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УРОК 9 

 

ТЕМА:   Облік оплати праці та соціального страхування 
 

Мета: 

Знати:  

 порядок визнання нарахування та виплати заробітної плати; 

 документальне оформлення робочого часу та оплати праці; 

 рахунки, призначені для обліку оплати праці. 

           Вміти: 

 нараховувати заробітну плату за різними системами; 

 проводити розрахунок нарахувань та утримань із заробітної плати; 

 здійснювати облік оплати за час відпустки та хвороби. 

 
 

 

План уроку: 

1. Поняття та форми оплати праці. 

2. Облік нарахування заробітної плати. 

3. Облік нарахувань та утримань із заробітної плати. 

4. Облік оплати праці за час відпустки. 

5. Облік допомоги по тимчасовій непрацездатності. 

6. Облік депонованої заробітної плати. 

 

 

 

1. Поняття та форми оплати праці 
 

 Відповідно до статті 1 Закону про оплату праці заробітна плата – це винагорода, обчислена, як 

правило, у грошовому вираженні, яку згідно з трудовим договором власник або уповноважений ним 

орган виплачує працівнику за виконану роботу. 

          Мінімальна заробітна плата на місяць на 2008 рік установлена в розмірі з 01.01 - 515.00 грн. До 

мінімальної зарплати не включаються доплати за роботу : 

- у понаднормовий час;  

- у важких, шкідливих та особливо шкідливих умовах праці; 

- на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами 

підвищеного ризику для здоров’я; 

- премії до ювілейних дат, за раціоналізаторські пропозиції; 

- матеріальна допомога. 

Основною на території України є грошова форма оплати праці. Виплата заробітної плати може 

проводитися грошовими знаками, що мають законний обіг на території України. Колективним 

договором як виняток може бути передбачена часткова виплата заробітної плати натурою. 

Підприємство самостійно ( колективним договором ) установлює форми і системи оплати праці, 

норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, доплат, премій, винагород  та 

інших заохочень. Але при цьому воно повинне враховувати норми і гарантії, передбачені чинним 

законодавством, генеральними та галузевими ( регіональними ) угодами. 

В Україні традиційно використовується погодинна  і відрядна системи оплати праці : 



-  при погодинній – оплата проводиться згідно з тарифною ставкою ( за годину роботи ) або 

окладом за відпрацьований час на підприємстві; 

-  при відрядній – оплачується обсяг виконаної роботи. 

Крім того, широко застосовуються змішані системи : 

- погодинно-преміальна; 

- відрядно-преміальна та ін. 

         Розвиток ринкових відносин призвів до утворення нових систем оплати праці, до них, зокрема, 

належить оплата від валового доходу та ін. 

         Відрізняються ці системи одна від одної показниками, що застосовуються для вимірювання праці 

при визначенні розміру заробітної плати. 

  

         Мінстатом ( Наказ № 253 ) затверджені типові форми первинного обліку основного складу, до них 

належать : 

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

- № П-2 «Особова картка»; 

- № П-3 «Алфавітна картка» ; 

- № П-4 «Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, 

проектно-дослідницькі і технологічні роботи»; 

- № П-5 «Наказ ( розпорядження ) про переведення на іншу роботу»; 

- № П-6 «Наказ ( розпорядження) про надання відпустки»; 

 

Документальне оформлення обліку виробітку і зарплати. 

 

Підприємства застосовують типові форми табелів обліку використання робочого часу, затверджені 

Наказом № 253. Форма табеля № П-12 застосовується для обліку використання часу всіх категорій 

працівників. Форма П-13 використовується в умовах автоматизованої системи управління 

підприємством. Форма П-14 використовується тільки для обліку часу при твердих місячних окладах або 

ставках. При наднормовій роботі відпрацьований робочий час обліковується а Табелі форми П-15. 

