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ACCOUNTING FOR PAYROLL 
 
В статті виділено актуальні аспекти обліку нарахування заробітної плати в частині 
нарахування відпускних. Розглянуті особливості  щодо нарахування та відображення 
резерву на оплату відпусток в обліковій практиці. Результати дослідження мають 
теоретичну та практичну цінність.   
 
The article highlights the actual aspects of accounting for the calculation of wages in terms of 
vacation pay. Considered the features regarding the calculation and presentation of the reserve for 
holiday pay in accounting practice. The results of the study have a theoretical and practical value. 
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Постановка проблеми. Заробітна плата – це вагома стаття витрат, яка відіграє важливу роль у 

формуванні собівартості продукції та відповідно впливає на визначення фінансових результатів підприємства. 
Облік нарахування заробітної плати є досить складною та багатогранною ділянкою бухгалтерського обліку, яка 
вимагає ретельної постановки та організації.   

Відповідно до чинного законодавства, кожне підприємство зобов’язано надати працівнику щорічну 
оплачувану відпустку, яка є об’єктом обліку.  Різниця між заробітною платою за відпрацьований час та оплатою 
відпусток полягає в тому, що погашення заборгованості по зарплаті здійснюється регулярно, а погашення 
заборгованості по оплаті відпустки пов’язане з датою відпустки, які надаються працівникам підприємства 
нерівномірно впродовж року. Саме створення резерву на виплату відпусток дозволяє рівномірно розподілити 
майбутні витрати на оплату відпусток працівників протягом року. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз останніх наукових розробок і публікацій показав, 
що особливості обліку нарахування заробітної плати в частині нарахування відпусток є предметом ретельного 
дослідження багатьох вчених. Питанням організації і методики бухгалтерського обліку формування та 
використання резервів на підприємствах, займалися, зокрема  О. Боярова, Ф. Бутинець, Г. Васильєв, А. 
Гоменюк, С. Дячек, В. Карпова, М. Козлова, О. Колеснікова, А. Король, О. Короп, Л. Крута, О. Пархомчук, Ю. 
Пікуш, Д. Понокова, В. Фоменко, І. Чалий та інші. Наукові праці в цій галузі, безперечно, є важливим внеском в 
удосконалення та доопрацювання обліку нарахування заробітної плати взагалі та відпускних зокрема. 



Враховуючи значний внесок науковців, очевидно, що в умовах постійного розвитку облікової практики, 
проблематика щодо обліку нарахування заробітної плати все ж таки залишається актуальною та потребує 
подальшого наукового доопрацювання, уточнення та дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження основних актуальних питань та узагальнення 
практичного досвіду щодо обліку нарахування заробітної плати в частині нарахування відпускних.  

Викладення основного матеріалу.  Відповідно до п. 1 П(С)БО 11 «Зобов'язання» забезпечення ‒ це 
зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. Згідно з п. 13 П(С)БО 11 
«Зобов'язання» забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на:  

а) виплату відпусток працівникам;  
б) додаткове пенсійне забезпечення;  
в) виконання гарантійних зобов'язань; 
г) реструктуризацію, виконання зобов'язань при припиненні діяльності; 
ґ) виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо. 

До виплат працівників, що підлягають накопиченню, належать виплати за невідпрацьований час 
(відпускні), право на отримання яких працівником може бути використано в майбутніх періодах відповідно до 
п. 3 П(С)БО 26 “Виплати працівникам”. 

Згідно з п. 7 П(С)БО 26 “Виплати працівникам” виплати за невідпрацьований час, що підлягають 
накопиченню, визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у звітному періоді. Забезпечення 
створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого ймовірно призведе до 
зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена. 
Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства. 

Сума забезпечення на виплату відпусток визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої 
заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток 
до загального планового фонду оплати праці з урахуванням відповідної суми відрахувань на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування [20]. 

