
 
 

Тема 10. Облік розрахунків за виплатами працівникам та відрахувань 

на соціальне страхування 
 

Лекція 15. Облік розрахунків за виплатами працівникам 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 01.04.2022 р. о 8.30 за 

допомогою Конференції Zoom 

 

План 

1. Поняття заробітної плати. Організація оплати праці. Форми і 

системи оплати праці. 

2. Документальне оформлення та облік операцій з нарахування, 

утримання, відрахування і виплати заробітної плати. 

3. Порядок нарахування оплати за дні відпустки та допомоги з 

тимчасової непрацездатності. 

4. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці.  

 

Методичне забезпечення: 

Фінансовий облік. Частина 2. Наочний посібник для студентів кооперативних 

коледжів. Спеціальність: 071 Облік і оподаткування / Уклад. Пластун Н. І. ― 

К.: НМЦ «Укоопосвіта». 2020.  122 с., 63-82. 

 

1. Поняття заробітної плати. Організація оплати праці. Форми і 

системи оплати праці. 

 

 Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 

інформації про виплати за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у 

фінансовій звітності визначає П(С)БО 26 «Виплати працівникам». 

Виплати працівникам поділяють на шість груп: 

 поточні виплати; 

 виплати при звільнені; 

 виплати по закінченню трудової діяльності; 

 інші виплати працівникам; 

 виплати інструментами власного капіталу підприємства; 

 інші довгострокові виплати. 

 

Поточні виплати працівникам включають: заробітну плату за окладами 

та тарифами, інші нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований 

час (щорічні відпустки та інший оплачуваний невідпрацьований час); премії 

та інші заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти 

місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконують відповідну  

роботу тощо. 
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Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому 

виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за 

виконану ним роботу. 

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної 

роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та 

господарської діяльності підприємства, установи, організації і максимальним 

розміром не обмежується. 

 

 

 

 

Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір 

заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може 

провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці 

(обсяг робіт). 

 

Структура заробітної плати: 

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу  

відповідно  до  встановлених норм (норми часу, виробітку, обслуговування, 

посадові оклади). Її встановлюють у вигляді тарифних ставок, відрядних 

розцінок для робітників і посадових окладів для службовців. 

Додаткова заробітна плата – винагорода за працю понад 

установлені норми за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови 

праці. Включає доплати, надбавки, гарантійні компенсаційні виплати, 

передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням 

виробничих завдань і функцій. 

 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати – виплати у формі 

винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і 

положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не 

передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад 

встановлені зазначеними актами норми. 

 

Фундаментом організації оплати праці в Україні є відповідна 

законодавча та нормативна база, основу якої складають: Кодекс законів про 

працю України від 10.12.1971 р. з наступними доповненнями і змінами, 

Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. та інші. Контроль за 

додержанням законодавства про оплату праці на підприємствах здійснюють 

Міністерство соціальної політики України, фінансові органи, органи 

Державної фіскальної служби, професійні спілки та інші органи, що 

представляють інтереси найманих працівників. 
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Організація заробітної плати на підприємстві – це  система її 

диференціації  та регулювання   за категоріями персоналу залежно від 

складності виконуваних робіт, а також індивідуальних і колективних 

результатів праці при забезпеченні гарантованого заробітку за виконання 

норм праці. 

Всі норми з оплати праці в рамках своєї компетенції підприємства 

встановлюють у Колективному договорі. У Колективному договорі, 

зокрема, визначають: 

 системи і форми оплати праці; 

 норми праці й грошові розцінки; 

 тарифні сітки; 

 схеми посадових окладів; 

 надбавки і доплати, що перевищують розміри, встановлені 

законодавством, а також додаткові види надбавок і доплат; 

 премії, що входять до системи оплати праці, та види і розміри 

матеріального заохочення; 

 компенсаційні та гарантійні виплати. 

 

 

 
Основним документом, який визначає застосування на підприємстві 

оплати праці, є Положення про оплату праці на підприємстві, яке містить: 

 загальні принципи організації оплати праці на підприємстві, системи 

і форми оплати праці, які застосовують для різних категорій працівників; 

 штатний розпис працівників підприємства; 

 побудову основної (тарифної) оплати праці за посадами і 

професіями; 

 розміри тарифних ставок і окладів або порядок розрахунку виплат 

залежно від показників роботи працівника і підприємства в цілому; 

 обумовлені доплати, надбавки та компенсації із зазначенням їх 

розмірів; 

 інші преміальні системи, які використовують на підприємстві. 

