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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання фінансова

звітність покликана задовольняти інформаційні по-
треби різних користувачів облікових даних. Особли-
во потребують врахування у звітності зміни, що дик-
туються переходом ринкової системи до умов пост-
індустріального суспільства, умов, за яких людський
фактор виробництва набуває вирішального значення.
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У статті розглянуто порядок формування фінансової звітності в частині представлення інфор-

мації про трудові ресурси олійно-жирових підприємств. З'ясовано, що законодавчо затверд-

жені форми звітності не відображають необхідної інформації щодо трудових ресурсів на мікро-

та макрорівнях управління. Зокрема у звітності відсутня інформація щодо вартості трудових

ресурсів підприємства, представлення якої є надзвичайно актуальним в умовах економіки

знань. Крім того, не наводиться систематизована інформація про витрати на трудові ресурси в

розрізі етапів управління ними. Оскільки відсутність цінних даних не дозволяє в повній мірі за-

безпечувати інформаційні потреби користувачів та деструктивно впливає на процес прийняття

управлінських рішень, автором внесені пропозиції щодо уніфікації окремих форм фінансової

звітності та узагальнення інформації про трудові ресурси олійно-жирових підприємств відпо-

відно до рекомендованих підходів до їх оцінки та відображення в системі рахунків обліку, осно-

ваних на концепції обліку людського капіталу.

The article discusses the procedure of forming part of the financial statements in the reporting of

workforce oil and fat businesses. It was found that legally approved reporting forms do not reflect

the necessary information regarding human resources at the micro and macro management.

Specifically, there are no reports on the cost of human resources company, whose presentation is

extremely important in terms of the knowledge economy. Also, do not give systematic information

on the cost of labor in terms of stages of management. Because of the lack of data does not allow to

fully provide the information needs of users and destructive influences decision-making, the author

of the proposals for the unification of certain forms of financial reporting and summarizing information

manpower oil and fat businesses under the proposed approaches to their evaluation and reflection

the system of accounts based on the concept of human capital accounting.
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Вчені зазначають, що компанії, які можуть про-
демонструвати у звітності високий рівень професіо-
налізму своїх працівників, значно виграють на рин-
ку, адже потенційні інвестори охоче знайомляться
зі звітами про людський капітал" [2, с. 369]. Однак
практика свідчить, що вітчизняні олійно-жирові
підприємства ні у зовнішній, ні у внутрішній формах
звітності відомості про наявні трудові ресурси не
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представляють, тим самим створюючи штучні бар'є-
ри в отриманні необхідної для управлінського пер-
соналу інформації. У зв'язку з цим питання удоско-
налення фінансової звітності є своєчасним та відпо-
відає вимогам економічного середовища, в якому
функціонують сучасні підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

 Дослідженню фінансової звітності підприємств
присвячені праці вітчизняних науковців, зокрема
Ф.Ф. Бутинця, Т.В. Давидюк, Н.М. Головай, Н.М. Ко-
ролюк, С.Ф. Легенчука, М.С. Пушкаря, Л.В. Чижевсь-
кої та ін. Незважаючи на грунтовні дослідження вче-
них, ряд питань щодо відображення у фінансовій
звітності трудових ресурсів підприємства потребу-
ють подальшого розгляду, що власне й обумовило
вибір тематики дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідницьке завдання полягає в оцінці ін-

формаційної ємності фінансової звітності під-
приємств на предмет повноти відображення інфор-
мації про трудові ресурси та розробці пропозицій
щодо удосконалення існуючих форм звітності з ме-
тою задоволення інформаційних запитів користу-
вачів облікових даних.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формування цілісного інформаційного забезпе-
чення управління трудовими ресурсами неможливо
представити без даних фінансової  зв ітності.
Відсутність вихідних даних про трудові ресурси в
звітності підприємств фактично порушує задекларо-
ваний в ст. 4 ЗУ № 996 IV принцип повного висвіт-
лення [6]. Ф.Ф. Бутинець зазначав, що фінансова
звітність повинна містити всю інформацію про фак-
тичні та потенційні наслідки господарських операцій
та подій, здатних вплинути на рішення, які прийма-
ються на їх основі [1, с. 25].