Складається табель в одному примірнику особою, який доручене його ведення і надання до 

бухгалтерії. При прийманні на роботу кожному працівнику присвоюється табельний номер, який 

використовується надалі в усіх документах обліку робочого часу, виробітку і розрахунків з оплати 

праці. Якщо працівник звільнився його табельний номер не може бути присвоєний іншому працівнику, 

він повинен залишатися вільними не менше трьох років. 

Обов’язковою графою, що заповнюється в табелі, є графа «Професія (посада)». Найменування 

професії, на яку приймається працівник, та його посада за штатним розкладом повинні відповідати 

наведеним у Класифікаторі професій ДК-003. 

Державою встановлена максимальна тривалість нормального робочого часу – вона не може 

перевищувати 40 годин на тиждень. Крім того на передодні святкових та неробочих днів, установлених 

законодавчо, робочий день скорочується на одну годину як при п’ятиденному так і при шестиденному 

робочому тижні. 

Святкові дні (всього 10): 1 січня, 7 січня, 8 березня, 1 і 2 травня, 9 травня, 28 червня, 24 серпня , а 

також Великдень, Трійця. Якщо святкові дні збігаються з вихідними, то вихідний день переноситься на 

наступний після святкового. 

 

Форми обліку для працівників-відрядників 

Первинними документами про виробіток є Рапорти або Бригадні відомості виробітку. При 

заповненні вказують цех, дільницю, прізвища, табельні номери, розряд, кількість відпрацьованого часу, 

що та скільки вироблено, якість робіт, а при роботі бригади – коефіцієнт трудової участі кожного члена 

бригади. 

Найбільш поширеною формою обліку виробітку є Наряд-завдання, який оформляється на кожний 

вид робіт. Наряди можуть застосовуватися на одного робітника і на бригаду – на зміну або місяць. 

Для обліку оплати праці в умовах з відхиленням від нормальних, оформлюється Листок на доплату 



(форма П-48), в якому вказується найменування додатково виконаних робіт, причина, винуватець 

доплати, затрачений час, розцінка, сума доплати. Для обліку часу простоїв використовується Листок про 

простій (форма П-16), на підставі якого працівнику оплачується час простою не з його вини. В разі 

виробництва продукції, що виявилася браком, оформлюється Акт на брак (форма П-46) або Відомість 

про брак. 

 

2. Облік нарахування заробітної плати 
 

Фонд оплати праці складається з: 

1) Основна заробітна плата – винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм 

праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків). Вона встановлюється у вигляді 

тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників і посадових окладів для службовців. 

2) Додаткова заробітна плата – винагорода за працю понад установлену норму, за трудові 

успіхи та винахідництво і за особливі умови праці. Включає в себе доплати, надбавки, гарантійні і 

компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням 

виробничих завдань і функцій. 

3) Інші заохочувальні та компенсаційні виплати – винагороди 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 проводяться понад установлені вказаними 

актами норми. 

 

Оплати, гарантовані державою: 

за час, відпрацьований понад установлену норму  - у подвійному розмірі годинної ставки або доплата в 

розмірі 100% тарифної ставки працівника-відрядника відповідної кваліфікації за весь понаднормово 

відпрацьований час. Заборонено компенсувати відгулами; 

за роботу в нічний час  - доплата в розмірі 40% (Генеральна угода і Колективний договір), але не менше 

20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час; 

за роботу в святкові та неробочі дні - у подвійному розмірі годинної ставки або за подвійними 

відрядними розцінками. За бажанням працівника йому можуть бути надані інші дні відпочинку; 

за час простою не з вини працівника - не нижче 2/3 тарифної ставки встановленого розряду або окладу. 

Якщо простій виник у зв’язку з виробничою ситуацією, небезпечною для життя і здоров’я, за ним 

зберігається середній заробіток; 

за продукцію, що виявилася браком – а) з вини працівника повний – не оплачується, а частковий – 

залежно від ступеня придатності виробів; б) не з вини працівника, виявлений у процесі виробництва – за 

заниженими розцінками, але не нижче 2/3 ставки встановленого розряду чи окладу; в) не з вини 

працівника після приймання виробу органами технічного контролю – нарівні з придатними виробами; г) 

брак внаслідок прихованого дефекту в матеріалах, що обробляються - нарівні з придатними виробами. 