 

 
Системи і форми заробітної плати – це механізм встановлення 

розміру заробітку залежно від кількості, якості та результатів праці. 

Обираючи певну систему заробітної плати та конкретну форму заробітку, 

роботодавець управляє інтенсивністю та якістю праці конкретних 

працівників. Законодавством передбачено такі основні системи оплати 

праці: тарифна і безтарифна. 

Тарифна система оплати праці включає: 

 тарифні сітки; 

 тарифні ставки; 

 схеми посадових окладів; 

 тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники). 
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Тарифна сітка – це шкала, що відображає співвідношення в оплаті 

праці працівників різної кваліфікації, які виконують роботи різної 

складності. Вона є основою регулювання професійно-кваліфікаційного 

поділу працівників. 

Характерними ознаками тарифної сітки є кількість розрядів, тарифні 

коефіцієнти і діапазон співвідношення крайніх тарифних коефіцієнтів. 

Тарифний розряд – це показник, що відображає рівень кваліфікації 

працівника, який необхідний для виконання певного виду робіт. 

Тарифний коефіцієнт – це показник, що відображає у скільки разів 

тарифні ставки другого і вищих розрядів перевищують тарифну ставку 

першого розряду. Тарифний коефіцієнт ставки першого розряду дорівнює 

одиниці. 

 

 

 

Тарифна ставка – це виражений в грошовій формі розмір оплати праці 

працівника за одиницю робочого часу (година, день, місяць). 

При тарифікації праці розрізняють тарифікацію робіт і тарифікацію 

працівників.  

Тарифікація робіт – це сукупність методів обліку і порівняння витрат 

праці різних видів робіт без врахування показників їх виконання. 

Тарифікація працівників – це присвоєння працівнику розряду відповідно до 

його кваліфікації. Кваліфікація працівника визначається сукупністю 

спеціальних знань, практичних навиків і вимог до виконання робіт. 

 

 

 Тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники) – це 

збірники кваліфікаційних характеристик професій, згрупованих за 

видами робіт. Вони включають детальну характеристику основних видів 

робіт із вказанням вимог, які ставляться до кваліфікації працівника. 
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При погодинній системі заробітної плати мірою праці виступає 

відпрацьований час, а  заробіток працівнику нараховують відповідно до 

його тарифної ставки чи посадового окладу за фактично відпрацьований 

час. 

Проста погодинна форма передбачає оплату праці, виходячи з 

кількості відпрацьованого часу  й тарифної ставки (посадового окладу) 

відповідно до кваліфікації працівника. 

 

Погодинно-преміальна форма передбачає, що, окрім тарифного 

заробітку, працівник одержує премію за досягнення певних кількісних або 

якісних показників. 

Різновидом погодинної форми є оплата праці за посадовими окладами.  

Посадовий оклад – це фіксований розмір оплати праці за виконання 

трудових обов’язків певної складності, обсягу, ступеня відповідальності 

тощо. 

На підприємстві розробляють схеми посадових окладів – перелік посад 

і розміри місячних окладів за кожною професією. Посадові оклади 

службовцям встановлює власник або уповноважений ним орган відповідно 

до посади і кваліфікації працівника. 

При відрядній системі заробітної плати мірою праці є вироблена 

працівником продукція (або виконаний обсяг робіт), а розмір заробітку 

прямо пропорційно залежить від її кількості та якості, виходячи із 

встановленої відрядної розцінки. 

При прямій відрядній формі оплату праці робітникам проводять за 

кожну одиницю виробленої продукції за незмінною відрядною розцінкою. 

Непряму відрядну форму заробітної плати застосовують для оплати 

праці допоміжним працівникам, зайнятим обслуговуванням основних 

робітників-відрядників. При цьому заробіток таких працівників залежить 

від результатів роботи робітників-відрядників, яких вони обслуговують. 

Відрядно-преміальна форма характеризується тим, що робітникам, 

окрім основного заробітку, нараховують премії (за виконання і 

перевиконання норм виробітку, економію матеріалів, палива, підвищення 

якості продукції і т. д.). 

При відрядно-прогресивній формі виконані роботи оплачують в 

межах норми – за твердими розцінками, понад норму – за підвищеними 

прогресивно-зростаючими розцінками. 