Сьогодні основне завдання фінансової звітності
вбачається в задоволенні інформаційних запитів ко-
ристувачів стосовно оцінки майна підприємства, ста-
ну розрахункової дисципліни тощо. Однак ряд дос-

лідників запевняє, що звітність у своєму нинішньо-
му вигляді, не здатна задовольняти потреби ні
зовнішніх, ні внутрішніх користувачів через непов-
ноту розкриття інформації, потрібної для макро- та
мікрорівнів  управління.  "Система фінансової
звітності, яку використовують у діловому світі, не
може відобразити всієї складності бізнесу в еко-
номіці знань, коли основна роль належить нематер-
іальним активам", — констатує М.С. Пушкар [8, с.
70].

Підсумовуючи вищенаведене, можна ствердно
сказати, що законодавчо пропоновані форми
звітності через свою фіскальну спрямованість, за-
консервованість інформаційно знецінюються, дані
звітності обмежують користувачів в проведенні ана-
літичних досліджень та статистичних узагальнень. У
зв'язку з цим постає об'єктивна необхідність в удос-
коналенні існуючих форм фінансової звітності, зок-
рема, в частині відображення інформації про трудові
ресурси підприємств досліджуваної галузі.

З прийняттям 07.02.2013 р. Національного поло-
ження (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "За-
гальні вимоги до фінансової звітності" [3] були вне-
сені корективи у склад статей фінансової звітності.
Порядок розкриття інформації за статтями фінансо-
вої звітності регламентується Методичними реко-
мендаціями щодо заповнення форм фінансової
звітності,  затверджених Наказом Міністерства
фінансів України 28.03.2013 р. № 433 [7].

Проведені нами дослідження передбачають виз-
нання трудових ресурсів у складі нематеріальних ак-
тивів як права на використання трудових ресурсів.

Об'єктивними передумовами для включення прав
на використання трудових ресурсів до складу нема-
теріальних активів підприємства є результати про-
веденого нами грунтовного аналізу положень МСБО
38 "Нематеріальні активи", які дають підстави ствер-
джувати, що критерії визнання нематеріальних ак-
тивів є виконуваними і щодо трудових ресурсів [5,
с. 67—69].

Обгрунтування можливості віднесення права на
використання трудових ресурсів до складу активів
підприємства закономірно викликає необхідність в
наданні їм вартісного виміру. Вважаємо, що оцінку
трудових ресурсів доцільно здійснювати за підхо-

Рис. 1. Методика оцінки первісної вартості трудових ресурсів

Джерело: [4, с. 54].
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дом, згідно з яким їх вартість дорівнює сукупній вар-
тості трудових активів (фізичні здібності, освіта,
досвід та знання), якими володіють працівники. По-

рядок розрахунку первісної вартості права на вико-
ристання трудових ресурсів при прийнятті їх в штат
підприємства та переоцінки вартості, що проводить-

Рис. 2. Методика переоцінки вартості трудових ресурсів
Джерело: розроблено автором.

Таблиця 1. Відображення інформації про трудові ресурси у ф. 1 "Баланс"

 (Звіт про фінансовий стан)

Джерело: розроблено автором.
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ся в результаті зміни вихідних для розрахунку по-
казників, пропонуємо здійснювати за наступним ал-
горитмом (рис. 1 2).

Для відображення нововведених нематеріальних
активів в обліковій системі підприємства необхідно
розробити номенклатуру синтетичних та аналітичних
рахунків бухгалтерського обліку [5, с. 70—71].

Таким чином, рекомендований нами підхід, що
передбачає включення у склад нематеріальних ак-
тивів прав на використання трудових ресурсів змінює
порядок відображення інформації у фінансовій
звітності. Кожна з форм звітності при цьому потре-
бує трансформації через включення нових елементів
або перерозподілу інформаційних потоків між вже
існуючими статтями.

