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Висновки з даного дослідження. З вищенаведе-

ного матеріалу можна зробити висновок, що процес 
управління талантами в Україні зіштовхується з пев-
ними перепонами, зважаючи на низку об’єктивних 
факторів та обставин. Проте розуміння вітчизня-
них організацій у необхідності пошуку, втримання, 
належної мотивації та розвитку талановитих пра-
цівників з кожним роком зростає, і можна з впев-
неністю стверджувати, що цей процес матиме пози-
тивну динаміку в українському бізнесі.
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ВИТРАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Стаття присвячена методологічним аспектам обліку витрат на персонал підприємства з урахуванням моделі корисності ре-
сурсу та теорії альтернативних витрат. Проведена порівняльна характеристика моделей обліку витрат на персонал: модель 
активів («витратна», хронологічна модель витрат) та моделі корисності. Визначено алгоритм прийняття рішення щодо альтерна-
тивних витрат на персонал підприємства. 
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Статья посвящена методологическим аспектам учёта затрат на персонал предприятия с учётом модели полезности ресурса 

и теории альтернативных издержек. Проведена сравнительная характеристика моделей учёта затрат на персонал: модель акти-
вов («затратная», хронологическая модель затрат) и модель полезности. Определён алгоритм принятия решения относительно 
альтернативных затрат на персонал предприятия.
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Gil’orme T.V., Stepanenko Y.V. ENTERPRISE PERSONNEL COSTS: ACCOUNTING ASPECT
The article is devoted to the methodological aspects of enterprise staff costs accounting considering the model of resource utility and 

the theory of opportunity costs. A comparative analysis of personnel costs accounting models is conducted, including: assets model (’cost 
model’, chronological costs model) and utility models. The paper defines an algorithm for the decision-making with regard to opportunity 
costs for personnel of the enterprise. 
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Постановка проблеми. Людина в суспільстві спо-
живання прагне споживати так, щоб, з одного боку, 
бути не гірше інших, а з іншої – не зливатися з 
натовпом. Індивідуальне споживання відображає 
не лише соціальні характеристики споживача (як 
демонстрація свого соціального статусу), але й осо-
бливості індивідуального способу життя. Всі ці осо-
бливості змінюють персонал підприємств, при цьому 
змінюються характеристики (властивості) самого 
персоналу, з’являються специфічні в залежності від 

економічної діяльності. Все це потребує зміни сві-
тогляду підприємства на персонал як особливий, 
пріоритетний ресурс – трансформації всієї системи 
управління ресурсами підприємства, його складових 
елементів (обліку, аналізу, плануванню, організації, 
контролю тощо).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасних економічних школах представлено без-
ліч напрямків досліджень з проблематики методо-
логії витрат та інвестицій на персонал. Зокрема, 
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Т.В. Давидюк [1, с. 168] розроблено процесну 
модель управління витратами на персонал з ураху-
ванням фазами процесу інвестування у формування 
та відтворення, витрат на використання персоналу. 
Н.В. Починок [2, с. 74] пропонує використовувати 
методику відображення в обліку витрат на персонал 
за фазами процесу відтворення, що може бути під-
ґрунтям для поєднання інвестиційного та витратного 
підходів щодо відображення витрат на персонал. 
В.В. Тютлікова [3] розробила організаційно-методич-
ний підхід до обліку трудових ресурсів підприємства 
як облікової категорії. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Облік витрат на персонал полягає у фіксуванні витра-
чених коштів та ресурсів, визначенні динаміки в різні 
періоди. При цьому відсутні: зіставлення доходів та 
витрат, визначення ефекту від реалізації конкретних 
витрат на персонал інвестиційного характеру, ураху-
вання альтернативних витрат при визначенні очіку-
ваної майбутньої економічної вигоди, безповоротних 
витрат тощо. На основі викладеного можна сформу-
лювати мету дослідження, яка полягає в розробці 
організаційно-методичного підходу до обліку витрат 
на персонал підприємства в контексті моделі обліку 
витрат на персонал (моделі корисності).