При акордній формі оплати праці норму й розцінку встановлюють на 

весь комплекс виконуваних робіт з урахуванням терміну їхнього виконання 

(зібраний вузол, відремонтований об’єкт і т. п.). 
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2. Документальне оформлення та облік операцій з нарахування, 

утримання, відрахування і виплати заробітної плати. 

  

 

Форми первинної облікової документації 

№ П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу» 

 

№ П-2 «Особова картка працівника» 

 

№ П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки» 

 

№ П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового 

договору (контракту)» 

 

№ П-5 «Табель обліку використання робочого часу» 

 

№ П-6 «Розрахунково-платіжна відомість працівника» 

 

№ П-7 «Розрахунково-платіжна відомість (зведена)» 

 

Облікова чисельність персоналу – це показник чисельності 

працівників особового складу на певну дату звітного періоду, наприклад, на 

перше або останнє число місяця, включаючи прийнятих та виключаючи тих 

працівників, які вибули в цей день. В особовий склад працівників 

підприємства включають всіх працівників, які прийняті на постійну, 

сезонну, а також на тимчасову роботу терміном один день і більше, з дня 

зарахування їх на роботу. В особовому складі працівників за кожний 

календарний день враховують як фактично працюючих, так і відсутніх на 

роботі з будь-яких причин, тобто усіх працівників, які перебувають у 

трудових відносинах, незалежно від форми договору. 

 

За організацію обліку персоналу безпосередньо відповідає відділ 

кадрів, інспектор з кадрів, менеджер з кадрів, секретар чи інший 

співробітник, якого призначають наказом керівника або власника 

підприємства залежно від величини трудового колективу. 
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Працівника вважають  зарахованим, якщо на нього оформлений Наказ 

(розпорядження) про прийняття на роботу (типова форма П-1), в якому 

зазначають дату прийняття на роботу, посаду, форму і розмір оплати праці. 

Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу застосовують для 

обліку прийнятих на роботу працівників. На підставі підписаного наказу 

про прийняття на роботу відділ кадрів робить відповідні записи в трудову 

книжку, заповнює документ первинного обліку – особову картку 

працівника. Бухгалтерія відкриває особовий рахунок чи інший аналогічний 

документ. 

 

На працівників, яких приймають на постійну, тимчасову роботу та 

роботу за сумісництвом заповнюються особові картки (типова форма № П-

2).  

Особова картка – це документ, який містить найсуттєвішу інформацію 

про особу. Особові картки комплектують за структурними підрозділами 

підприємства та апарату управління. 

 

Всі зміни, які відбуваються в особовому складі підприємства: 

призначення, звільнення, переміщення працівників, направлення їх у 

відрядження, надання відпусток – оформляють відповідними наказами: 

наказ про переведення на іншу роботу (посаду); наказ (розпорядження) 

про надання відпустки (типова форма № П-3); наказ (розпорядження) 

про припинення трудового договору (контракту) (типова форма № П-4). 

 

При прийманні на роботу кожному працівнику присвоюють табельний 

номер, який використовують надалі в усіх документах з обліку робочого 

часу, виробітку і розрахунків з оплати праці. Якщо працівник звільнився, 

його табельний номер не може бути присвоєний іншому працівнику і 

повинен залишатися вільним не менше трьох років. 

 

Основними документами з обліку використання робочого часу є табель 

обліку використання робочого часу, список осіб, які працювали в 

надурочний час, листок обліку простоїв. 

Табель обліку використання робочого часу (типова форма №  П-5) –  

це  поіменний  список усіх працівників відділу, служби чи іншого 

структурного підрозділу підприємства з відмітками навпроти кожного 

прізвища про використання працівником робочого часу впродовж 

облікового періоду. 
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У табелі фіксують години, відпрацьовані понаднормово, у нічний час, у 

святкові дні. 

Після перевірки правильності заповнення табелю (прізвище, посада, 

розряд, місце роботи, відповідність графікам і т. ін.) працівник відділу 

кадрів також підписує табель і передає його в бухгалтерію для нарахування 

заробітної плати. 

Основним первинним документом для обліку виробітку та нарахування 

зарплати працівникам-відрядникам є наряд на відрядні роботи. Наряди 

містять такі реквізити: номер наряду, дату видачі, прізвище, ім’я та по-

батькові, табельний номер робітника, шифр виробничих витрат, шифр цеху, 

дільниці, вид оплати, операції, деталі, виробничі витрати, кількість 

виробітку у натуральному виразі, норма часу, розцінка за розрядом роботи. 