Поділяємо думку М.С. Пушкара, який зазначав,
що модель традиційного бухгалтерського обліку не
пристосована до нової економіки, а отже, необхід-
но або поміняти модель обліку, або компанії повинні
включити у свої звіти додаткові розділи, що розк-
ривають особливості функціонування людського ка-
піталу [8, с. 71].

Відповідно до НП(С)БО 1 [3] узагальнена інфор-
мація про вартість нематеріальних активів підприє-
мства представляється у ф. 1 "Баланс" (Звіт про
фінансовий стан) в розділі І "Необоротні активи" (р.
1000, р. 1001, р. 1002), в якому наводиться залиш-
кова вартість нематеріальних активів, їх первісна
вартість та сума накопиченої амортизації. Здавало-
ся б, для чого вводити новий рядок у форму звіт-
ності, у якій уже передбачено для відображення
інформації про нематеріальні активи окремі статті.
Однак доцільність виокремлення для прав на вико-
ристання трудових ресурсів окремого рядка зумов-
лене ризиками, що виникають при цьому. Так, вклю-

чення трудових ресурсів у склад нематеріальних ак-
тивів значно збільшить підсумок балансу підприєм-
ства, а враховуючи парадокси бухгалтерського об-
ліку, деякими користувачами звітності це може трак-
туватися як ріст багатства підприємства, а отже, його
прибутковості. Однак в дійсності виявляється діамет-
рально протилежна ситуація, коли включення прав
на використання трудових ресурсів до складу активів
за інших рівних умов призведе до суттєвого знижен-
ня розрахункових показників рентабельності активів
підприємства. Тому, виокремивши окрему статтю для
трудових ресурсів, ми надамо можливість користу-
вачам інформації при аналізі фінансової звітності ко-
ригувати вихідні дані на величину вартості прав на
трудові ресурси підприємства.

Облік прав на використання трудових ресурсів в
якості активу передбачатиме відображення їх дже-
рела формування у складі пасиву балансу. Рахунок
капіталу використовуватиметься для обліку змін у
вартості трудових ресурсів, що відбувається внаслі-
док прийняття працівників на роботу, переоцінки
вартості та звільнення працюючих. Відповідно вар-
тість такого "нетрадиційного" для сучасної обліко-
вої практики ресурсу необхідно відображати у І
розділі пасиву ф. 1. "Баланс", деталізуючи додатко-
вий капітал підприємства (р. 1410).

Витрати на підвищення якісних характеристик
персоналу в процесі трудової діяльності на вітчиз-
няних олійно-жирових підприємствах або одразу
списуються на поточні витрати за категорією працю-
ючого або відображаються у складі витрат майбутніх
періодів з послідовним щомісячним списанням їх у
наступних періодах. За першого випадку інформа-
ція про вкладення взагалі не наводиться у балансі,
хіба що у складі поточних зобов'язань в частині за-

Джерело: розроблено автором.

ЧИННА МЕТОДИКА ПРОПОЗИЦІЇ АВТОРА 
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боргованості перед навчальними закладами (р.
1615), які здійснювали підготовку за умови підряд-
ного способу, та у складі заборгованості за заробі-
тною платою (р. 1630) та розрахунками за соці-
альним страхуванням (р. 1625), якщо навчання про-
водилось власною кадровою службою підприємства
(господарський спосіб). Втім, якби там не було, така
інформація через свою розрізненість серед декіль-
кох статей звітності та неможливості її виокремлен-
ня не представляє особливої управлінської цінності.
Взамін, кошти, вкладені підприємством в підготовку
своїх співробітників (в межах вкладень, які відпові-
дають критеріям визнання їх активом) пропонується

розглядати як інвестиції в поліпшення трудових ак-
тивів працівників ,  що збільшують їх  первісну
вартість. Таким чином, дана група витрат підлягає ка-
піталізації з наступним включенням їх до вартості
трудових ресурсів. Тоді як група витрат на навчання
та підвищення кваліфікації персоналу, яка не при-
несла очікуваний результат, списується на поточні
витрати підприємства або ж відображаються в ба-
лансі у складі витрат майбутніх періодів. Система-
тизуючи вищевикладене, зміни у ф. 1 "Баланс" (Звіт
про фінансовий стан) представимо в таблиці 1.