Суми створених забезпечень на підприємстві визнають витратами відповідно до П(С)БО 11 
«Зобов’язання». Таким чином, створення резерву відпусток відповідає одному з основних 
принципів бухгалтерського обліку – принципу обачності. Він передбачає застосування в бухгалтерському 
обліку методів оцінки, які запобігають заниження зобов’язань і витрат і завищення активів і доходів 
підприємства. 

Порядок розрахунку забезпечення на виплату відпусток працівникам має бути закріплений в Наказі про 
облікову політику підприємства. Це пояснюється тим, що сума забезпечення визначається розрахунково, 
і розрахунок такого забезпечення має ґрунтуватися на відповідних нормативно-правових актах і розпорядчих 
документах підприємства, оскільки від цього в податковому обліку залежить розмір визнаних витрат 
на створення забезпечення. Забезпечення на оплату відпусток будуть приймати участь у формуванні 
фінансового результату до оподаткування, на підставі якого визначається об’єкт оподаткування податком на 
прибуток. Отже, якщо підприємство прагне до оптимізації прибутку, то створення резерву – це одна зі 
складових досягнення цієї мети. 

У податковому обліку витрати на створення резерву відпусток визнаються витратами на підставі даних 
бухгалтерського обліку і надалі не коригуються, тобто фінансовий результат за всіма операціями, пов’язаними 
із нарахуванням і списанням резерву відпусток, які були нараховані у бухгалтерському обліку підприємства 
відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, в податковому 
обліку не змінюється [3]. 

Резерв відпусток використовують для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких він був 
створений. За рахунок резерву нараховують: 

 - оплату щорічних (основної та додаткових) відпусток, а також додаткових відпусток на дітей; 
 - компенсацію за невикористану відпустку; 
 - ЄСВ на суми зазначених вище відпускних і компенсацій. 
В обліковій практиці підприємства виникають випадки, коли суми нарахованого резерву відпусток не 

вистачає на покриття суму відпускних і ЄСВ, який на них припадає. В такому випадку бухгалтер не може 
використовувати резерву більше, ніж він був нарахований. Отже, сума відпускних і  ЄСВ, що не покривається 
резервом, нараховують за рахунок витрат звітного періоду. 

Якщо підприємство не створювало резерву відпусток у попередні роки, а вирішило його створити в 
поточному, то, інвентаризуючи його, не можна врахувати всі дні невикористаних відпусток за попередні роки, 
оскільки ці дні не були враховані в сальдо резерву на початок року. До витрат періоду можна віднести лише ті 
витрати, які відносяться до зароблених відпусток звітного календарного року.  

Для з’ясування фактичного стану резерву відпусток здійснюють  його інвентаризацію. Відповідно до 
П(С)БО 11 «Зобов’язання» визначає, що таку інвентаризацію слід проводити на кожну дату балансу тобто 
станом на кінець кварталу (року). На нашу думку, переглядати розмір резерву на оплату відпусток слід один раз 
на рік (на кінець звітного року) [20]. 

Розглянемо на умовному прикладі особливості визначення резерву на оплату відпусток та його облік. 
На ТОВ «Каракуль» працює 70 працівників, з яких 5 працівників – інваліди. Місячний фонд оплати праці згідно 
із штатним розкладом –  1 300 000 грн.  

Розрахунок коефіцієнту резерву відпусток на ТОВ «Каракуль» наведено нижче: 



1. Річний фонд оплати праці визначаємо як добуток місячного фонду оплати праці на 12 місяців року, 
що становитиме:  

1 300 000 грн. × 12 місяців = 15 600 000 грн. 
2. Планова сума на оплату відпусток становитиме:  
(15 600 000 грн. / 354 дні) × 24 дні = 1 057 627 грн. 
3. Коефіцієнт резерву відпусток:  
1 057 627 / 15 600 000 × 100 % = 6,78 %. 
На підприємстві ТОВ «Каракуль» сума нарахованої заробітної плати за листопад 2017 р. становила 

1 300 000 грн., у тому числі: 
- працівникам цеху основного виробництва – 940 000 грн. (у складі заробітної плати працівників 

основного виробництва заробітна плата інвалідів становить 60 000 грн.); 
- працівникам загальновиробничого призначення – 200 000 грн.; 
- адміністративно-управлінському персоналу – 130 000 грн. (у тому числі заробітна плата інвалідів 

становила 50 000 грн.); 
- працівникам відділу збуту – 30 000 грн. 
Розрахунок резерву відпусток наведено в таблиці 1. 
 

