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У статті розглянуто підходи до організації 
аналітичного обліку розрахунків за випла-
тами працівникам. Ідентифіковано сукуп-
ність видів виплат та масив супутніх даних, 
що визначаються нормативно-правовим 
забезпеченням облікового відображення роз-
рахунків за виплатами працівникам. Запро-
поновано до застосування модель організації 
аналітичного обліку розрахунків за випла-
тами працівникам, яка передбачає іденти-
фікацію релевантних аналітичних розрізів 
(за типами трудових відносин; за функціями, 
що виконуються працівниками; у розрізі пра-
цівників; за видами виплат відносно фондів 
оплати праці; за видами виплат), що забез-
печують формування в межах облікового 
процесу показників фінансової, статистич-
ної, податкової та спеціальної звітності, а 
також дають змогу посилити виконання 
обліковою системою контрольних та ана-
літичних функцій під час обчислення виплат 
за невідпрацьований час, нарахувань на 
виплати працівникам, утримань із них та 
інформаційних функцій під час управління 
персоналом тощо.
Ключові слова: аналітичні рахунки, 
виплати працівникам, звітність, розрахунки 
за виплатами працівникам, фонд оплати 
праці.

В статье рассмотрены подходы к органи-
зации аналитического учета расчетов по 
выплатам работникам. Идентифицирована 
совокупность видов выплат и массив сопут-
ствующих данных, которые определяются 
нормативно-правовым обеспечением учет-
ного отражения расчетов по выплатам 
работникам. Предложена к применению мо- 
дель организации аналитического учета рас- 
четов по выплатам работникам, которая 
предусматривает идентификацию реле-
вантных аналитических разрезов (по типам 
трудовых отношений; за функциями, кото-
рые выполнятся работниками; в разрезе 
работников; по видам выплат относительно 
фондов оплаты труда; по видам выплат), 
которые обеспечивают формирование в 
пределах учетного процесса показателей 
финансовой, статистической, налоговой и 
специальной отчетности, а также позво-
ляют усилить выполнение учетной систе-
мой контрольных и аналитических функций 
при вычислении выплат за неотработанное 
время, начислений на выплаты работникам, 
удержаний из них и информационных функ-
ций при управлении персоналом и т. д.
Ключевые слова: аналитические счета, 
выплаты работникам, отчетность, рас-
четы по выплатам работникам, фонд 
оплаты труда.

The article considers the approaches to the organization of analytical accounting of payments to employees. It is established that the performance of 
accounting, calculation-analytical and informational tasks be the subject of accounting requires a large-scale division of payments to employees into types 
according to different criteria and features, which complicates the construction of an effective system of analytical accounting of payments to employees. 
The meet of types of payments and the array of related data which is determined are the regulatory and legal support of the accounting reflection of pay-
ments to employees is identified. It is established that the legislative regulation provides identification of payments that differ in content of occurrence and 
purpose, payments for which there are potentially different rules of recognition and evaluation, priority (basic) payments, which are then used for calculation 
other staff payouts, payments that characterize the directions of disclosure information in order to inform external users, determination tax liabilities and 
state social insurance obligation, conducting state statistical observations, etc. A model of organization of analytical accounting of payments to employees is 
proposed, which provides for the identification of relevant analytical sections (by types of labour relations; by functions which are performed by employees; 
by employees; by types of payments in relation to wage funds; by types involved in the calculation of tax and other liabilities; by types of payments), that 
provide formation, within the accounting process, indicators of financial, statistical, tax and special statements and also allow strengthening performance by 
the accounting system control and analytical functions in calculation of payments for overtime, accruals for payments to employees, deductions from them 
and information functions in staff management, etc. Application of the proposed system of analytical accounts, in terms of using specialized software for 
accounting, doesn’t increase the complexity of accounting operations.
Key words: analytical accounts, payments to employees, statements, calculations for employee benefits, wage fund.