Розкривати інформацію про вартість прав на ви-
користання трудових ресурсів підприємства в розрізі

ДІЮЧА МЕТОДИКА ПРОПОЗИЦІЇ АВТОРА 

Рахунок, на якому 

відображують 
інформацію про 

витрати 

Звіт про фінансові 
результати (Звіт про 

сукупний дохід) 

Примітки до річної 
фінансової 

звітності 

Рахунок, на якому 

пропонується 
відображати 

інформацію 

Звіт про фінансові 
результати (Звіт про 

сукупний дохід) 

Примітки до 
річної фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 6 

Витрати на формування трудових ресурсів 

92 «Адміністративні 
витрати» 

Адміністративні 
витрати (р. 2130) 

− 

99 «Витрати на 

формування 
трудових ресурсів» 

Інші операційні витрати  
(р. 2180) 

Витрати на 

формування 
трудових ресурсів 
(р. 493) Інші операційні витрати 

(р. 2520) 

Витрати на розвиток трудових ресурсів 

23 «Виробництво» 

Собівартість 

реалізованої продукції 

(товарів, робіт, 
послуг) (р. 2050) 

− В межах витрат, що не дали очікуваний результат 

91 «Загально-виробничі 

витрати» 
− 

23 «Виробництво» 
Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) (р. 2050) 
− 

91 «Загально-

виробничі витрати» 

92 «Адміністративні 

витрати» 

Адміністративні 

витрати (р. 2130) 
− 

92 «Адміністративні 

витрати» 

Адміністративні витрати 

(р. 2130) 
− 

93 «Витрати на збут» 
Витрати на збут (р. 

2150) 
− 93 «Витрати на збут» Витрати на збут (р. 2150) − 

949 «Інші витрати 

операційної діяльності» 

Інші операційні 

витрати  

(р. 2180) 
Інші операційні 

доходи і витрати  

(р. 490) 

949 «Інші витрати 

операційної 

діяльності» 

Інші операційні витрати  

(р. 2180) Інші операційні 

доходи і витрати  

(р. 490) Інші операційні 

витрати  

(р. 2520) 

Інші операційні витрати  

(р. 2520) 

− − − В межах витрат, що дали очікуваний результат 

− − − 

А
м
ор
ти
за
ц
ій
н
і в
ід
ра
ху
ва
н
н
я 

23 «Виробниц-

тво» Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) (р. 2050) 

− 

− − − 

91 «Загально-

виробничі 

витрати» 
− 

− − − 
92 «Адміністра-

тивні витрати» 

Адміністративні витрати  

(р. 2130) 
− 

− − − 
93 «Витрати на 

збут» 

Витрати на збут  

(р. 2150) 
− 

− − − 

949 «Інші 

витрати 

операційної 

діяльності» 

Інші операційні витрати  

(р. 2180) 

Інші операційні 

доходи і витрати  

(р. 490) 

− − − 
23, 91, 92, 93, 

949 

Амортизація  

(р. 2515) 

Права на 

використання 
трудових ресурсів 
(р. 060) 

Таблиця 3. Відображення витрат на формування та розвиток трудових ресурсів

у ф. 2 "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід)

та ф. 5. "Примітки до річної фінансової звітності"

 Джерело: розроблено автором.
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категорій працівників пропонуємо у І розділі "Не-
матеріальні активи" ф. 5 "Примітки до річної фінан-
сової звітності". У даному розділі необхідно зазна-
чити вартість трудових ресурсів на початок звітного
року та зміну вартості протягом періоду, що є ре-
зультатом прийняття та звільнення працівників, про-
ведення їх навчання, підвищення кваліфікації, пере-

підготовки, нарахування амортизації, а також пе-
реоцінки вартості наявних трудових ресурсів у зв'яз-
ку із зміною показників прожиткового мінімуму, рин-
кової вартості професійної освіти та вартості досві-
ду.

Крім того, у ІІІ розділі необхідно відображати
дані про інвестиції в поліпшення трудових активів

Таблиця 4. Порядок відображення інформації про трудові ресурси та витрати

на їх розвиток у ф. 3 "Звіт про рух грошових коштів"

Джерело: розроблено автором.