 

 Облік розрахунків по оплаті праці ведеться на пасивному рахунку 661 “Розрахунки з оплати 

праці”. По кредиту - нарахування оплати, премії, допомоги по тимчасовій непрацездатності та інші 

виплати. По дебету - суми утримань із заробітної плати (податки, аванс, інші утримання, суми 

виплачених заробітних плат. Сальдо кредитове показує суму заборгованості підприємства по заробітній 

платі робітникам і службовцям.  

 

Дт 23 Кт 661 - для працівників основного, допоміжного і обслуговуючого виробництва; 

Дт 91 Кт 661 - для загальновиробничих працівників (керівників виробничих цехів, 

обслуговуючий персонал цехів); 

Дт 92 Кт 661 - для працівників адмінперсоналу; 

Дт 93 Кт 661 - для працівників сфери збуту (продавці, маркетологи тощо)  

Дт 94 Кт 661 - для працівників соціальної сфери; 

Дт 15 Кт 661 - для працівників, зайнятих в капітальному будівництві, ремонті та 



виготовленні основних засобів; 

Дт 24 Кт 661 - для працівників, зайнятих виправленням браку 

 

 

3. Облік нарахувань та утримань із заробітної плати 

 

На фонд заробітної плати здійснюються наступні нарахування (обов’язкові платежі, які сплачуються 

роботодавцем до позабюджетних фондів і збільшують витрати на оплату праці): 

 

1. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування – 33.2%  

Дт  23, 91, 92, 93, 94, 15 …  Кт 651 

 

2. Внески на ЗДСС в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими народженням і похованням – 1.5% 

Дт  23, 91, 92, 93, 94, 15 …  Кт 652 

 

3. Внески на ЗДСС на випадок безробіття – 1.3% 

Дт  23, 91, 92, 93, 94, 15 …  Кт 653 

 

4. Внески на ЗДСС від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності – розмір залежить від класу ризику виробництва, галузі 

економіки (визначається індивідуально виконавчою дирекцією фонду при реєстрації 

підприємства від 0.84 % до 13.8%) 

Дт  23, 91, 92, 93, 94, 15 …  Кт 656 

 

Із заробітної плати окремого працівника здійснюються наступні утримання (стягуються на 

користь бюджету та позабюджетних фондів, зменшуючи суму заробітної плати до видачі): 

 

1. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування – 2%.  

Дт  661   Кт 651 

 

2. Внески на ЗДСС в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими народженням і похованням – 0.5% (якщо заробітна плата менше прожиткового 

мінімуму (з 01.01.2008 р. - 633 грн.) і 1%  (якщо заробітна плата перевищує прожитковий мінімум  

Дт  661    Кт 652 

 

3. Внески на ЗДСС на випадок безробіття – 0.5% 

Дт  661    Кт 653 

 

4. Податок з доходів фізичних осіб – 15% 

Оподатковуваний дохід визначається після вирахування з нарахованої суми заробітку внесків до 

фондів пенсійного і соціального страхування. Крім того, якщо дохід працівника не перевищує у 2008 

році 890 грн., то працівнику надається соціальна пільга в розмірі 50% мінімальної заробітної плати 

станом на 01 січня поточного року (515 х 50% = 257.50 грн.) 

 

Категорії платників 

Розмір податкової соціальної пільги 

відповідно до п. 6.1 

ст. 6 Закону № 889-IV 

на 2007 р. 

відповідно до 

п. 22.4 ст. 22 

Закону № 889-IV 

Для будь-якого платника податку (у разі дотримання вимог 50%  515 грн. х 50% =   



п. 6.5 ст. 6 Закону N 889-IV, тобто отриманий загальний 

місячний оподатковуваний дохід не повинен перевищувати 

у 2007 р. 740 грн.) 