Постановка проблеми. Розрахунки за випла-
тами персоналу є одними з активних управлінських 
об’єктів, які набувають додаткової ваги в умовах ста-
новлення знань, вмінь та навичок як фактору вироб-
ництва. Розширення меж інформаційних запитів 
управлінців щодо розрахункових операцій з персо-
налом базується на твердженнях, які мають еконо-
мічний, соціальний, мотиваційний та управлінський 
характер. Зокрема, релевантною є необхідність 
поділу виплат персоналу за виконання ним осно-
вних та додаткових завдань, функцій, які забезпечу-
ють покращення результатів діяльності тощо. Крім 
цього, під час розмежування виплат на види слід 
врахувати виплати, що отримуються як соціальні 
гарантії, або такий поділ визначений національною 

політикою проведення статистичних спостережень.
Одним з основних підходів до поділу виплат 

персоналу є їх розмежування на основну заро-
бітну плату, додаткову заробітну плату та інші 
заохочувальні й компенсаційні виплати. На наці-
ональному рівні структура цих виплат природно 
передбачає домінування фонду основної заробіт-
ної плати (≈59%). Питома вага фонду додаткової 
заробітної плати становить приблизно 36%, інших 
заохочувальних та компенсаційних виплат – 5% [1]. 
Наведений поділ є релевантним, адже зазначені 
виплати різняться за змістом підстав для їх нара-
хування. Визначений у ході статистичних спосте-
режень розмір середньої заробітної плати не дає 
змоги достовірно говорити про розміри доходів 



101

  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

домогосподарств, набагато ціннішою є інфор-
мація про частки персоналу, що ранжуються за 
розмірами нарахованих їм виплат. У 2020 р. най-
більшу питому вагу мають виплати, що не пере-
вищують 6 000,00 грн. [2]. Такий стан речей свід-
чить про те, що для значної кількості працівників 
виконання заробітною платою покладених на неї 
функцій є проблематичним. Наведена інформація 
є релевантною для державних інституцій під час 
перегляду розмірів мінімальної заробітної плати 
та інших соціальних гарантій.

Використання зарубіжних моделей управління 
персоналом та формування іміджу соціально від-
повідального суб’єкта бізнесу потребують іденти-
фікації нетрадиційних для системи обліку виплат 
персоналу, додаткових виплат, визначених на 
основі оцінювання результатів роботи кожного пра-
цівника, їх групи, виплат, що мають компенсаційний 
та заохочувальний характер, які слід виокремлю-
вати з усієї сукупності виплат для звітування перед 
внутрішніми та зовнішніми користувачами.

Таким чином, посилений інформаційний інтерес 
до розрахунків за виплатами персоналу з боку 
зовнішніх та внутрішніх користувачів потребує іденти-
фікації видів (груп) виплат, отже, вдосконалення ана-
літичного обліку досліджуваних об’єктів та процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання організації та ведення аналітичного обліку 
розрахунків за виплатами персоналу є предме-
том дослідження багатьох науковців та практиків, 
зокрема П. Атамаса [18], Н. Каткової [16], М. Коря-
гіна [22], Л. Мельянкової [20], Н. Петренко [17], 
Т. Плахтій [19], О. Покатаєвої [21], В. Попової [23]. 
Їхні пропозиції щодо підвищення аналітичності 
обліку досліджуваних об’єктів та процесів мають 
на меті задоволення інформаційних потреб корис-
тувачів через ідентифікацію аналітичних даних про 
нараховані види виплат персоналу. Найчастіше 
такими видами є виплати за виконуваними праців-
никами функціями [23]; виплати, що відповідають 
переліку фондів основної та додаткової заробіт-
ної плати [20; 21; 22]; виплати компенсаційного 
та заохочувального характеру [19; 21]; виплати, 
які визначені положеннями нормативних актів  
[18; 19; 21; 22]. Система рахунків аналітичного 
обліку розрахунків за виплатами працівникам має 
базуватись на ідентифікованих інформаційних 
запитах користувачів. Їх пріоритетність визна-
чається на основі потреб системи управління 
в даних, які характеризують зміст процесу при-
йняття управлінських рішень. Крім цього, система 
аналітичних рахунків обліку розрахунків за випла-
тами працівникам зобов’язана забезпечити пряме, 
тобто без додаткового оброблення облікових 
даних, формування показників звітності, зокрема 
статистичної, податкової та спеціальної.