 

Техніка нарахування заробітної плати 

При простій погодинній оплаті заробіток працівника розраховують 

так: 

ЗПп = ТС х Год, 

де   ЗПп – заробітна плата працівника; 

 ТС – годинна тарифна ставка відповідного розряду; 

 Год – кількість відпрацьованих годин. 

При погодинно-преміальній формі, окрім тарифного заробітку, 

працівник одержує премію за досягнення певних кількісних або якісних 

показників. Загальний заробіток визначають за формулою: 

ЗПп = ТС х Год + П, 

де    П – сума премії. 

 
При розрахунку заробітної плати за посадовим окладом враховується 

кількість відпрацьованих робочих днів у місяці. Заробітну плату за 

посадовим окладом розраховують так: 

ЗПо = ПО  х  Дв / Др 

де     ЗПо – сума заробітної плати за посадовим окладом за місяць (грн.); 

 ПО – посадовий оклад, грн.; 

 Дв – кількість відпрацьованих за місяць днів; 

 Др – кількість робочих днів у місяці згідно із графіком роботи (дні). 

 
При прямій відрядній оплаті праці та індивідуальному виконанні 

робіт заробіток робітника визначають так: 

ЗПв = В х р, 

де    ЗПв – заробітна плата працівника-відрядника; 

        В – кількість виготовлених виробів (обсяг виконаних робіт, послуг); 

р – розцінка за одиницю роботи. 
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Необов’язкові платежі Обов’язкові платежі до 

бюджету 

податок на доходи 

фізичних осіб 

військовий збір 

за ініціативою професійних 

організацій 

за рішенням судових органів і 

приписами виконавчих служб 

за ініціативою працівника 

за ініціативою підприємства 

Утримання із заробітної плати 

Найбільшу питому вагу в структурі обов’язкових утримань займає 

податок на  доходи  фізичних осіб. Порядок нарахування, сплати, 

забезпечення виконання податкових зобов’язань щодо його сплати 

визначений у IV розділі Податкового кодексу України. 

 

Платником податку є будь-яка фізична особа – резидент, яка отримує 

доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи. 

Об’єктом оподаткування є загальний місячний оподатковуваний дохід. До 

складу загального місячного оподатковуваного доходу включають доходи у 

вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані 

(виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-

правового договору. 

Ставка  податку  на  доходи  фізичних  осіб  з  незалежно  від  суми  

нарахованої заробітної плати становить 18% бази оподаткування. 

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного 

оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел на території України від 

одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової 

соціальної пільги. Розмір податкової соціальної пільги складає 50% 

прожиткового мінімуму на працездатну особу, встановленого Законом 

України про Державний бюджет, на 1 січня звітного податкового року. 
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Розміри податкових соціальних пільг із сплати податку на доходи 

фізичних осіб 

Категорії осіб, що можуть скористатись правом 

зменшення суми місячного оподатковуваного доходу у 

вигляді зарплати на суму податкової соціальної пільги з 

податку на доходи фізичних осіб 

Розмір 

податкової 

соціальної 

пільги 

Для будь-якого платника податку 100% 

Для платника податку, який утримує двох чи більше дітей 

віком до 18 років, – у розрахунку на кожну таку дитину 

100% 

Для платника податку, який: 

а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або 

опікуном, піклувальником – у розрахунку на кожну дитину 

віком до 18 років; 

б) утримує дитину-інваліда – у розрахунку на кожну таку 

дитину віком до 18 років; 

в) є особою, віднесеною законом до першої або другої 

категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами 

Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;  

г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом; 

ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства; 

д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як 

громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну 

діяльність, включаючи журналістів; 

е) є учасником бойових дій на території інших країн у 

період після Другої світової війни, на якого поширюється 

дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». 

150 % 

Для платника податку, який є Героєм України, Героєм 

Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або 

повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, 

особою, нагородженою чотирма і більше медалями «За 

відвагу» 

200% 

 

Формула розрахунку податку на доходи фізичних осіб: 

 

ПДФО = (ЗП – ПСП) х С, 

 

де     ПДФО – податок з доходів фізичних осіб; 

ЗП – нарахована місячна заробітна плата; 

ПСП – податкова соціальна пільга, якщо вона надається; 

С – ставка податку. 
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В Україні запроваджено утримання з доходів фізичних осіб 

військового збору. Ставка збору становить 1,5% від об’єкта 

оподаткування.  