мінімальної заробітної 

плати 

 

257,50 грн. 

Для платника податку, який: є самотньою матір'ю або 

самотнім батьком (опікуном, піклувальником) — у 

розрахунку на кожну дитину віком до 18 років; утримує 

дитину-інваліда — у розрахунку на кожну дитину віком до 

18 років; має троє чи більше дітей віком до 18 років — у 

розрахунку на кожну таку дитину; є вдівцем або вдовою; є 

особою, віднесеною законом до 1 або 2 категорії осіб, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії 

Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи; є учнем, студентом, 

аспірантом, ординатором, ад'юнктом; є інвалідом І або II 

групи, у тому числі з дитинства; є особою, якій присуджено 

довічну стипендію як громадянину, що зазнав 

переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи 

журналістів (у разі дотримання вимог п. 6.5 ст. 6 Закону N 

889-IV, тобто отриманий загальний місячний 

оподатковуваний дохід не повинен перевищувати в 2007 р. 

740 грн.) 

150%  

суми пільги, 

визначеної за 

правилами пп. 6.1.1 

257,50 грн. х 150% 

=  

  

386,25 грн. 

Для платника податку, який є: особою, що є Героєм 

України, Героєм Радянського Союзу, Героєм 

Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави 

чи ордена Трудової Слави; учасником бойових дій під час 

Другої світової війни або особою, яка в той час працювала 

в тилу, на яких поширюється дія Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць 

примусового утримання під час Другої світової війни або 

особою, визнаною репресованою чи реабілітованою; 

особою, яка була насильно вивезена з території колишнього 

СРСР під час Другої світової війни на територію держав, 

що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були 

окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками; 

особою, яка перебувала на блокадній території колишнього 

Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у 

період з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р. (у разі 

дотримання вимог п. 6.5 ст. 6 Закону N 889-IV, тобто 

отриманий загальний місячний оподатковуваний дохід не 

повинен перевищувати у 2007 р. 740 грн.) 

200%  

суми пільги, 
визначеної за 

правилами пп. 6.1.1 

257,50 грн. х 200% 

=   

 

515 грн. 

 

Необхідно зазначити, що певні категорії громадян, такі як учасники війни, учасники бойових дій в 

інших країнах світу (у тому числі в Афганістані), члени сімей загиблих тощо, при додержанні вимог 

щодо неперевищення рівня нарахованої заробітної плати понад 740 грн. на місяць мають право на 

100% податкової соціальної пільги. 
* У разі якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох 

вищезазначених підстав і більше, податкова соціальна пільга застосовується один раз з підстави, що 

передбачає її найбільший розмір. Наприклад, якщо платник податку одночасно є учасником бойових 

дій під час Другої світової війни (право на застосування податкової соціальної пільги 200%) та вдівцем 



(право на застосування податкової соціальної пільги 150%), то він повинен подати працедавцю заяву, в 

якій потрібно вказати, яку за розміром пільгу він обирає (переважно найбільшу — 200%), та 

підтвердити право на одержання вибраної пільги відповідними документами. 

 

5. Аліменти (за рішенням суду)  

Утримання аліментів можуть проводитися або за рішенням суду, або на добровільних засадах за 

заявою працівника. Посадова особа, яка відповідає за утримання і перерахування аліментів, зобов’язана 

зареєструвати в спеціальному журналі отримані виконавчі листи, указавши дати їх отримання.  У 

журналі,  щоб уникнути   непорозумінь,  доцільно реєструвати і заяви про добровільне 

перерахування аліментів.  

      Облік сум аліментів ведеться у спеціальних для цих  цілей  картках  або  відомостях,  до  яких  на 

момент надходження виконавчого листа або подання заяви заносяться  відомості  про суму 

заборгованості за   аліментами,  а надалі щомісяця враховуються  суми   погашення  заборгованості, 

суми  нарахованих і   перерахованих аліментів  із зазначенням дат і номерів документів про 

перерахування (видачу) одержувачу.   

