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Таблиця 1.3.2 

Господарські операції з відсотковими векселями 
 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Сума, грн 

1 Видано фірмою «АТБ» відсотковий вексель 50 000 

2 Нараховані відсотки за виданим векселем за 4 місяці 20Х1 р. Визначити 

3 Нараховані відсотки за виданим векселем за 2 місяці 20Х2 р. Визначити 

4 Погашено вексель при його пред’явленні до оплати 01.03.20Х2 р. 50000 

5 Перераховано відсотки за векселем Визначити 
 

Зміст завдання 

1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції, 

пов’язані з видачею відсоткового векселя (табл. 1.3.2). 

2. Визначити зобов’язання підприємства за відсотковим векселем виданим станом 

на 31.12.20Х1 р. та вказати, за якими статтями балансу вони відображаються. 

 

Завдання 1.3.7  
Вихідні дані 

ТОВ «Світанок», що є кредитором ТОВ «Захід» на суму 24 000 грн, придбало 

7.07.20ХХ р. у ПАТ «Промінь» виробничі запаси на таку ж суму (у т. ч. ПДВ – 4 000 грн) і 

видало йому 10.07.20ХХ р. переказний вексель на 3 місяці, платником якого є ТОВ 

«Захід». ТОВ «Захід» вексель акцептувало і в заданий термін оплатило його. 

Зміст завдання 

1.  Сформулювати перелік господарських операцій щодо видачі переказного 

векселя. 

2.  Скласти облікові регістри Відомість 3.3 за рахунком 631 «Розрахунки з 

вітчизняними постачальниками і підрядниками» та Відомість 3.3 за рахунком 621 

«Короткострокові векселі, видані в національній валюті». 

 

Навчально-методичні матеріали: [2], [4], [13], [16], [18], [19], [25], [49], [55]. 

 

 

Тема 1.4. Облік розрахунків з оплати праці та зі страхування 

 

Мета заняття 

1.  Засвоїти порядок нарахування заробітної плати, утримань і вирахувань із 

заробітної плати, розрахунків по страхуванню. 

2.  Оволодіти практичними навичками щодо документального оформлення, 

синтетичного та аналітичного обліку господарських операцій із нарахування заробітної 

плати, утримань і вирахувань із заробітної плати, розрахунків по страхуванню. 

Ключові терміни і поняття 

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку 

за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. 

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, 

професійно-ділових здібностей працівника, результатів його праці та господарської 

діяльності підприємства. 

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до 

встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових 

обов’язків). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних 

розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.  
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Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, 

за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, 

надбавки, гарантійні і 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. 

Премія – одна з форм заохочення успіхів, досягнутих у праці, науці, літературі, 

мистецтві чи іншій суспільно корисній діяльності. Премії можуть мати форму 

нагород, медалей, дипломів, грошових заохочень і т. п. 

Листок непрацездатності – це багатофункціональний документ, який є підставою 

для звільнення від роботи у зв’язку з непрацездатністю та з матеріальним 

забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та 

пологів. 

Відпустка – встановлена законом, колективним договором або трудовим 

контрактом певна кількість календарних днів безперервного відпочинку, які 

надаються працівникові роботодавцем у календарному році, із оплатою або без 

оплати їх зі збереженням місця роботи (посади) за працівником на цей час. 

Податок на доходи фізичних осіб – загальнодержавний податок, що стягується з 

доходів фізичних осіб (громадян – резидентів) і не резидентів, які отримують доходи з 

джерел їх походження в Україні. 

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 

консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загально-

обов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на 

регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених 

законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання 

страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. 

Застрахована особа – фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) 

та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний 

внесок та є платником єдиного внеску.  

Страхувальники – платники єдиного внеску, на яких покладено обов’язки 

нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний внесок за платників єдиного внеску.  

Страховий ризик – обставини, внаслідок яких особи можуть втратити роботу і 

потребують матеріальної підтримки та соціальних послуг. 

Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний 

захист, охорона життя та здоров’я громадян у процесі їхньої трудової діяльності.  

Об’єкт страхування від нещасного випадку – життя застрахованого, його здоров’я 

та працездатність.  

Страховий ризик – обставини, внаслідок яких може статися страховий випадок.  

Страховий випадок – нещасний випадок на виробництві або професійне 

захворювання, що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи 

психічну травму, з настанням яких виникає право застрахованої особи на отримання 

матеріального забезпечення та/або соціальних послуг.  

Нещасний випадок – це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника 

небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання 

ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Контрольні питання 

1. За допомогою якого документа здійснюється облік робочого часу? 

2. Які утримання здійснюються із заробітної плати? 

3. Які відрахування здійснюються від суми нарахованої заробітної плати? 

4. Як розраховується допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю? 

5. Як розрахувати суму відпусткових? 

6. Як відображається в обліку зобов’язання за розрахунками з учасниками? 

7. Якими нормативними актами здійснюється регулювання оплати праці? 

8. Як ведеться облік персоналу та використання робочого часу? 

9. Розкрийте сутність форм і систем оплати праці. 

10. Назвіть складові фонду основної заробітної плати. 

11. Назвіть складові фонду додаткової заробітної плати. 

12. Які виплати не включають до фонду оплати праці? 

13. За допомогою яких первинних документів здійснюється облік виробітку? 

14. Як розраховується заробітна плата за відрядної оплати праці за різними 

системами? 

15. Як розраховується заробітна плата за погодинної оплати праці за різними 

системами? 

16. Розкрийте особливості нарахування заробітної плати за роботу у понаднор-

мовий час, нічний час; за роботу у святкові і неробочі дні; за час простою; за випуск 

бракованої продукції. 

17. Як визначається середня заробітна плата? 

18. Як нараховується заробітна плата за час відпусток? 

19. Назвіть види утримань із заробітної плати, передбачені вітчизняним 

законодавством. 

20. Розкрийте порядок нарахування податку на доходи фізичних осіб. 

21. Які податкові соціальні пільги існують, який їхній розмір? 

22. Які відрахування на соціальне страхування із заробітної плати працівників 

здійснюються? 

23. Які утримання із заробітної плати з ініціативи підприємства, де працює 

працівник, здійснюються? Який порядок утримання аліментів існує? 

24. Як ведеться аналітичний облік розрахунків з оплати праці? 

25. Розкрийте методику й техніку складання розрахункових, розрахунково-

платіжних відомостей. 

26. Як ведеться синтетичний облік розрахунків з оплати праці? 

27. Як ведеться облік заробітної плати, не виданої у визначений термін? 

28. Як проводяться індексація зарплати та компенсація втрати частини заробітної 

плати у зв’язку із затримкою термінів її виплати? 

29. Як ведеться облік розрахунків за пенсійним страхуванням? 

30. Як ведеться облік розрахунків за загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням? 

31. Розкрийте методику нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю.  

32. Як ведеться облік видачі заробітної плати у грошовій і натуральній формі? 

33.  Яку звітність з праці та її оплати складає підприємство 
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Тестові завдання 
1.  Знайдіть відповідність між термінами та їхнім змістом: 

 

А 
Основна 
заробітна плата 

1 

сукупність кваліфікаційних тарифних розрядів та 
відповідних їм тарифних коефіцієнтів, за якими 
визначають розмір тарифних ставок оплати праці 
працівників залежно від складності виконуваних 
робіт та кваліфікації працівників 

Б 
Додаткова 
заробітна плата 

2 
елемент тарифної сітки, що характеризує складність 
виконуваних робіт та рівень кваліфікації працівника, 
здатного виконувати роботу певної складності 

В Тарифна сітка 3 

винагорода за виконану роботу відповідно до 

встановлених норм праці (норми часу, виробітку, 

обслуговування, посадові обов’язки) 