ЧИННА ПРОПОЗИЦІЇ АВТОРА 

Рядок 
Зміст статті відповідно до Методичних 

рекомендацій №433 
Рядок 

Зміст статті відповідно до 

Методичних рекомендацій №433 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності (прямий метод) 

р. 3100 − 

Витрачання на 
оплату товарів 

(робіт, послуг) 

 

п. 4.6.13. – відображаються грошові 
кошти, сплачені постачальникам і 

підрядникам за одержані товарно-

матеріальні цінності, прийняті роботи і 

надані послуги (в т. ч. кошти, сплачені 
навчальним закладам  за надані освітні 
послуги) 

В межах витрат, що не дали очікуваний результат 

р. 3100 − Витрачання на 

оплату товарів (робіт, 
послуг) 

 

п. 4.6.13. – відображаються 

грошові кошти, сплачені 
постачальникам і підрядникам 

за одержані товарно-

матеріальні цінності, прийняті 

роботи і надані послуги (в т. ч. 
кошти, сплачені навчальним 

закладам  за надані освітні 
послуги) 

р. 3105 − 

Витрачання на 

оплату праці 

 

п.  4.6.14 – відображаються витрачені 

грошові кошти на виплати працівникам 
заробітної плати, допомоги, винагород 

(в т.ч. тим, хто проводить навчання 
персоналу) 

р. 3105 − Витрачання на 

оплату праці 

 

п.  4.6.14 – відображаються 

витрачені грошові кошти на 

виплати працівникам заробітної 
плати, допомоги, винагород (в 
т. ч. тим, хто проводить 
навчання персоналу) 

р. 3110 − 

Витрачання на 
оплату відрахувань 

на соціальні заходи 

п. 4.6.15 – відображається сума 
сплаченого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування (в т. ч. сума внеску, 
нарахована на заробітну плату 
працівників, які навчають персонал) 

р. 3110 − Витрачання на 

оплату відрахувань на 
соціальні заходи 

п. 4.6.15 – відображається сума 
сплаченого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування (в т. ч. 
сума внеску, нарахована на 

заробітну плату працівників, 
які навчають персонал) 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності (непрямий метод) 

р. 3550 − 

Зменшення 
(збільшення) 

оборотних активів 

(в т. ч. р. 3556) 

п. 4.7.7. – відображаються зміни в 

оборотних активах підприємства (в т. ч. 
збільшення (зменшення) витрат 

майбутніх періодів (витрат на 

навчання працівників) 

В межах витрат, що не дали очікуваний результат 

р. 3550 − Зменшення 

(збільшення) оборотних 

активів (в т. ч. р. 3556) 

п. 4.7.7. – відображаються 
зміни в оборотних активах 

підприємства (в т. ч. 
збільшення (зменшення) 
витрат майбутніх періодів 
(витрат на навчання 
працівників) 

р. 3560 − 

Збільшення 

(зменшення) 
поточних 

зобов’язань (в т. ч. 

р. 3561, р. 3563, р. 

3564) 

п. 4.7.8. – відображаються зміни в 

статтях розділу балансу «Поточні 
зобов’язання» (в т. ч. збільшення 
(зменшення) поточної кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, 

послуги, за розрахунками зі 
страхування, за розрахунками з оплати 

праці в частині операцій, що пов’язані зі 
сплатою коштів на навчання персоналу 

р. 3560 − Збільшення 

(зменшення) поточних 
зобов’язань (в т. ч. р. 3561, 

р. 3563, р. 3564) 

п. 4.7.8. – відображаються 

зміни в статтях розділу балансу 

«Поточні зобов’язання» (в т. ч. 
збільшення (зменшення) 
поточної кредиторської 
заборгованості за товари, 

роботи, послуги, за 

розрахунками зі страхування, 
за розрахунками з оплати праці 
в частині операцій, що 

пов’язані зі сплатою коштів на 

навчання персоналу 

− − 

В межах витрат, що дали очікуваний результат 

р. 3505 − Амортизація 
необоротних активів  (в. т. ч. 