Оподаткуванню військовим збором підлягає загальний місячний 

(річний) оподатковуваний дохід, який оподаткувують податком на доходи 

фізичних осіб. Для нарахування віи˘ськового збору (ВЗ) не застосовують 

граничний розмір доходу, цим збором обкладають весь нараховании˘ дохід. 

Військовий збір перераховують до бюджету під час виплати заробітної 

плати одночасно зі сплатою ПДФО та ЄСВ, але не пізніше 30 календарних 

днів наступних за звітним місяцем. 

 

Приклад. Бухгалтеру підприємства Сидорчук Л.О. нарахована 

заробітна плата в сумі 7586,00 грн. та лікарняні в сумі 1154,00 грн. 

Провести обов’язкові утримання із заробітної плати. 

1. Проведемо утримання податку з доходів фізичних осіб (ПДФО): 

ПДФО = (7568 + 1154) х 0,18 = 1570 грн. 

 

2. Поведемо утримання військового збору (ВЗ): 

ВЗ = (7568 + 1154) х 0,015 = 131 грн. 

 

Сума зарплати до виплати: 8722 – 1570 – 131 = 7021 грн. 

 

Із заробітної плати також можуть бути утримані індивідуальні 

вирахування за заявою працівника: 

 оплата за житлові та комунальні послуги; 

 суми відсотків та погашення кредитів за договорами, укладеними з 

банком; 

 оплата за товари, придбані в кредит; 

 виплати страховим компаніям за індивідуальним страхуванням і т.п. 

Окрім того, керівництво підприємства може ініціювати проведення 

утримань із сум заробітної плати працівників: 

 утримання несвоєчасно повернених підзвітних сум; 

 утримання для відшкодування матеріальних збитків; 

 утримання профспілкових внесків та ін. 

Необов’язкові утримання здійснюють із сум нарахованої заробітної 

плати та інших виплат працівникам після проведення обов’язкових 

утримань. 
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Усі первинні документи з обліку відпрацьовано часу і виробітку 

підрозділи і служби у встановлений термін здають до бухгалтерії для 

перевірки та рахункової обробки. Опрацьовані документи групують за 

табельними номерами працюючих і використовують для складання 

Розрахунково-платіжних відомостей (ф. № П-6, 7). Ці відомості містять 

дані про всі нарахування за видами виплат, утриманнями із зарплати і суми, 

що підлягають видачі на руки кожному окремому працівнику. 

 

На підприємствах замість Розрахунково-платіжних відомостей, як 

єдиних документів, мають складатися окремо Розрахункові відомості, у 

яких міститься повний розрахунок належної заробітної плати  й утримань з 

неї, та окремо Платіжні відомості, які використовують лише для виплати 

заробітної плати. 

 

На Платіжних відомостях повинен бути дозвільний напис про видачу 

коштів, підписаний керівником підприємства і головним бухгалтером, із 

зазначенням суми й терміну виплати (як правило, протягом 3-х робочих 

днів, включаючи день одержання грошей у банку). 

 

Після закінчення трьох днів, установлених для виплати заробітної 

плати, касир перевіряє в платіжній відомості підписи в одержанні й 

підраховує суму виданої заробітної плати, а навпроти прізвищ осіб, які 

вчасно не отримали заробітну плату, у графі «Розписка в одержанні» 

ставить штамп чи пише від руки «Депоновано». Депоновані суми касир 

записує до Реєстру невиданої заробітної плати. Платіжні відомості та 

Реєстр невиданої заробітної плати касир здає бухгалтеру для перевірки і 

виписування видаткового касового ордера. Видатковий касовий ордер 

реєструють в Касовій книзі. 

 

Останнім часом підприємства використовують різні платіжні системи, 

за допомогою яких можна проводити розрахунки з працівниками. Зокрема, 

для розрахунків із зарплати досить часто застосовують банківські платіжні 

картки. З цією метою підприємство та банк укладають основний договір та 

договір про розрахунково-касове обслуговування підприємства щодо видачі 

зарплати з використанням платіжних карток. Підприємство зобов’язує 

кожного працівника укласти договір з банком на відкриття карткового 

рахунка. Це дозволяє працівникові одержувати заробітну плату не лише в 

установах банку, а й через банкомат, обслуговування якого забезпечує 

відповідний банк, або через торговельний (платіжний) термінал. 
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         3. Порядок нарахування оплати за дні відпустки та допомоги з 

тимчасової непрацездатності. 