Виклад основного матеріалу дослідження. Тради-
ційний облік розглядає тільки ресурси, які є влас-
ністю підприємства. У зв’язку з тим, що персонал, 
як особливий вид ресурсу, не може бути ні майном, 
ні об’єктом власності, представники традиційного 
обліку не розглядають його як об’єкт обліку – актив 
(ресурси, контрольований підприємством у результаті 
минулих подій, використання якого, як очікується, 
призведе до отримання економічних вигод у майбут-
ньому [4]). Але витрати на персонал ведуться система-
тично. Це обумовлено традиційним юридичним трак-
туванням бухгалтерського обліку, уявленням про те, 
що персонал потрібен в суспільному виробництві не 
сам по собі, а для виконання виробничих завдань на 
робочому місці, функціональних обов’язків. 

Отримання економічних вигод у майбутньому 
персоналу як ресурсу розглядається шляхом вимі-
рювання принесеної ними додаткової вартості, при 

цьому вони не можуть включатися в активи суб’єктів 
господарювання, оскільки їх можливо контролювати 
тільки на робочому місці. При цьому необхідно вра-
хувати особливості персоналу як об’єкта управління:

1. Особливий, пріоритетний вид ресурсу, якій у 
комбінації з іншими ресурсами підприємства (акти-
вами, інформацією, знаннями, підприємницькими 
здібностями та іншими ресурсами), їх якісного стану 
дозволяє такій адміністративній одиниці розробляти 
і застосовувати стратегії, що ведуть до підвищення 
раціональності і ефективності своєї діяльності.

2. Це сукупність найманих особистостей, які є 
носіями відповідних властивостей (природних, при-
дбаних та системних), що використовуються в тру-
довій діяльності та адаптуються в існуючих умовах 
на підприємстві в залежності від виду економічної 
діяльності. Тобто це здатність відповідати вимо-
гам робочого місця на підприємстві, функціональ-
ним обов’язкам згідно внутрішнього регламенту, що 
дозволяє максимально наблизитися до досягнення 
цілей підприємства.

3. Це носій інших особливих ресурсів підприєм-
ства: інформації, знань, підприємницьких здібнос-
тей – необхідно враховувати специфіку особистих 
цілей найманих штатних, тимчасових, зовнішніх 
сумісників працівників, працюючих власників під-
приємства.

4. Це відкрита система суспільних відношень – 
формується і змінюється під впливом зовнішніх 
та внутрішніх факторів. При цьому даній системі 
характерно: цілісність (трудовий колектив (єдине 
ціле) та підсистема окремих особистостей (персона-
лій)); ієрархічність побудови (взаємодія двох під-
систем: керуючої (роботодавець) та керованої (тру-
довий колектив та окремі особистості (персоналії)); 
структурізація (процес функціонування системи 
обумовлений не стільки властивостями її окремих 
елементів, скільки властивостями самої структури); 
множинність (для опису окремих елементів і сис-
теми взагалі можливо використати безліч кібер-
нетичних, економічних і математичних моделей) 
та системність (властивість об’єкта володіти всіма 
ознаками системи).

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика моделей обліку витрат на персоналу підприємства в США 

Особливості моделі обліку персоналу Переваги Недоліки

Модель активів («витратна»/хронологічна модель витрат)

Традиційна схема бухгалтерського обліку 
основного капіталу з урахуванням особли-
востей «людського капіталу»

Можливість визначення груп витрат 
на персонал на групи довгостроко-
вих інвестицій (капіталізація персо-
налу) та поточних витрат (витрати на 
використання персоналу), можливість 
оцінити нормативний строк амортиза-
ції витрачених коштів на персонал – 
період, коли необхідно додатково 
вкладати інвестиції

Вартість об’єктів інвестування 
може суттєво відрізнятись від 
його ринкової ціни, оскільки 
в практиці не існує прямого 
зв’язку між витратами і корис-
ністю від цього об’єкту

На рахунках обліковуються витрати на фор-
мування персоналу (довгострокові інвестиції, 
поточні витрати)

Нормативний строк амортизації персоналу

Модель корисності

Оцінка економічних наслідків зміни тру-
дової поведінки персоналу (ефект кадрових 
інвестицій)

Встановлення реального зв’язку між 
величиною інвестованого капіталу і 
доходом від його використання

Не прив’язаний до бухгалтер-
ського обліку, балансу, іншої 
облікової інформації

Прогнозні розрахунки очікуваних від реа-
лізації інвестиційних проектів доходів, їх 
зіставленні з необхідними витратами на 
здійснення інвестицій