Г 
Тарифний 

розряд 
4 

елемент тарифної сітки, який визначає годинний 

(денний або місячний) розмір оплати праці залежно 

від складності виконуваних робіт або кваліфікації 

працівників 

Д Тарифна ставка 5 
елемент порозрядної диференціації тарифних 

ставок тарифної сітки 

Е 
Тарифний 

коефіцієнт 
6 

винагорода за працю понад установлені норми, за 

трудові успіхи та винахідливість і за особливі 

умови праці 

 

2.  Знайдіть відповідність між термінами та їхнім змістом: 
 

А Посадовий оклад 1 
винагорода, розрахована, як правило, у грошовому 
вимірнику, яку власник або уповноважений ним 
орган виплачує працівнику за виконану роботу 

Б 
Мінімальна 
заробітна плата 

2 

виплати у формі 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 провадяться понад 
встановлені зазначеними актами норми 

В Заробітна плата 3 
норма оплати праці керівників, професіоналів, 
фахівців та технічних службовців за місяць 

Г Професіонали 4 

працівники, які мають диплом про вищу освіту 
(спеціаліст, магістр) або диплом про присудження 
наукового ступеня (кандидат наук, доктор наук) 
або атестат про затвердження вченого звання 
(старший науковий співробітник, доцент, професор) 

Д Фахівці 5 

працівники, професійні завдання яких полягають у 
виконанні спеціальних робіт, пов’язаних із 
застосуванням положень та використанням методів 
відповідних наук 

Е 

Інші 
заохочувальні та 
компенсаційні 
виплати 

6 

законодавчо встановлений розмір заробітної 
плати за просту, некваліфіковану працю, нижче 
якого не можна проводити оплату за виконану 
працівником місячну, погодинну норму праці 
(обсяг робіт) 
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3.  Знайдіть відповідність між проводками та їхнім змістом: 
 

А 
Нарахована заробітна плата робітникам основного 
виробництва 

1 
Д-т 24  
К-т 661 

Б 
Нарахована заробітна робітникам допоміжних виробництв 

2 
Д-т 23  
К-т 661 

В 
Нарахована заробітна робітникам за роботи, пов’язані з 
виправленням браку продукції (робіт) 

3 
Д-т 91  
К-т 661 

Г 
Нарахована заробітна працівникам, зайнятим обслугову-
ванням робочих машин та устаткування цехів 

4 
Д-т 93  
К-т 661 

Д 
Нарахована заробітна працівникам, зайнятим організацією, 
управлінням, обслуговуванням роботи цехів (загальноцехо-
вому персоналу) 

5 
Д-т 23  
К-т 661 

Е 
Нарахована заробітна працівникам, зайнятим збутом, 
реалізацією продукції товарів 

6 
Д-т 91  
К-т 661 

 
4.  Знайдіть відповідність між проводками та їхнім змістом: 
 

А 
Нарахована заробітна робітникам за час простою, в тому 
числі і доплату за виконання більш і низької кваліфіка-
ційної роботи 

1 
Д-т 91 
К-т 661 

Б 
Нарахована зарплата працівникам, зайнятим капітальним 
будівництвом 

2 
Д-т 20 
К-т 661 

В 
Нарахована зарплата робітникам, зайнятим на вантажно-
розвантажувальних роботах з придбання виробничих запасів 

3 
Д-т 976 
К-т 661 

Г 
Нарахована зарплата робітникам, зайнятим ліквідацією 
(розбиранням, демонтажем) необоротних активів 

4 
Д-т 15 
К-т 661 

Д 
Нарахована зарплата працівникам за час відпустки 

5 
Д-т 91 
К-т 661 

Е 
Нарахована зарплата робітникам за ремонт основних 
засобів цехового призначення 

6 
Д-т 471 
К-т 661 

 

5.  До складу фонду основної заробітної плати належать: 

а) доплата за роботу в нічний час; 

б) оплата роботи в понадурочний і понаднормовий час; 

в) оплата праці за час перебування у відрядженні; 

г) оплата простоїв не з вини працівника. 