 

 

 

Право на відпустки мають: 

Громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, 

виду діяльності та галузевої, належності, а також які працюють  за трудовим 

договором у фізичної особи. Іноземці та особи без громадянства, котрі 

працюють в Україні теж користуються правом на відпустки - нарівні з 

нашими співвітчизниками. 

Стаття 4 Закону України «Про відпустки» передбачає такі види 

відпусток: 

1) щорічні відпустки: 

 основна відпустка; 

 додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами 

праці; 

 додаткова відпустка за особливий характер праці; 

 інші додаткові відпустки, передбачені законодавством; 

2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням; 

3) творча відпустка; 

4) соціальні відпустки: 

 відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами; 

 відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 

 додаткова відпустка працівникам, які мають дітей; 

5) відпустки без збереження заробітної плати.  

Основна  відпустка  гарантована  працівнику  незалежно  від  того,  де  

він  працює  і  яку  роботу виконує. Додаткову відпустку надають у випадку 

особливих умов і характеру роботи. Відповідно до Кодексу законів про 

працю, щорічну оплачувану відпустку надають працівникам тривалістю не 

менше 24 календарних днів. При цьому не має значення, є робота основною 

чи роботою за сумісництвом, зайнятий працівник повний робочий день чи ні. 

Для деяких категорій працівників Законом України «Про відпустки» 

встановлено більшу тривалість щорічних основних відпусток, а також надано 

право на щорічні додаткові відпустки певної тривалості. Загальна тривалість 

щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 

календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірських роботах, 

– 69 календарних днів. 
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Підставою для надання відпустки є заява працівника. На основі 

затвердженого графіку відпусток чи заяви працівника на підприємстві 

видають Наказ про надання відпустки (т.ф. П-3). 

Виходячи із затвердженого Порядку розрахунку середньої заробітної 

плати, при нарахуванні оплати за час чергової та додаткової відпусток у 

календарних днях, за час відпустки в зв’язку з навчанням без відриву від 

виробництва, наданих у календарних днях, виходять із сумарного заробітку за 

останні перед наданням відпустки 12 місяців (чи менший фактично 

відпрацьований період). 

 

За загальним правилом у перший рік роботи щорічну відпустку надають 

після  закінчення шести місяців безперервної роботи. Якщо працівник 

відпрацював в організації менше року, середню заробітну плату обчислюють, 

виходячи з виплат за фактично відпрацьований час (з першого числа місяця 

після оформлення на роботу до першого числа місяця, у якому надають 

відпустку або виплачують компенсацію). 

 

Виплату працівнику за час відпустки визначають шляхом ділення 

сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців (чи 

менший фактично відпрацьований період) на відповідну кількість 

календарних днів року (чи менший відпрацьований період), за винятком 

святкових і неробочих днів, установлених законодавством, і множенням на 

кількість календарних днів відпустки: 

 

В =        ЗП – ВН   х    ДВ, 

   365 – ДС 
 

де    В – сума відпускних; 

       ЗП – сумарний заробіток працівника за останні 12 місяців; 

       ВН – виплати, які не включають в підрахунок середнього заробітку;  

       365 – кількість днів у році; 

       ДС – число святкових і неробочих днів, передбачених законодавством; 

       ДВ – тривалість відпустки в календарних днях. 

 

В Україні встановлено 11 святкових і неробочих днів (1 січня – Новий 

рік; 7 січня – Різдво Христове; 8 березня – Міжнародний жіночий день; 1 і 2 

травня – День міжнародної солідарності трудящих; 9 травня – День перемоги; 

28 червня – День Конституції України; 24 серпня – День незалежності 

України; 14 жовтня – День захисника України; один день (неділя) – 

Великдень; один день (неділя) – Трійця). 

 

 



15 

Допомогу з тимчасової непрацездатності надають застрахованій особі 

у формі матеріального забезпечення, що повністю або частково компенсує 

втрату заробітної плати у разі настання страхового випадку. 

Підставою для нарахування допомоги у разі тимчасової непрацездатності 

є листок непрацездатності, який видає лікувальний заклад. У листку вказують 

вид непрацездатності та час звільнення від роботи. На зворотному боці 

лікарняного листка відділ кадрів зазначає безперервний стаж роботи 

працівника на підприємстві згідно з трудовою книжкою. Бухгалтерія 

підприємства формує довідку про заробітну плату. 

 

Перші п’ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок 

захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на 

виробництві, оплачує власник або уповноважений ним орган за рахунок 

коштів підприємства. Починаючи із шостого дня непрацездатності за весь 

період до відновлення працездатності або до встановлення медико-

соціальною експертною комісією інвалідності допомогу оплачує Фонд 

соціального страхування. 