р. 3506 − Амортизація 

трудових активів) 

п. 4.7.2 а − відображається 

нарахована протягом звітного 

періоду амортизація на трудові 

активи працівників (права на 
використання професійних 

знань) 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

− − 

В межах витрат, що  дали очікуваний результат 

р. 3260 − Витрати на 

придбання необоротних 

активів (в т.ч. на 

формування трудових 
ресурсів (р. 3265)) 

п. 4.19. − в т. ч. відображаються 
кошти, витрачені на формування 
трудових ресурсів 
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працівників (навчання, підготовка, перепідготовка),
але які ще перебувають на стадії провадження. Уза-
гальнені пропозиції щодо відображення інформації
про трудові ресурси у ф. 5 "Примітки до річної фінан-
сової звітності представлено в таблиці 2.

Не виключено, що пропозиції щодо включення
додаткових статей у фінансову звітність, на яких об-
ліковуватиметься вартість трудових ресурсів, мо-
жуть критично сприйматися як науковцями, так і
практиками. В аргументацію своєї позиції обліковці
можуть висунути те, що відображення трудових ре-
сурсів в активі підприємства штучно завищуватиме
їх загальну величину. Втім, ми повністю погоджує-
мось з думкою генерального директора канадської
компанії "Convergence Digital Solutions Corporation"
Губерта Сен-онге, який, доповідаючи на ХVІ Все-
світньому конгресі бухгалтерів, запевнив, що в не-
далекому майбутньому частка нематеріальних ак-
тивів компанії, у складі яких і трудові ресурси, скла-
датиме щонайменше 70 %, тоді як відчутних активів
лише 30 % [2, с. 304].

Інформація про витрати на трудові ресурси
відображається у ф. 2 "Звіт про фінансові резуль-
тати". Однак при впровадженні методики обліку
трудових ресурсів наводитиметься також інформа-
ція про суми амортизаційних відрахувань, що вклю-
чені в собівартість виробленої продукції (р. 2050),
адміністративні витрати підприємства (р. 2130), вит-
рат на збут (р. 2150) та інших операційні витрати
(р. 2180). Загальний обсяг нарахованої амортизації
трудових активів працівника (професійні знання) в
сукупності з амортизаційними відрахуваннями на
інші види необоротних активів відображатиметься
у ІІІ розділі "Елементи операційний витрат" ф. 2
"Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний
дохід) за витратною статтею "Амортизація" (р.
2515). Витрати на розвиток персоналу, що не дали
очікуваний результат, відноситимуться до складу
витрат відповідно до категорії працюючих та відпо-
відатиме чинній методиці відображення інформації
у фінансовій звітності.

Витрати на формування трудових ресурсів відпо-
відно запропонованого підходу пропонується відоб-
ражати у складі інших витрат операційної діяльності

(р. 2180 та р. 2520). Крім того, витрати на трудові
ресурси необхідно деталізувати в ф. 5. "Примітки до
річної фінансової звітності", зокрема в частині вит-
рат, що відносяться до інших операційних. Узагаль-
нення інформації про витрати на трудові ресурси у
ф. 2 "Звіт про фінансові результати" (Звіт про су-
купний дохід) та ф. 5. "Примітки до річної фінансо-
вої звітності" наведено в таблиці 3.

Оскільки витрати на формування трудових ре-
сурсів виокремлено зі складу інших витрат операц-
ійної діяльності та відображено окремою статтею,
то такі зміни не вплинуть на розрахунок кінцевого
показника чистого прибутку підприємства.

Потребує коригування та конкретизації інформа-
ція про витрати на трудові ресурси і у ф. 3 "Звіт про
рух грошових коштів". У звіті відображають напрям-
ки одержання та витрачання коштів підприємства в
розрізі видів діяльності (операційної, інвестиційної
та фінансової).