6.  До складу основної заробітної плати не належать: 

а) винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за 

тарифними ставками; 

б) вартість продукції, виданої працівникам за натуральної форми оплати праці; 

в) оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємства, за виконання 

робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру; 

г) премії та винагороди, що мають систематичний характер. 

7.  До складу фонду додаткової заробітної плати не належать: 

а) доплата за керівництво бригадою; 

б) суми відсоткових нарахувань залежно від обсягу доходів, отриманих від 

реалізації продукції; 

в) доплата за класність водіям; 

г) суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників. 

8.  До складу інших заохочувальних та компенсаційних виплат не належать: 

а) винагороди за підсумками роботи за рік; 
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б) суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з 

порушенням термінів її виплати; 

в) премії за сприяння винахідництву та раціоналізації; 

г) матеріальна допомога на оздоровлення, що має систематичний характер. 

9.  Належать до фонду оплати праці: 

а) оплата або дотації на харчування працівників; 

б) допомога з тимчасової непрацездатності; 

в) витрати на відрядження; 

г) суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору. 

10.  Не належать до фонду оплати праці: 

а) оплата за виготовлення продукції, що виявилася браком не з вини працівника; 

б) надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови; 

в) оплата додаткових відпусток у зв’язку з навчанням; 

г) оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів 

підприємства. 

11. У якому документі передбачено форми і системи оплати праці, які можна 

застосувати на підприємстві: 

а) трудовий договір; 

б) колективний договір; 

в) штатний розклад; 

г)  наказ керівника. 

12.  Система оплати праці приймається на підприємстві у складі: 

а) штатного розкладу; 

б) правил внутрішнього розпорядку; 

в) колективного договору; 

г) трудового контракту. 

13.  Нарахування заробітної плати основним робітникам ремонтного цеху 

а) Д-т 232 «Додаткове виробництво»  

 К-т 661«Розрахунки за заробітною платою»; 

б) Д-т 91 «Загальновиробничі витрати»  

 К-т 661 «Розрахунки за заробітною платою»;  

в) Д-т 949 «Інші витрати операційної діяльності» 

 К-т 661 «Розрахунки за заробітною платою»;  

г) Д-т 231 «Основне виробництво» 

 К-т 661 «Розрахунки за заробітною платою».  

14.  Нараховуючи заробітну плату за пакування готової продукції, необхідно 

зробити таку проводку: 

а) Д-т 92 «Адміністративні витрати» 

 К-т 661 «Розрахунки за заробітною платою»; 

б) Д-т 26 «Готова продукція» 

 К-т 661 «Розрахунки за заробітною платою»; 

в) Д-т 232 «Додаткове виробництво»  

 К-т 661 «Розрахунки за заробітною платою»; 

г) Д-т 93 «Витрати на збут» 

 К-т 661 «Розрахунки за заробітною платою». 

15.  Утримання із заробітної плати нестачі ТМЦ: 

а) Д-т 661 «Розрахунки за заробітною платою» 

 К-т 20 «Виробничі запаси»; 

б) Д-т 661 «Розрахунки за заробітною платою» 

 К-т 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»;  
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в) Д-т 661 «Розрахунки за заробітною платою» 

 К-т 946 «Втрати від знецінення запасів»;  

г) Д-т 661 «Розрахунки за заробітною платою» 

 К-т 716 «Відшкодування раніше списаних активів».  

16. Утримання з нарахованої заробітної плати призводять до: 

а) збільшення заборгованості підприємства перед працівниками; 

б) збільшення заборгованості працівників перед бюджетом; 

в) зменшення заборгованості підприємства перед працівниками; 

г) зменшення заборгованості підприємства перед бюджетом. 

17. При нарахуванні допомоги з тимчасової втрати працездатності враховується: 

а) загальний стаж роботи; 

б) безперервний стаж роботи; 

в) середньомісячна заробітна плата за 6 місяців до захворювання; 

г) середньомісячна заробітна плата за 2 місяці до захворювання. 