         Перерахування  нарахованої  суми    аліментів Пунктом  13 Порядку 146 також передбачено, 

що утримання аліментів проводиться із суми заробітку (доходу), що належить особі, яка виплачує 

аліменти,   після утримання із цього заробітку (доходу) податків.  

     Оскільки згідно із Законом  №  1251  система оподаткування, що діє в Україні, включає податки 

і збори (обов'язкові платежі) до бюджету та державних цільових фондів, утримання   аліментів із  

заробітної плати проводиться   після утримання  податку з доходів фізичних осіб,   збору до  

Пенсійного фонду і внесків на ЗДСС.  

     Усі суми, утримані із заробітної плати, включаючи й аліменти, не повинні перевищувати 50% 

заробітної плати, що належить працівнику до виплати, а при утриманні аліментів на користь 

неповнолітніх дітей - 70%. 

Дт 661             Кт 685 
Витрати на доставку аліментів 
 

     Згідно з пунктом 14 Порядку № 146 витрати на доставку одержувачу грошових переказів 

утриманих аліментів через відділення зв'язку здійснюються за рахунок платника  аліментів. При 

пересиланні   аліментів  грошовим   переказом  через відділення зв'язку справляється поштовий 

збір.  

Дт 661          Кт 685 

     Розмір поштового  збору (тарифу за послуги) установлений  Наказом  Укрпошти  №  406.   Його 

розмір залежить від суми і виду переказу грошових коштів і є загальним для всіх переказів, в тому 

числі й  аліментів. 

     На вартість поштового збору нараховується ПДВ, сплата якого також проводиться за рахунок 

платника аліментів. 

                                                      Дт 661                 Кт 641 

 

 

4. Облік оплати праці за час відпустки 

 

 Відпустка – це час відпочинку, який обчислюється в календарних днях і надається працівникам 

із збереженням місця роботи і заробітної плати. 

1) Щорічні відпустки: 

– основна відпустка; 

– додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці; 

– додаткова відпустка за особливий характер праці. 

2) Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. 

3) Творча відпустка. 

4) Соціальні відпустки: 



– відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами; 

– відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 

– додаткова відпустка працівникам, які мають дітей. 

5) Відпустка без збереження заробітної плати. 

 

Тривалість відпусток визначається Законом України, іншими законами та нормативно-правовими 

актами України і незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях. 

 Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за 

відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладання трудового договору. 

Щорічні основна та додаткові відпустки повною тривалістю у перший рік роботи надаються 

після 6 місяців безперервної роботи на даному підприємстві. Щорічні відпустки за другий та наступні 

роки можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року. 

Черговість надання  відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або 

уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на 

представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. Конкретний 

період надання щорічних відпусток в межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і 

власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний повідомити працівнику про дату 

початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну. 

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом 2 років підряд, а 

також ненадання їх протягом робочого року особам віком до 18 років та працівникам, які мають право 

на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером 

праці. 

На прохання працівника щорічну відпустку може бути поділено на частини за умови, що 

основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Відкликання зі щорічної 

відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії 

або негайного усунення їх наслідків, для відтворення нещасних випадків, простою, знищення або 

псування майна підприємства за умови, що основна безперервна частина відпустки становитиме не 

менше 14 календарних днів, та в інших випадках, передбачених законодавством. 

Заробітна плата за період відпустки нараховується таким методом. Середній заробіток для оплати 

відпустки розраховують, виходячи із заробітку за 12 останніх місяців (календарних), що передували 

місяцю виходу у відпустку. Ця сума (окрім терміну відпустки без зберігання заробітної плати) ділиться 

на 12 (або 11 за перший рік роботи).  