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає в необхідності розроблення організацій-

них та методичних підходів до побудови системи 
аналітичного обліку розрахунків за виплатами 
працівникам, визначенні її основних аналітич-
них розрізів відповідно до нормативних вимог та 
інформаційних потреб користувачів, ідентифікації 
пріоритетності кожного з них.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поділ виплат персоналу на види необхідний для 
виконання зовнішніми та внутрішніми користува-
чами низки управлінських, облікових, аналітичних, 
контрольних завдань тощо. Зокрема, ідентифі-
кація окремих виплат за змістовими критеріями 
потрібна для формування статистичних звітів, 
податкової звітності, для достовірного обчислення 
відпускних та допомоги з тимчасової втрати працез-
датності, бази оподаткування податком на доходи 
фізичних осіб, для формування інформаційного 
забезпечення управління персоналом тощо.

Перш за все слід розглянути вимоги щодо 
поділу виплат персоналу, які задекларовані в 
нормативних актах бухгалтерського та суміжного 
з ним законодавства. Наведені правила/вимоги 
передбачають ідентифікацію виплат, що різняться 
за змістом виникнення та призначенням, щодо 
яких потенційно існують окремі правила визнання 
та оцінювання першочергових (базових) виплат, 
які в подальшому використовуються для обчис-
лення інших виплат персоналу, виплат, які харак-
теризують напрями розкриття інформації задля 
інформування зовнішніх користувачів, визначення 
податкових зобов’язань та зобов’язань із держав-
ного соціального страхування, проведення дер-
жавних статистичних спостережень тощо.

Нормами П(С)БО 26 «Виплати працівникам» 
передбачено, що виплати працівникам включають 
«поточні виплати, виплати при звільненні, виплати 
по закінченні трудової діяльності, виплати інстру-
ментами власного капіталу підприємства, інші 
довгострокові виплати» [3]. Облікова ідентифіка-
ція наведених виплат працівникам не тільки вка-
зує на передумови нарахування, але й виокрем-
лює виплати за способом визнання зобов’язань, а 
саме виплати, які відповідають безпосередньому 
віднесенню до зобов’язань, зокрема поточних; 
виплати, що визнаються зобов’язаннями через 
створення забезпечень; виплати, що здійсню-
ються інструментами власного капіталу та визна-
ються одночасно з визнанням фінансового активу 
й фінансового зобов’язання. Крім цього, з огляду  
на особливості методології облікового відобра-
ження зобов’язань виплати працівникам можуть 
мати довгостроковий та короткостроковий харак-
тер. Така аналітична інформація має інтерес  
для користувачів, зокрема для управлінського 
персоналу, який застосовує складні моделі управ- 
ління персоналом під час визначення впливу моти-
ваційних політик на продуктивність праці та показ-
ники діяльності.
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Розкриття інформації про нараховані виплати 
працівникам у форматі фінансової звітності 
не потребує масштабної системи аналітичних 
рахунків. У Балансі (Звіті про фінансовий стан) 
зобов’язання перед працівниками по нарахо-
ваних виплатах відображаються за допомо-
гою показника «Поточна кредиторська забор-
гованість за розрахунками з оплати праці» (код  
рядка 1630). Виплати працівникам, що визнаються 
зобов’язаннями через створення забезпечень 
наводяться, у статтях «Довгострокові забезпе-
чення» (код рядка 1520), «Поточні забезпечення» 
(код рядка 1660). Розширене інформування про 
досліджувані виплати є можливим за умови  
застосування додаткових статей фінансової звіт-
ності, таких як «Пенсійні забезпечення» (код  
рядка 1505) «Довгострокові забезпечення витрат 
персоналу» (код рядка 1521) [4]. Ці статті викорис-
товуються для відображення сум довгострокових 
зобов’язань, пов’язаних з виплатами по закінченні 
трудової діяльності, з виплатами працівникам під 
час їх звільнення, майбутніх витрат на оплату від-
пусток. У Примітках до річної фінансової звітності 
деталізується тільки інформація про забезпечення 
на виплату відпусток та забезпечення подальших 
витрат на додаткове пенсійне забезпечення [5]. 
Інші форми фінансової звітності містять інформа-
цію про загальні витрати на оплату праці та витра-
чання грошових коштів на оплату праці. Отже, з 
огляду на потреби використання узагальненої 
облікової інформації для формування показників 
фінансової звітності, які характеризують розра-
хунки з працівниками, нівелюється потреба в ана-
літичних даних, що засвідчує прийнятність реко-
мендованого на національному рівні синтетичного 
рахунку «Розрахунки за виплатами працівникам» 
з відповідними субрахунками [6] для процесу зві-
тування в межах системи фінансового обліку.