Зв’язок з бухгалтерськими характе-
ристиками доходу (бухгалтерським 
прибутком)

Показники не враховують зміни 
цінності грошей у часі

Визначення показників: строк окупності 
інвестицій (період, протягом якого почат-
кові інвестиції будуть повернені інвесторові 
у виглядів доходів від реалізації проекту); 
норма доходності інвестицій (співвідношення 
середньорічної суми прибутку від реалізації 
проекту до величини інвестицій)

Простота розрахунку, наочність, 
доступність інформації для його обчис-
лення, пристосованість для здійснення 
порівняльного аналізу альтернативних 
проектів

Складено авторами на підставі [1]
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Облік як основу інформаційного забезпечення 

управління підприємства необхідно реформувати 
з декількох причин: по-перше, він сконцентрова-
ний на збережені майна (об’єктами виступає тільки 
власність – ресурси, контрольовані підприємством), 
по-друге, зосереджений на минулому (у резуль-
таті минулих подій). При цьому при формуванні 
витрат на персонал (зменшення економічних вигод у 
вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, 
які призводять до зменшення власного капіталу (за 
винятком зменшення капіталу за рахунок його вилу-
чення або розподілення власниками) [4]) майже не 
розглядається характеристика активу, «як очіку-
ється, призведе до отримання економічних вигод у 
майбутньому» [4], це у методологічному аспекті є 
економічною сутністю особливого ресурсу підприєм-
ства – персоналу. 

Альфред Маршал [5] запропонував наукову пара-
дигму, що при визначенні вартості, яка створюється 
підприємством в будь-який момент часу, необхідно 
враховувати не тільки витрати, зафіксовані в бух-
галтерських документах, а й альтернативні витрати 
залучення капіталу. Через загострення боротьби за 
інвестора у період кризових явищ в українському 
суспільстві компанії змушені переглядати прин-
ципи своєї діяльності у сторону інтересів інвестора 
та власника. 

У методології обліку розглядається аналіз саме 
бухгалтерського прибутку. Проте навіть у тих ком-
паній, що прагнуть застосовувати особливості роз-
рахунку економічного прибутку, врахування аль-
тернативних витрат (у тому числі альтернативних 
витрат на персонал), виникають проблеми адапта-
ції економічного прибутку до стандартів бухгалтер-
ського та податкового обліків [10]. У теперішній час 
розрахунки економічного прибутку здійснюються 
за міжнародними стандартами обліку та звітності 
IAS, а також американськими стандартами GAAP. 
Вони повністю сумісні між собою, засновані на одна-
кових принципах ведення обліку та бухгалтерської 
звітності, причому за низкою 
питань GAAP містить більш 
детальну методику. 

Вимоги IAS спрямовані на 
гармонізацію законодавства 
існуючої системи стандар-
тів бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності. Вважа-
ється, що його застосування 
корисне для характеристики 
результатів діяльності підпри-
ємства в більш реалістичній 
формі. Натомість GAAP спира-
ється на більшу кількість роз-
робок, тому в американських 
компаніях спостерігається 
тенденція більш чіткого регу-
лювання всіх операцій та мен-
шої гнучкості кожної окремо 
взятої компанії. Слід зазна-
чити, що певна кількість під-
приємств світу користується 
американськими стандартами 
GAAP саме з метою виходу на 
ринок США [10].

Незважаючи на те що на 
протязі понад 18 років в Укра-
їни відбувався процес гармоні-
зації національного обліку до 
стратегії застосування МСФЗ, 

на сьогодні методологія вітчизняного обліку щодо 
такого об’єкта специфічного активу, як персонал, 
залишається ортодоксальною.

Облік як підсистема управління ресурсами госпо-
дарюючого суб’єкта повинен пройти процес рефор-
мування всіх трьох складових етапів облікової 
політики: методологічного, технічного та організа-
ційного. Послідовність визначення дій зміни викону-
ється у такій послідовності: управлінська задача та її 
управлінське рішення; перелік даних, які необхідні 
для її вирішення, а також система їх збирання та 
правила документообігу; результати, які планується 
досягти, та призначаються відповідальні за досяг-
нення результатів.