Отриманий середньомісячний заробіток ділиться на середньомісячну кількість робочих днів 

протягом року за шестиденного робочого тижня. Отриманий таким чином середньомісячний заробіток 

перемножується на число робочих днів відпустки. 
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де  Д – сумарний заробіток за останні 12 місяців (або за менший фактично відпрацьований 

період); 

      К – відповідна кількість календарних днів відпрацьованого періоду; 

      С – святкові та неробочі дні, що припадають на розрахунковий період; 

              Кв – кількість днів відпустки, що надається працівнику. 

 

Святкові та  неробочі дні, що припадають на час відпустки, до розрахунку тривалості відпустки не 

включаються і не оплачуються. 

Для оформлення щорічної та інших видів відпустки, що надається працівникам у відповідності з 

чинними законодавчими актами і положеннями, колективними договорами, контрактами та графіками 

відпусток застосовується „Наказ (розпорядження) про надання відпусток”(форма № П-6), який 

заповнюється у двох примірниках. Один залишається у відділі кадрів, другий передається до бухгалтерії. 

Наказ підписується начальником (майстром) цеху (відділу, дільниці) та керівником підприємства 

(організації). 



 На підставі наказу (розпорядження) про надання відпустки відділ кадрів робить відмітки в 

особовій картці Ф№ П-2 працівника, а бухгалтерія робить розрахунок заробітної плати, що належить за 

відпустку. При наданні відпустки без оплати поруч із зазначенням кількості днів відпустки зазначається 

„без оплати”. 

 Заміна щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією допускається лише в разі 

звільнення працівника з підприємства 

. 

5. Облік допомоги по тимчасовій непрацездатності 

 

 Допомога з тимчасової непрацездатності - це компенсація втрати зарплати (доходу) 

застрахованої особи при настанні страхового випадку. 

 

Допомога за тимчасовою непрацездатністю призначається:  

 

а) при захворюванні (травмі), пов'язаному з втратою працездатності;  

б) при санаторно-курортному лікуванні;  

в) при хворобі члена сім'ї у разі необхідності догляду за ним;  

г) при карантині;  

д) при тимчасовому переведенні на іншу роботу у зв'язку із захворюванням туберкульозом або 

іншим професійним захворюванням;  

е) при протезуванні із перебуванням у стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства.  

 

Допомога за тимчасовою непрацездатністю призначається з першого дня втрати працездатності аж 

до її відновлення або до встановлення лікарсько-трудовою експертною комісією (ЛТЕК) інвалідності, 

навіть якщо в період непрацездатності робітник або службовець був звільнений. Тобто якщо початок 

періоду непрацездатності робітника або службовця припадав на час роботи на підприємстві, а 

закінчення періоду непрацездатності - після звільнення працівника, то допомога йому буде виплачена 

тим підприємством, під час роботи на якому він захворів, за рахунок коштів Фонду соціального 

страхування за весь період непрацездатності.  

 Допомога призначається за місцем праці робітника або службовця і в тому разі, якщо 

непрацездатність настала, наприклад, під час відрядження, в період відпустки та ін., тобто поза 

місцезнаходженням підприємства 

           Тимчасова непрацездатність працівників засвідчується листком непрацездатності. 

 

 Для визначення розміру допомоги використовуються такі початкові дані: тривалість 

розрахункового періоду, розмір виплат, що входять до розрахунку середньої заробітної плати 

застрахованої особи, застосування порядку обчислення середньої заробітної плати, встановлення 

періоду часу непрацездатності, страховий стаж особи. Середня заробітна плата розраховується за 

останні 6 календарних місяців (з 1-го числа до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настає 

страховий випадок.  Якщо працівник відпрацював менше 6 місяців, то заробітна плата обчислюється за 

фактично відпрацьовані календарні місяці. Якщо працівник відпрацював менше місяця, серезня 

заробітна плата обчислюється за фактично відпрацьований робочий час перед настанням страхового 

випадку. 