Задля проведення статистичних спостережень 
на національному рівні [7] суб’єктами господарю-
вання подається інформація про кількість штатних 
працівників, витрати робочого часу штатних пра-
цівників, склад їх фонду оплати праці, розподіл 
працівників за розмірами заробітної плати, кіль-
кість і фонд оплати праці окремих категорій праців-
ників, кількість укладених колективних договорів 
тощо. На основі наведених приписів щодо змісту 
показників статистичного звіту підсистема обліку 
розрахунків за виплатами працівникам має про-
дукувати аналітичні дані про нараховані виплати 
штатним працівникам, виплати за гендерною 
ознакою, розрахунки із зовнішніми сумісниками 
та працівниками, які працюють за цивільно-право-
вими договорами, кількість працівників, заробітна 
плата яких відповідає певному вартісному лагу.

Для зменшення трудомісткості формування 
статистичної звітності з праці аналітичний облік 
розрахунків за виплатами працівникам має бути 

організований та вестися за табельними номе-
рами, які б давали змогу ідентифікувати штатних 
та позаштатних працівників, розміри нарахова-
них їм виплат. Також доцільним є розмежування 
фонду оплати праці штатних працівників на види 
виплат (фонд основної та додаткової заробітної 
плати, заохочувальні та компенсаційні виплати), 
що передбачені Інструкцією зі статистики заро-
бітної плати [8]. Наведений поділ з відповід- 
ним присвоєнням шифрів рахунків аналітичного 
обліку забезпечить оперативне формування роз-
ділу ІІІ «Склад фонду оплати праці штатних пра-
цівників» Звіту із праці [7].

Виплати працівникам є базою для нараху-
вання низки інших зобов’язань, пов’язаних із 
загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням та оподаткуванням доходів фізич-
них осіб. Відповідно до положень Закону України 
«Про збір та облік єдиного соціального внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання» [9], до бази нарахування єдиного соціаль-
ного внеску входять не тільки виплати фонду осно-
вної та додаткової заробітної плати, компенсаційні 
та заохочувальні виплати, але й низка нарахувань, 
які не належать до фонду оплати праці (оплата 
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, 
допомога у зв’язку з вагітністю та пологами тощо), 
що вимагає виділення їх в окрему аналітичну групу 
виплат працівникам задля правильного визна-
чення зобов’язань з єдиного соціального внеску. 
Крім цього, формування відповідної спеціальної 
звітності передбачає розмежування виплат пра-
цівникам на такі групи: заробітна плата, заробітна 
плата, нарахована працюючим особам з інвалід-
ністю, винагороди за договорами цивільно-пра-
вового характеру, допомога з тимчасової втрати 
працездатності за перші 5 днів, допомога з тим-
часової втрати працездатності за рахунок фонду 
соціального страхування, допомога у зв’язку з 
вагітністю та пологами [10]. Наведена аналітика 
характеризує можливість поділу виплат персо-
налу за типами здійснюваних суб’єктом господа-
рювання трудових відносин.

Щодо застосування облікової інформації про 
розрахунки з працівниками під час визначення 
зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб 
доцільним є аналітичне розмежування нара- 
хованих виплат, які включаються та не включа-
ються до оподатковуваного доходу [11]. Під час 
формування показників Податкового розрахунку 
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на ко- 
ристь фізичних осіб, і сум утриманого з них подат- 
ку [12] існує потреба в інформації, яка становить 
базу оподаткування в розрізі кожного з працівни-
ків, що підкреслює вагомість ведення аналітич-
ного обліку розрахунків з працівниками за їхніми 
табельними номерами. Аналітична інформація 
про нараховані виплати працівникам та розра-
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хунки з ними необхідна для достовірного визна-
чення розміру оплати за невідпрацьований час 
(відпускних та лікарняних). У контексті вирішення 
наведених завдань релевантною буде аналітична 
інформація про виплати працівникам, які беруться 
до розрахунку середньої заробітної плати [13; 14].

Застосування поділу виплат працівникам, що 
передбачений нормами Інструкції зі статистики заро-
бітної плати [8], дає змогу ідентифікувати інші ана-
літичні розрізи, які не виокремлені в окремий показ-
ник статистичної, податкової, спеціальної звітності, 
проте мають інформаційний інтерес для користува-
чів (доплати за виконання професійних обов’язків 
тимчасово відсутніх працівників, інтенсивність праці, 
робота в нічний час, знання та використання в роботі 
іноземної мови, винагороди за підсумками роботи за 
рік, одноразові заохочування, не пов’язані з конкрет-
ними результатами праці, оплата путівок на відпочи-
нок чи оздоровлення тощо).