Міжнародні (МСФО) та національні стандарти 
бухгалтерського обліку (П(С)БО) передбачають 
загальний підхід до обліку персоналу як до обліку 
витрат. В МСФО 19 «Виплати працівникам» [6] та 
П(С)БО 26 «Виплати працівникам» [7] зазначено, що 
витрати, пов’язані з використанням ресурсів, поді-
ляються на: поточні виплати працівникам; виплати 
при звільненні; виплати по закінченню трудової 
діяльності; інші виплати працівникам.

Витрати, які бухгалтери не звикли враховувати, 
розраховуючи фінансовий результат, бувають двох 
видів, які повністю різняться між собою: альтер-
нативні та безповоротні. Не існує класифікації цих 
витрат, їх трактування в кожній конкретній ситуації 
залежить від спеціаліста, що розраховує економіч-
ний прибуток.

В американській практиці існують два принципо-
вих підходи до обліку витрат на персонал підприєм-
ства: модель активів («витратна») та модель корис-
ності (табл. 1). 

Ще в 1817 р. Давид Рікардо був близьким до роз-
робки концепції альтернативних витрат у такому ж 
вигляді, проте його принцип мав назву «порівняних 
переваг» [8, с. 340]. Рікардо вважав, що саме через 
порівняні переваги виражається ефективність того 
чи іншого явища [8, с. 360].

 

ЧИ Є НА ДАНИЙ ЧАС В РОЗПОРЯДЖЕННІ ПІДПРИЄМСТВА 
ПЕРСОНАЛ, НЕОБІХДНИЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ, 

РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЗДІЙСНЕННЯ РОБІТ? 

ВИТРАТИ – ціна найма 
персоналу 

Чи використовується персонал у виробництві іншої 
продукції, реалізації товарів, надання послуг та 

здійснення робіт? 

ВИТРАТИ – ціна аутсорсінгу 
персоналу 

Чи є зовнішнє джерело «постачання» 
персоналу? 

ВИТРАТИ – ціна послуг підрядчиків 
ВИТРАТИ – втрата доходу за рахунок 
втраченої можливості використання 

персоналу в іншому напряму діяльності 

ТАК 

ТАК 

ТАК 

НІ 

НІ 

НІ 

Рис. 1. Алгоритм прийняття рішення  
щодо альтернативних витрат на персонал підприємства
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 Концепція альтернативних витрат була розро-
блена в ХІХ ст. Фрідріхом фон Візером, який створив 
принцип «імпутації» [9, с. 1610], тобто присвоєння 
ціни та корисності одного товару іншому за умови, 
що ці товари економічно пов’язані. 

Альтернативні витрати – це економічний термін, 
який визначає втрачений зиск в результаті альтер-
нативного використання певного ресурсу [10]. При 
цьому величина втраченого зиску визначається як 
найбільше значення із усіх можливих альтернатив.

Така методика може застосовуватися на підпри-
ємстві, коли треба побудувати логічний ланцюжок з 
усіма факторами, які можуть формувати витрати на 
персонал. 

Поряд із альтернативними витратами існу-
ють також безповоротні (повернути неможливо чи 
попередити в короткостроковому періоді) та від-
воротні (можливо або анулювати, або не здійсню-
вати). При цьому витрати на персонал – це без-
поворотні витрати, підприємство повинно нести 
обов’язково, звісно, коли мова не йде про відмову 
від виробництва.

Так, на підставі врахування в обліку альтерна-
тивних витрат на персонал суб’єкт господарювання 
зможе економічно обґрунтовано приймати управ-
лінське рішення щодо формування та використання 
персоналу (приймати в штат, наймати зовнішніх 
сумісників, використовувати послуги підрядчиків, 
надати власний персонал в аутсорсінг). Алгоритм 
прийняття рішення щодо альтернативних витрат на 
персонал представлено на рис. 1.

Висновки з даного дослідження. Організаційно-
методичний підхід до обліку витрат на персонал як 
особливого ресурсу підприємства передбачає рефор-
мування методології обліку, особливо бухгалтер-
ського, наблизити його до міжнародних стандартів 
та принципів, врахування досвіду передових країн 
з ринковою економікою, зокрема США, при фор-
муванні моделі обліку персоналу, при оцінці ефек-
тивності формування, використання і відтворення 

персоналу підприємства. Перспективою подальших 
розробок є дослідження обліку витрат на персонал 
підприємства в залежності від життєвих циклів пер-
соналу та підприємства, фази формування, відтво-
рення, використання персоналу тощо. 
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