 

Розрахунок суми допомоги з тимчасової непрацездатності можна подати 

у вигляді формули: 

Д =         ЗП12     х   Дтн  х С, 

             Др12 

 

де    Д – допомога у разі тимчасової непрацездатності; 

ЗП12 – сума заробітної плати за останні 12 календарних місяців;  

Др12 – кількість календарних днів зайнятості за останні 12 місяців;  

С – відсоток, який залежить від трудового стажу; 

Дтн – кількість календарних днів за час тимчасової непрацездатності. 

 

Розмір допомоги залежить від загального страхового стажу працівника і 

надається у таких розмірах: 

 50% середньої заробітної плати (доходу) – особам зі страховим стажем 

до 3 років; 

 60% середньої заробітної плати (доходу) – особам зі страховим стажем 

від 3 до 5 років; 

 70% середньої заробітної плати (доходу) – особам зі страховим стажем 

від 5 до 8 років; 

 100% середньої заробітної плати (доходу) – особам зі страховим 

стажем понад 8 років. 
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4. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці. 

Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» 

Призначення  

рахунку:  

для узагальнення 

інформації про 

розрахунки зa виплатами 

працівникам (які 

належaть як до 

облікового, тaк і до 

необлікового складу 

пiдприємства) з оплати 

праці (за всiма видами 

заробітної плати, премій, 

допомоги тoщo), за не 

одержанi в установлений 

строк iз каси 

підприємства суми з 

виплaт працівникам, за 

іншими пoточними 

виплатами 

За дебетом рахунку 

відображається виплата 

основної тa додаткової 

заробітної плати, 

премій, дoпомоги по 

тимчасовій 

непрацездатності тощо; 

вaртість одержаних 

матеріалів, продукції тa 

товарів у рахунок 

зарплати (погашення 

заборгованості перед 

працівниками зa іншими 

виплатами); утримaння 

податку з доходів 

фізичних осіб, 

відрахування на 

загальнообов’язкoве 

державне соціальне 

страхування, платежів 

зa виконавчими 

документами та іншi 

утримання з виплат 

працівникам. 

 

За кредитом рахунку 

відображається 

нарахована 

працівникам 

підприємства 

oсновна та 

додаткова заробітна 

плата, прeмії, 

допомога по 

тимчасовій 

непрацездатності, 

iнші належні до 

нарахування 

працівникам 

виплaти 

  

Аналітичний облік розрахунків з персоналом з оплати праці ведуть за 

кожним працівником за видами виплат і утримань 

 

Субрахунки: 

661 «Розрахунки за заробітною платою»; 

662 «Розрахунки з депонентами»; 

663 «Розрахунки за іншими виплатами» 
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         Кореспонденція бухгалтерських рахунків з нарахування заробітної 

плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат та утримань із 

заробітної плати 

 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі 

рахунки 

Дебет Кредит 

1 Нарахована заробітна плата за виконані роботи 

з будівництва та поліпшення об’єктів основних 

засобів 

15 661 

2 Нарахована заробітна плата працівникам:   

– пов’язаним із виробництвом  23 661 

– пов’язаним з організацією та управлінням 

виробництвом  
91 661 

– адміністративно-управлінському персоналу 92 661 

– зайнятим збутом продукції, робіт, послуг 93 661 

3 Нараховано допомогу пo тимчасовій 

непрацездатності: 
  

– за пeрші п’ять днів хвороби зa рахунок 

роботодавця 
949 663 

 – за рахунок Фонду соцстрахування 378 663 

4 Утримана з доходу працівників сума податку 

на доходи фізичних осіб 
661, 663 641 

5 Утримана з доходу працівників сума 

військового збору 
661, 663 642 

6 Утриманий із заробітної плати працівників 

залишок невикористаного авансу з підзвітних 

сум 

661 372 

7 Здійснені утримання із заробітної плати суми 

нестач і розкрадання матеріальних цінностей 
661 375 

8 Утримані із заробітної плати працівників суми 

аліментів та інших платежів за виконавчими 

листами 

661 685 

9 Утримано із сум заробітної плати профспілкові 

внески 
661 685 

10 Виплачені з каси нараховані працівникам 

заробітна плата, допомога, премії, соціальні 

виплати та ін. 