Організація аналітичного обліку будь-якого 
об’єкта передбачає дотримання принципів ана-
логічності та системності. «Використання анало-
гії під час організації бухгалтерського обліку на 
підприємстві дає змогу вести облік неоднорідних 
об’єктів за критерієм логісмографічності (форму-
вати споріднені аналітичні розрізи), що підвищить 
інформаційну цінність обліку в процесі прийняття 
та виконання управлінських рішень» [15, с. 16]. 
Згідно з наведеними принципами акумулювання 
даних про види та суми виплат працівникам можна 
також здійснювати за допомогою бухгалтерських 
рахунків, призначених для систематизації інфор-
мації про витрати. Наведений підхід до організації 
аналітичного обліку витрат з оплати праці дасть 
змогу систематизувати інформацію не тільки в 
розрізі виплат, але й у розрізі груп працівників, 
які виконують однорідні за змістом функції, дасть 
можливість отримати й порівняти дані про види 
виплат, що нараховані та виплачені працівникам 
управління, робітникам, працівникам інших служб 
суб’єкта господарювання, а також дасть змогу 
зменшити змістове та понятійне навантаження на 
систему рахунків аналітичного обліку розрахунків 
за виплатами працівникам.

Рекомендований до застосування синтетичний 
рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівни-
кам» з відповідними субрахунками, які характери-
зують розрахунки за заробітною платою та іншими 
виплатами працівникам, а також розрахунки за 
депонованою заробітною платою, що не відпові-
дають реальним потребам облікової практики та 
процесу звітування перед користувачами. Наве-
дений стан речей потребує не тільки розроблення 
ефективної системи аналітичного обліку, але й 
удосконалення чинних рахунків (субрахунків) син-
тетичного обліку розрахунків з працівниками.

Н. Каткова і К. Маслова дотримуються думки 
про те, що «удосконалення аналітичного обліку 

полягає в конкретизації рахунку для групування 
інформації щодо сум нарахованої заробітної плати 
в розрізі її видів та форм оплати праці та подаль-
шій деталізації рахунків у розрізі субрахунків тре-
тього порядку, яку підприємство повинно здійсню-
вати, виходячи з власних потреб» [16, с. 764]. Як 
уже неодноразово підкреслювалось, інформаційні 
потреби внутрішніх користувачів слід поділяти 
на дві основні групи, такі як потреби в аналітич-
ній інформації для виконання облікових функцій, 
пов’язаних з обчисленням виплат персоналу та 
підготовки фінансових, податкових, статистич-
них і спеціальних звітів; потреби в релевантній 
інформації про розрахунки з працівниками для 
прийняття ефективних управлінських рішень. 
Також обов’язково слід передбачати можливість 
системою обліку продукувати дані про нарахо-
вані виплати в розрізі кожного з працівників, що 
забезпечить можливість виконання контрольних 
функцій та формування окремих видів звітності. 
У контексті наведеної інформації слушною є 
думка Н. Петренко та Л. Войчак про те, що для 
«удосконалення обліку розрахунків з оплати праці 
обов’язковим є застосування табельних номерів, 
які оптимізують введення облікової інформації 
щодо кожного працівника у систему <…> кожний 
компонент табельного номера несе певне аналі-
тичне навантаження та дає змогу згрупувати зарп-
лату за напрямами» [17, с. 1014].

Складність організації аналітичного обліку 
розрахунків за виплатами працівникам полягає 
у необхідності визначення пріоритетності видів 
виплат, ідентифікованих за певними ознаками з 
відповідним присвоєнням шифрів аналітичних 
рахунків і подальшим узгодженням прийнятності 
та відповідності аналітичних рахунків між поряд-
ками у структурі бухгалтерського рахунку.

