забезпече-
ність сум, позичених суб’єктові господарювання; ґ) визна-
чити податкову політику; д) визначити суми прибутку та 
суму дивідендів, що підлягають розподілу; е) підготувати 
та використовувати статистику національного доходу; є) 
регулювати діяльність суб’єктів господарювання».

Таким чином, нормативною та методологічною 
основою для обліку людського капіталу на міжнарод-
ному рівні доцільно застосувати International Financial 
Reporting Standards.

Наступним доводом для обліку людського капіталу 
вважаємо аргумент, що саме людський капітал впливає 
на конкурентоспроможність суб’єкта господарювання 
(якість людського капіталу може становити суттєву або 
унікальну конкурентну перевагу) та вартість компанії у 
разі її продажу. Вищеозначене корелює з вимогами IFRS 
про суттєвість інформації [23]: «Інформація є суттєвою, 
якщо її відсутність або неправильне подання може впли-
нути на рішення, які приймають користувачі на основі 
фінансової інформації про конкретний суб’єкт господа-
рювання, що звітує». 

В. Боронос, I. Плікус, В. Aлександров розрахували 
упущену вигоду від неврахування нематеріальних акти-
вів для власників конкретного підприємства. Науковці 
визначили, що причиною розбіжності між вартістю влас-
ного капіталу, розрахованого за даними балансу, та його 
ринковою вартістю є наявність прихованого капіталу, що 
втілюється в наявних нематеріальних чинниках, одним із 
найважливіших яких стає людський капітал [7, с. 124].

Ураховуючи цей пункт, відсутність або неправильне 
подання інформації про наявний людський капітал супер-
ечить вимогам IFRS та зменшує або перебільшує вартість 
бізнесу.

IFRS ураховують витрати на оплату праці, соціальне 
забезпечення, охорону здоров’я, охорону праці, освіту 
[23]. Але наявність та підтримка й фінансування таких 
важливих складників нормального психологічного стану, 

творчих та креативних здібностей, інтелектуального 
потенціалу не визначені.

Але ж саме людський капітал впливає на конкуренто-
спроможність суб’єкта господарювання та вартість ком-
панії у разі її продажу. Людський капітал є важливим та 
взаємодоповнювальним щодо забезпечення й підвищення 
економічного зростання країни [14, с. 32]. Вищеозначене 
відповідає вимогами IFRS про суттєвість інформації: 
«Інформація є суттєвою, якщо її відсутність або непра-
вильне подання може вплинути на рішення, які прийма-
ють користувачі на основі фінансової інформації про кон-
кретний суб’єкт господарювання, що звітує» [23]. Облік у 
країнах не враховує всіх складників людського капіталу, 
тому можна стверджувати, що витрати на людський капі-
тал відображено не в повному обсязі, викривлено.

Необхідно в IFRS передбачити комплексний облік 
витрат на людський капітал, у тому числі на підтримку 
нормального психологічного стану, творчих та креатив-
них здібностей, інтелектуального потенціалу.

Висновки. У дослідженні розглянуто можливість ура-
хування витрат на людський капітал в обліковій системі, 
запропоновано фінансовий механізм забезпечення інсти-
туціоналізації людського капіталу та надано практичні 
рекомендації обліку витрат на людський капітал та його 
інституціоналізацію.

Фінансові механізми забезпечення інституціоналізації 
людського капіталу засновані на обліку витрат на люд-
ський капітал та його інституціоналізацію. 

Множинність та неоднозначність трактування кате-
горії «людський капітал», нормативно-законодавча її 
невизначеність ускладнюють облік витрат на людський 
капітал. Потрібне законодавче визначення даного об’єкта 
обліку. Як нормативну та методологічну основу для обліку 
людського капіталу на міжнародному рівні доцільно 
застосувати International Financial Reporting Standards. 

Відсутність або неправильне подання інформації про 
наявний людський капітал суперечить вимогам IFRS та 
зменшує або перебільшує вартість організації. Пропо-
нуємо в IFRS передбачити комплексний облік витрат на 
людський капітал, у тому числі на підтримку нормального 
психологічного стану, творчих та креативних здібностей, 
інтелектуального потенціалу. 

Потрібне розроблення нових об’єктів бухгалтерського 
обліку (людський капітал, інституціоналізація людського 
капіталу), бухгалтерських стандартів щодо них, форму-
вання системи витрат на людський капітал. 

Прямий ефект убачаємо не тільки в перерозподілі дер-
жавного фінансування та вдосконаленні бухгалтерського 
обліку, а й у зростанні людського капіталу країни. Очі-
куємо від державних законодавчих органів урахування 
видатків на людський капітал та його інституціоналізацію 
в державному бюджеті, налагодження системи держав-
ного фінансування таких витрат.
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ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Аннотация. В ходе процесса институциональных изменений в Украине отсутствуют достаточно эффективные 
финансовые механизмы обеспечения институционализации человеческого капитала, нет конкретных механизмов, си-
стемы оценок, стандартов, которые могут использоваться учреждениями и организациями, регулирующими органами 
для анализа эффективности использования бюджетных средств вообще. Улучшение качества человеческого капитала 
возможно путем разработки действенных финансовых механизмов обеспечения институционализации человеческого 
капитала. Возникает потребность в налаживании прозрачной системы учета человеческого капитала, которая может 
стать базой обеспечения институционализации человеческого капитала. В исследовании рассмотрена возможность уче-
та расходов на человеческий капитал в учетной системе, разработан финансовый механизм обеспечения институциона-
лизации человеческого капитала и даны практические рекомендации по учету расходов на человеческий капитал и его 
институционализацию. Финансовые механизмы обеспечения институционализации человеческого капитала основаны 
на учете расходов на человеческий капитал и его институционализацию. Прямой эффект видим не только в разработке 
финансовых механизмов для институционализации и совершенствовании бухгалтерского учета, но и в росте человече-
ского капитала.

Ключевые слова: человеческий капитал, финансовые механизмы, институционализация, IFRS, бухгалтерский 
учет, учетная система.
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FINANCIAL MECHANISMS FOR ENSURING INSTITUTIONALIZATION OF HUMAN CAPITAL
Summary. The processes of institutionalization covered the social development of the national economy. Progressive states 

consider human capital as the most valuable resource of the economy. Highly developed human capital becomes a prerequisite 
for the harmonious development of the national economy. During the institutional changes in Ukraine, there are no sufficiently 
effective financial mechanisms to ensure the institutionalization of human capital, there are no recommendations for specific 
mechanisms, system of assessments, standards that can be used by institutions and organizations, regulatory bodies to analyze 
the efficiency of using budget money in general. For harmonious development of the country, the cost of human capital should 
be sufficiently significant and occupy a significant part in the budget of the country. The development of the quality of human 
capital is possible by developing effective financial mechanisms for ensuring the institutionalization of human capital. There-
fore, there is a need to establish a transparent human capital accounting system, which can become an effective financial mecha-
nism for ensuring the institutionalization of human capital. Human capital affects the competitiveness of the entity and the value 
of the company when it is sold. The quality of human capital can be a significant or unique competitive advantage. Lacking or 
misrepresentation of available human capital is contrary to IFRS requirements and reduces or overestimates business costs. The 
objective is to develop a financial mechanism to ensure the institutionalization of human capital, to consider the possibility of 
taking into account the cost of human capital in the accounting system and to provide practical guidance on accounting for the 
cost of human capital and its institutionalization.

Key words: human capital, financial mechanisms, institutionalization, IFRS, accounting, accounting system.