Маючи в своєму розпорядженні дані про середню заробітну плату застрахованої особи, страховий 

стаж, період непрацездатності, маючи протокол комісії із соціального страхування підприємства і 

листок непрацездатності, в бухгалтерії розраховують величину допомоги з тимчасової непрацездатності 

фізичній особі за такою формулою:  

 

Вд = Сз х Рд х Кс , 

 

де    Вд - величина допомоги з тимчасової непрацездатності працівника;  

        Сз - середньоденна (годинна) заробітна плата (дохід);  



         Рд - кількість робочих днів (при використанні показника середньогодинної зарплати - годин)  

                 тимчасової непрацездатності;  

         Кс - коефіцієнт страхового стажу, %.  

 

Одержувачі допомоги Страховий стаж Розмір допомоги, % 

Застраховані особи до 5 років 60 % 

Застраховані особи від 5 до 8 років 80 % 

Застраховані особи більше 8 років 100 % 

Застраховані особи: 

 віднесені до категорії 1-4 

осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 

 один з батьків або особа, що 

здійснює догляд за хворою 

дитиною віком до 14 років, 

яка постраждала внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 

 ветерани війни та особи, на 

яких поширюється статус 

ветеранів війни; 

 при нарахуванні допомоги 

по вагітності і пологах 

 
100% незалежно від страхового 

стажу 

 

Допомогу з тимчасової непрацездатності за перші 5 днів хвороби виплачує страхувальник 

(підприємство), а за подальші дні хвороби допомога виплачується за рахунок коштів ФСС. 

Підприємство, виплачуючи допомогу з тимчасової непрацездатності за рахунок своїх коштів і, таким 

чином, несе певні витрати. Тому нараховану суму допомоги за перші 5 днів непрацездатності треба 

відображати: 

Дт 23, 91, 92, 93, 94 …       Кт  661 

Допомога за рахунок коштів Фонду ЗДСС за решту днів хвороби відображається: 

Дт 652                    Кт 661 

 

6. Облік депонованої заробітної плати 

 

Грошові кошти, отримані з банку в касу підприємства для виплати заробітної плати і своєчасно не 

виплачені одержувачу (через нез’явлення одержувача) є депонованою заробітною платою.  

Протягом трьох днів, включаючи день отримання готівки, підприємства мають право зберігати 

кошти в касі. після закінчення цього терміну у Платіжних відомостях проти прізвища осіб, які не 

отримали гроші, касиром проставляється штамп або робиться напис «Депоновано». В кінці Платіжної 

відомості визначається сума депонованої заробітної плати, яка завіряється касиром. 

Потім складається Реєстр депонованої заробітної плати. На загальну суму депонованої заробітної 

плати оформляється один загальний касовий ордер, на підставі якого сума невиданої зарплати здається в 

банк для зарахування на поточний рахунок. 

На суми депонованої заробітної плати компенсація в зв’язку з порушеннями термінів виплати не 

нараховується, оскільки в цьому немає вини роботодавця. 

Терміну позовної давності для депонованої заробітної плати не існує. Працівник має право 

звернутися до суду із заявою про стягнення з роботодавця заробітної плати без обмеження будь-яким 

терміном. 

Виникнення депонованої заробітної плати відображається: 

Дт  661          Кт 662 



 

Виплата депонованої заробітної плати відображається: 

Дт 662          Кт 301 
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Контрольні питання 

 

1. Економічний зміст, завдання обліку праці та розрахунків з оплати праці. 

2. Види, форми і системи оплати праці. 

3. Документальне оформлення та облік робочого часу. 

4. Облік нарахування заробітної плати при різних системах оплати. 

5. Нарахування та утримання із заробітної плати, методика їх розрахунку. 

6. Облік допомоги по тимчасовій непрацездатності. 

7. Оплата праці за час відпустки. 

8. Облік депонованої заробітної плати. 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку.  

- Усно дати відповіді на контрольні питання 

- Для зв’яку з викладчем: e-mail  2573562@ukr.net 