Серед науковців відсутня єдина позиція щодо 
оптимальності того чи іншого підходу до форму-
вання системи рахунків аналітичного обліку роз-
рахунків за виплатами працівникам. П. Атамас, 
К. Таус [18], Т. Плахтій, В. Калашник [19] пропону-
ють вести аналітичний облік розрахунків за заро-
бітною платою шляхом наведення такиих аналі-
тичних рахунків до субрахунку 661 «Розрахунки 
за заробітною платою», як 6611 «Розрахунки за 
основною заробітною платою» / «Основна заро-
бітна плата»; 6612 «Розрахунки за виплатами при 
звільненні» / «Виплати при звільненні»; 6613 «Роз-
рахунки за виплатами після закінчення трудової 
діяльності» / «Виплати після закінчення трудової 
діяльності»; 6614 «Розрахунки за виплатами від-
пускних». На нашу думку, наведена деталізація 
виплат працівникам не відповідає їх поділу на 
виплати, що включаються до фонду основної чи 
додаткової заробітної плати, до складу компенса-
ційних та заохочувальних виплат або ж взагалі не 
входять до фонду оплати праці. Крім цього, одно-
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рідні за змістом виплати, згідно з пропозиціями 
авторів, обліковуватимуться на різних субрахун-
ках, таких як 661 «Розрахунки за основною заро-
бітною платою» та 663 «Розрахунки за іншими 
виплатами». Також пропозиції науковців щодо 
практичного використання субрахунків 662 «Роз-
рахунки з депонентами», 664 «Розрахунки за 
виплатами заробітної плати в натуральній формі» 
не відповідають практичним реаліям здійснення 
розрахунків з працівниками, адже частка суб’єктів 
господарювання, які для виплати заробітної плати 
використовують банківські платіжно-розрахункові 
програми, невпинно зростає, тоді як виплата вина-
город працівникам у натуральній формі характе-
ризується поодинокими випадками.

З огляду на наведені факти пропозиції 
Л. Мельянкової [20] щодо удосконалення системи 
субрахунків до синтетичного рахунку 66 «Розра-
хунки за виплатами працівникам», а саме ведення 
в практику додаткових субрахунків 664 «Розра-
хунки за виплатами заробітної плати в форматі 
натуроплати», 665 «Розрахунки з депонентами 
при натуральній формі оплати праці», не слід роз-
глядати як такі, що приведуть до значного покра-
щення інформування користувачів про розрахунки 
з оплати праці, інших виплат, а також як ті, що 
забезпечать підвищення оперативності виконання 
облікових функцій під час формування різних 
видів звітності.

На засадах дотримання поділу виплат праців-
никам відповідно до їх розмежування, що перед-
бачене Інструкцією зі статистики заробітної пла- 
ти [8] та нормами П(С)БО 26 «Виплати працівни-
кам» [3], побудовані пропозиції з удосконалення 
обліку розрахунків за виплатами працівникам 
таких авторів, як О. Покатаєва, Г. Кошулинська 
[21]. Дослідниці пропонують відкривати такі ана-
літичні рахунки до субрахунку 661 «Розрахунки 
за заробітною платою», як 6611 «Розрахунки 
за нарахованими виплатами» (66111 «Поточні 
виплати»; 66112 «Заробітна плата за окладами 
і тарифами»; 66113 «Інші нарахування з оплати 
праці»; 66114 «Виплати за невідпрацьований час»; 
66115 «Премії та інші заохочувальні виплати»); 
6612 «Виплати при звільненні»; 6613 «Виплати 
після закінчення трудової діяльності»; 6614 «Роз-
рахунки за виплатою відпускних». Слід відзначити 
наявність термінологічних суперечностей у назвах 
субрахунків та аналітичних рахунків, зокрема в 
субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною пла-
тою» та аналітичному рахунку 6611 «Розрахунки 
за нарахованими виплатами», адже змістове 
наповнення поняття «заробітна плата» є мен-
шим, ніж поняття «виплати працівникам», що 
робить некоректними назви запропонованих ана-
літичних рахунків. Крім цього, існують проблеми 
альтернативності, пов’язані з відображенням на 
окремих аналітичних рахунках виплат за невід-

працьований час, оскільки їх можна обліковувати 
на 66114 «Виплати за невідпрацьований час» та 
6614 «Розрахунки за виплатою відпускних».