Таблиця 1. Розрахунок суми резерву відпусток за листопад 2017 р. 

Витрати  
Сума нарахованої 
заробітної плати,  

грн. 

Сума нарахованого 
ЄСВ, 
грн. 

Коефіцієнт резерву 
відпусток, 

% 

Резерв 
відпусток, грн. 

 
Заробітна плата 
основних 
робітників: 

940 000    

за ставкою ЄСВ — 
22 % 

880 000 193 600 6,78 72 790 

за ставкою ЄСВ —  
8,41 % 

60 000 5 046 6,78 4 410 

Заробітна плата 
загальновиробничих  
робітників 

200 000 44 000 6,78 16 543 

Заробітна плата 
адміністративного 
персоналу 

130 000    

за ставкою ЄСВ  — 
22 % 

80 000 17 600 6,78 6 617 

за ставкою ЄСВ  — 
8,41 % 

50 000 4 205 6,78  3 675 

Заробітна плата  
персоналу відділу 
збуту  

30 000 6 600 6,78 2 482 

Усього 1 300 000 271 051  106 517 
 

Відображення нарахування резерву відпусток у бухгалтерському обліку ТОВ «Каракуль» наведено в 
таблиці 2. 

 
Таблиця 2. Розрахунок суми резерву відпусток за листопад 2017 р. 

№ Зміст господарської операції Дебет Кредит 
Сума, 
грн. 

1 
Нараховано заробітну плату за основному 
виробничому персоналу 

23 661 940 000 

2 
Нараховано ЄСВ на заробітну плату 
основного виробничого персоналу 

23 651 198 646 

3 
Нараховано резерв відпусток основному 
виробничому персоналу  

23 471 77 200 

4 
Нараховано заробітну плату 
загальновиробничому  персоналу 

91 661 200 000 

5 
Нараховано ЄСВ на заробітну плату 
загальновиробничого персоналу 

91 651 44 000 

6 
Нараховано резерв відпусток 
загальновиробничому  персоналу 

91 471 16 543 

7 
Нараховано заробітну плату 
адміністративному персоналу 

92 661 130 000 

8 Нараховано ЄСВ на заробітну плату 92 651 21 805 



адміністративного персоналу  

9 
Нараховано резерв відпусток 
адміністративному персоналу  

92 471 10 292 

10 
Нараховано заробітну плату персоналу 
відділу збуту 

93 661 30 000 

11 
Нараховано ЄСВ на заробітну плату 
персоналу відділу збуту 

93 651 6 600 

12 
Нараховано резерв відпусток персоналу 
відділу збуту 

93 471 2 482  

 
Використання резерву відпусток у бухгалтерському обліку відображається наступними  

бухгалтерським записами: 
1) Дт 471 «Забезпечення виплат відпусток»  
    Кт 661 «Розрахунки за заробітною платою»  
2) Дт 471 «Забезпечення виплат відпусток» 
    Кт 651 «За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування» [3]. 
При недостатності суми створеного резерву для забезпечення нарахування виплат нарахування 

здійснюється за рахунок відповідних витрат залежно від категорії персоналу. 
Висновки. В статті виділено актуальні аспекти обліку нарахування заробітної плати в частині 

нарахування відпускних. З’ясовано мету створення резерву на оплату відпусток, яка полягає в рівномірному 
розподілі витрат підприємства на оплату відпусток працівникам між обліковим періодом. Розглянуті 
особливості  щодо нарахування та відображення резерву на оплату відпусток в обліковій практиці. Результати 
дослідження мають теоретичну та практичну цінність  при  відображенні резерву на оплату відпусток в 
бухгалтерському обліку. 
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