661, 663 301 

11 Перерахована заробітна плата, інші виплати, 

які підлягають зарахуванню на картрахунки 

працівників 

661, 663 311 
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Обліковими регістрами, в яких відображають обороти за рахунком 66 

«Розрахунки за виплатами працівникам» є Журнали № 5, 5А, журнали-ордери  

№ 10,  10/1,  електронні  регістри. 

 

У Балансі (звіті про фінансовий стан) (форма №1) для відображення 

інформації про стан розрахунків підприємства за  заробітною  платою  та  

єдиним  соціальним  внеском  призначені:  рядок 1155 «Інша поточна 

дебіторська заборгованість», рядок 1625 «Поточна кредиторська 

заборгованість за розрахунками зі страхування» та рядок 1630 «Поточна 

кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці». 

 

У Звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) (форма №2) 

вищезазначена інформація міститься в розділі ІІІ «Елементи операційних 

витрат» (рядок 2505 «Витрати на оплату праці», рядок 2510 «Відрахування на 

соціальні заходи», рядок 2520 «Інші операційні витрати» (в частині витрат на 

оплату праці та нарахувань на соціальні заходи, які включають до інших 

операційних витрат). 

 

У Звіті про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3) 

витрачання коштів на оплату праці працівникам відображають за рядком 

3105, сплату єдиного соціального внеску вказують в рядку 3110 

«Відрахування на соціальні заходи». 

 

 

До прямих витрат на оплату праці включають заробітну плату та інші 

виплати працівникам, які зайняті виробництвом продукції, виконанням робіт 

або наданням послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до 

конкретного об’єкта витрат. Такі витрати відображають за дебетом рахунка 23 

«Виробництво». 

До загальновиробничих витрат належить заробітна плата апарату 

управління цехами, дільницями; оплата праці працівників, зайнятих 

удосконаленням технології та організації виробництва, поліпшенням якості 

продукції, підвищенням її надійності; оплата праці загальновиробничого 

персоналу; оплата простоїв, браку тощо. Відображають такі витрати за 

дебетом рахунка 91 «Загальновиробничі витрати». 

Витрати підприємства на оплату праці, які пов’язані з операційною 

діяльністю підприємства, але не включені до виробничої собівартості 

продукції, поділяють на: 1) адміністративні витрати (рахунок 92 

«Адміністративні витрати»); 2) витрати на збут (рахунок 93 «Витрати на 

збут»); 3) інші операційні витрати (рахунок 94 «Інші витрати операційної 

діяльності»); інші витрати (рахунок 97 «Інші витрати»). 
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ОСНОВНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

Погодинна 

система 

ДОДАТКОВА ЗАРОБІТНА 

ПЛАТА 

УТРИМАННЯ ІЗ 

ЗАРПЛАТИ 

Бухгалтерська довідка, наказ керівника 

підприємства, заява працівника, виконавчий 

лист 

 
АНАЛІТИЧНИЙ 

ОБЛІК 

АНАЛІТИЧНО-

СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК 

Журнал 5, 5А (за кредитом рахунків 65, 

66) 

 

 
СИНТЕТИЧНИЙ 

ОБЛІК 

Узагальнення даних у 

звітності 

Баланс (Звіт про 

фінансовий 

стан) (ф.№ 1) 

 

Звіт про фінансові 

результати (Звіт про 

сукупний дохід) (ф.№ 2) 
 

Головна книга 

 

 

РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ (т.ф. №7) 

Відрядна 

система 

Табель обліку використання робочого часу 

(т. ф. №П-5) 

 

Наряд на відрядні роботи,  відоміcть обліку 

виробітку, маршрутний лист, акт приймання 

виконаних робіт, рапорт про виробіток 

 

ІНШІ ЗАОХОЧУВАЛЬНІ 

ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ 

ВИПЛАТИ 

Листок на доплату, листок обліку 

простоїв, табель обліку робочого часу, 

акт на брак, наказ на преміювання, наказ 

про надання відпустки 

 

СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ: 

 допомога з тимчасової непрацездатності; 

витрати, зумовлені народженням та похован- 

ням; 

 допомога за частковим безробіття; 

 у зв’язку з нещасним випадком на вироб- 

ництві та професійним захворюванням, що 

спричинили втрату працездатності у разі 

настання страхового випадку 

 

В
И

П
Л

А
Т

И
 П

Р
А

Ц
ІВ

Н
И

К
А

М
 

листок 

непрацездатності, 

акт розслідування 

професійного 

захворювання, акт 

на нещасний 

випадок, свідоцтво 

про смерть 

 