М. Корягін та О. Попкова [22] пропонують у сис-
темі рахунків з обліку розрахунків за виплатами 
працівникам ідентифікувати субрахунок 661 «Роз-
рахунки з оплати праці» з такими аналітичними 
рахунками, як 6611 «Основна заробітна плата»; 
6612 «Додаткова заробітна плата»; 6613 «Пре-
мія та інші заохочувальні виплати»; 6614 «Ком-
пенсаційні виплати». Під зауваженнями до наве-
деної системи аналітичних рахунків слід вбачати 
наявність альтернативних підходів для облікового 
відображення нарахованих працівникам премій. Із 
наведених пропозицій їх можна обліковувати і на 
аналітичному рахунку 6612 «Додаткова заробітна 
плата», і на аналітичному рахунку 6613 «Премія та 
інші заохочувальні виплати».

Пропозиції В. Попової та Ю. Колотило [23] 
характеризують не розмежування видів виплат 
працівникам, а їх поділ за виконуваними персо-
налом функціями та професійними компетенці-
ями: 661 «Розрахунки за виплатами робітникам»; 
662 «Розрахунки за виплатами менеджерам»; 
663 «Розрахунки за виплатами працівникам від-
ділу збуту»; 664 «Розрахунки за виплатами іншим 
працівникам». Хоча наведений підхід до організа-
ції аналітичного обліку розрахунків за виплатами 
працівникам забезпечує релевантною інформа-
цією користувачів про витрати на оплату праці 
окремих груп працівників, першочергове призна-
чення синтетичного рахунку 66 «Розрахунки за 
виплатами працівникам» та аналітичних рахунків 
до нього полягає в наданні аналітичних даних про 
нараховані види виплат. Інформація про наведену 
аналітику витрат на оплату праці акумулюється 
на відповідних рахунках обліку витрат. Потреба в 
ідентифікації витрат на оплату праці за групами 
працівників слід розглядати як неосновну мету під 
час організації аналітичного обліку розрахунків за 
виплатами працівникам.

Ефективність системи аналітичного обліку роз-
рахунків за виплатами працівникам досягається 
за умови забезпечення максимальної ідентифіка-
ції видів виплат, що дає змогу не тільки зменшити 
трудомісткість виконання облікових операцій під 
час формування різних форм звітності та посилити 
контрольні функції, що покладені на суб’єкта орга-
нізації та ведення обліку, але й забезпечити мож-
ливості надання релевантної інформації користу-
вачам для прийняття раціональних управлінських 
рішень. «Релевантна облікова інформація – 
основа прийняття рішення, природним є бажання 
домагатися її максимальної точності і відповід-
ності управлінській проблемі (запиту)» [24, с. 25]. 
Ієрархічна побудова системи аналітичного обліку 
потребує визначення аналітичних розрізів, які ста-
новлять інформаційний інтерес, встановлення їх 
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пріоритетності та виділення взаємозв’язків між 
порядками рахунків аналітичного обліку.

Запропонована модель аналітичного обліку 
розрахунків за виплатами працівникам перш за 
все базується на необхідності виконання обліко-
вих функцій, пов’язаних із достовірним визнанням 
та оцінкою зобов’язань з оплати праці та інших 
виплат працівникам, систематизацією та узагаль-
ненням даних у фінансовій звітності. Оскільки 
бухгалтерський облік є інтегрованою системою, 
пріоритетними завданнями системи аналітичного 
обліку досліджуваного виду розрахунків також є 
достовірне визначення зобов’язань з податку на 
доходи фізичних осіб, єдиного соціального вне-
ску, надання неупередженої інформації для про-
ведення статистичних спостережень тощо.

Поділ виплат у розрізі працівників, з якими 
здійснюються різні типи трудових відносин, дає 

змогу акумулювати дані, що відповідають окре-
мим статтям статистичної та спеціальної звіт-
ності. Також така інформація є релевантною для 
вирішення низки управлінських завдань, а саме 
для визначення сукупних витрат на формування 
людського, інтелектуального чи організаційного 
капіталу суб’єкта господарювання. На субра-
хунку 663 «Розрахунки з працівниками за іншими 
типами трудових відносин» доцільно обліковувати 
розрахунки з працівниками, що виконують профе-
сійні обов’язки на умовах договорів аутсорсингу, 
аутстафінгу тощо.