Рух коштів у результаті операційної діяльності
щодо відображення господарських операцій з тру-
довими ресурсами узагальнюється в статтях "Витра-
чання на оплату товарів (робіт, послуг)" (р. 3010),
"Витрачання на оплату праці" (р. 3105) та "Витрачан-
ня на оплату відрахувань на соціальні заходи" (р.
3110), в яких відображаються витрачені кошти на
навчання персоналу. Реалізація рекомендованої
методики обліку трудових ресурсів призведе до пе-
регрупування грошових потоків між видами діяль-
ності підприємства. За існуючої методики обліку вит-
рати, понесені підприємством на підвищення якісних
характеристик працівників, є витратами операційної
діяльності, тоді як кошти, витрачені на навчання та
підвищення кваліфікації працівників, обліковуваних
як актив підприємства, відносяться до діяльності
інвестиційної. Крім того, кошти, що витрачені на по-
ліпшення трудових активів працівників, але не принес-
ли очікуваного економічного результату, відобража-
тимуться у звіті відповідно до діючої методики.

Виходячи з викладеного, для розмежування
інформації щодо трудових ресурсів вважаємо за до-
цільне в р. 3265 відображати суми коштів на форму-
вання трудових активів працівників за статтею "в т.
ч. на формування трудових ресурсів".

ЧИННА СИСТЕМА ЗВІТНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ АВТОРА 

Код 

рядка 

Назва 

рядка 

Зміст статті відповідно до 

Методичних рекомендацій №433 
Код рядка Назва рядка 

Зміст статті відповідно до 

Методичних рекомендацій 

№433 

− − − 10. Вкладення в трудові ресурси 

− − − 4292 

Дооцінка 

(уцінка) 

трудових 

ресурсів 

п. 5.8.1 − відображається сума 

оцінки (уцінки) трудових 
ресурсів підприємства 

− − − 4293 

Прийняття 

(звільнення) 

працівників 

п. 5.1.1 а − відображається 
збільшення (зменшення) 
вартості трудових ресурсів 
внаслідок прийняття 
(звільнення) працівників  

Таблиця 5. Порядок відображення інформації про трудові ресурси

у ф. 4 "Звіт про власний капітал"

Джерело: розроблено автором.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Складання Звіту про рух грошових коштів за не-
прямим методом потребує коригування інформації
за статтею "Амортизація необоротних активів" (р.
3505) у частині доповнення її даними про аморти-
заційні відрахування трудових активів працівників
(права на використання професійних знань), що були
нараховані за звітний період (табл. 4).

У ф. 4. "Звіт про власний капітал" системати-
зується інформація про величину власного капіталу
підприємства, зміни в його структурі протягом
звітного періоду. Запропоновані пропозиції щодо
удосконалення облікового забезпечення управлін-
ня трудовими ресурсами підприємства передбачати-
ме відображення їх вартості як безоплатно отрима-
них активів. Для відображення трудових ресурсів
доцільно виділити окрему графу у складі додатко-
вого капіталу, а інформацію про їх вартість наводи-
ти в розрізі вкладень на момент прийняття праців-
ників в штат підприємства (р. 4293) та дооцінки, про-
веденої в процесі їх трудової діяльності (р. 4292)
(табл. 5).

Підсумовуючи зазначимо, що запропоновані ре-
комендації щодо удосконалення форм фінансової
звітності створять умови для відображення різнобі-
чної та деталізованої інформації про трудові ресур-
си олійно-жирових підприємств, яка має значну уп-
равлінську цінність.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Цілісність обліково-інформаційного забезпечен-
ня прийняття управлінських рішень щодо трудових
ресурсів досягається завдяки узагальненню даних у
фінансовій звітності підприємств. Однак аналіз
інформації, представленої у нинішніх формах фінан-
сової звітності, свідчить про деформацію інформа-
ційної функції звітності.

З метою посилення інформативності звітності в
частині трудових ресурсів  олійно-жирових
підприємств та адаптації даних до сучасних інфор-
маційних потреб користувачів облікових даних зап-
ропоновано внесення змін до статей фінансової
звітностей через їх конкретизацію у відповідності до
виокремлених об'єктів обліку, що створить переду-
мови для акумулювання інформації про трудові ре-
сурси в усіх суттєвих управлінсько-орієнтованих ас-
пектах.
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