Аналітичні рахунки 1-го порядку виконують 
функції інформаційного забезпечення системи 
управління щодо акумулювання загальних даних 
про виплати працівникам, які об’єднанні в групи за 
компетенціями чи професійними функціями. Апрі-
орі така інформація може бути систематизована 

Рис. 1. Система аналітичного обліку розрахунків за виплатами працівникам
 

66 «Розрахунки за виплатами працівникам» 

Субрахунки (Х) 

Аналітичні рахунки 
1-го порядку (Y) 

661 «Розрахунки з працівниками за трудовими 
(колективними) договорами» 

662 «Розрахунки з працівниками за договорами 
цивільно-правового характеру» 

663 «Розрахунки з працівниками за іншими типами 
трудових відносин» 

Х/1 «Розрахунки за виплатами робітникам» 

Х/2 «Розрахунки за виплатами загальновиробничому 
персоналу» 

Х/3 «Розрахунки за виплатами управлінському 
персоналу» 

Х/4 «Розрахунки за виплатами іншому персоналу» 

Аналітичні рахунки 
2-го порядку (Z) Х/Y/n «Розрахунки за виплатами окремому працівнику» 

Аналітичні рахунки 
3-го порядку (М) 

Х/Y/Z/1 «Виплати фонду основної заробітної плати» 

Х/Y/Z/2 «Виплати фонду додаткової заробітної плати» 

Х/Y/Z/3 «Інші заохочувальні та компенсаційні виплати» 

Х/Y/Z/4 «Виплати, що не належать до фонду оплати 
праці» 

Аналітичні рахунки 
4-го порядку 

Види виплат, які деталізують наведені виплати 
в аналітичному розрізі 3-го порядку 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

106 Випуск 55-2. 2020

та згрупована на рахунках з обліку витрат, проте 
вона буде обмежена, оскільки не будуть враховані 
розрахунки з працівниками, які не приводять до 
облікового відображення витрат. Суб’єкт організа-
ції обліку може деталізувати цей аналітичний роз-
різ одиницями, які характеризують вид діяльності 
чи продукції, виробничі програми, господарські чи 
географічні сегменти, в яких задіяні працівники.

Задля контролю, правильності нарахування 
виплат за невідпрацьований час, обчислення 
зобов’язань, де базою нарахування є здійснені 
нарахування на користь працівників, заповнення 
окремих розділів форм податкової та спеціаль-
ної звітності, інформацію про нараховані виплати 
слід подавати в розрізі працівників. Застосу-
вання запропонованих аналітичних рахунків 2-го 
порядку дає змогу виконати це завдання, а задля 
узгодження облікової інформації з кадровими 
даними шифрами аналітичних рахунків можуть 
бути табельні номери працівників.

Аналітичні рахунки 3-го порядку відповідають 
поділу виплат працівникам згідно з методикою, 
що наведена в Інструкції зі статистики заробітної 
плати [8]. Систематизована інформація за допо-
могою наведених аналітичних рахунків дає змогу 
визначити ефективність вибраних до застосування 
форм і систем оплати праці, мотиваційних моделей 
та підходів до управління персоналом загалом.

Під час ідентифікації аналітичних рахунків 4-го 
порядку слід визначити перелік виплат, які харак-
терні для діяльності суб’єкта господарювання 
та мають інформаційну цінність для управління. 
Доречним є виділення аналітичних рахунків, які 
характеризуватимуть виплати, що відповідають 
конкретним показникам звітності, виплати, що не 
включаються до бази нарахування єдиного соці-
ального внеску, бази оподаткування податком на 
доходи фізичних осіб, не беруть участь в обчис-
ленні виплат за невідпрацьований час. Такий під-
хід забезпечить оперативність та достовірність 
виконання розрахунково-аналітичних операцій, 
що супроводжують обліковий процес щодо розра-
хунків за виплатами працівникам.

Висновки з проведеного дослідження. 
Запропонований підхід до організації аналітич-
ного обліку розрахунків за виплатами працівникам 
передбачає ідентифікацію актуальних аналітичних 
розрізів, які забезпечують формування в межах 
облікового процесу показників фінансової, ста-
тистичної, податкової та спеціальної звітності, а 
також дають змогу посилити виконання обліковою 
системою контрольних та аналітичних функцій під 
час обчислення виплат за невідпрацьований час, 
нарахувань на виплати працівників та утримань із 
них тощо. Крім цього, наведена система рахунків 
аналітичного обліку є джерелом даних для форму-
вання релевантного інформаційного забезпечення 
управління персоналом.
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