18. Нарахування допомоги за тимчасову непрацездатність робітникам 

відображається записом: 

а) Д-т 652 «За соціальним страхуванням»  

 К-т 661 «Розрахунки за заробітною платою»; 

б) Д-т 92 «Адміністративні витрати»  

 К-т 652 «За соціальним страхуванням»; 

в) Д-т 661 «Розрахунки за заробітною платою»  

 К-т 652 «За соціальним страхуванням»; 

г) Д-т 949 «Інші витрати операційної діяльності»  

 К-т 661 «Розрахунки за заробітною платою». 

19. Нарахування відпускних за рахунок створеного резерву відображається 

проводкою: 

а) Д-т 471 «Забезпечення виплат відпусток» 

 К-т 661 «Розрахунки за заробітною платою»; 

б) Д-т 652 «За соціальним страхуванням»  

 К-т 661 «Розрахунки за заробітною платою»; 

в) Д-т 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 

 К-т 661 «Розрахунки за заробітною платою»; 

г) Д-т 651 «За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального 

страхування» 

 К-т 661 «Розрахунки за заробітною платою». 

20.  Заробітну плату неможливо виплатити за: 

а) розрахунково-платіжною відомістю; 

б) розрахунковою відомістю; 

в) платіжною відомістю; 

г) усі відповіді правильні. 

21.  Нічний час роботи вважається: 

а) з 21.00 до 5.00; 

б) з 22.00 до 5.00; 

в) з 22.00 до 6.00; 

г) з 21.00 до 6.00. 

22. Базою нарахування єдиного страхового внеску для фізичних осіб, які забезпечують 

себе роботою самостійно, є: 

а)  сума доходу, що визначається платником самостійно для себе, але не більше 

максимальної величини бази нарахування єдиного внеску; 

б)  сума доходу отриманого від їхньої діяльності, що підлягає обкладенню 

податком на фізичних осіб; 
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в) сума грошового забезпечення, допомога з тимчасової непрацездатності; 
г) сума нарахованої заробітної плати за видами виплат (основна, додаткова 

заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати). 
23. Максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску дорівнює: 
а) сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 
б) сімнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати для працездатних осіб; 
в) десяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 
г) десяти розмірам мінімальної заробітної плати для працездатних осіб. 
24. Наймані працівники сплачують ЄСВ із суми допомоги з тимчасової 

непрацездатності за ставкою: 
а) 2,6 %;  
б) 2 %;  
в) 3,6 %; 
г) 2,21 %. 

 
Практичні ситуації 

Завдання 1.4.1  
Вихідні дані 
1.  Дані про професійний склад, кваліфікацію, відпрацьований у березні час і 

рівень оплати праці персоналу підприємства (табл. 1.4.1). 
 

Таблиця 1.4.1 
Професійний склад, кваліфікація, відпрацьований у березні  

час і рівень оплати праці персоналу підприємства 
 

№ 

з/п 

ПІБ Табельний 

номер 

Професія, 

посада 

Форма 

оплати 

праці 

Тарифна 

ставка 

(оклад), 

грн  

Відпрацьо-
вано годин 

(днів) 

1 Соболєв М. П. 201 Робітник  
3-го розряду 

Погодинна 15,0 ОЧ* – 95 

2 Михайлов О. І. 202 Робітник  
4-го розряду 

Погодинна 20,0 ОЧ – 168 
ПЧ* – 10 

3 Симонов Д. І. 203 Робітник  
5-го розряду 

Погодинна 27,5 ОЧ – 143 
ПЧ – 25 

4 Красін А. В. 204 Робітник  
6-го розряду 

Погодинна 31,5 ОЧ – 130 
ПЧ – 12 
НЧ* – 38 

5 Хадарін С. М. 205 Робітник-
комплекту 
вальник 6-го 
розряду 

Відрядна 35,0 ОЧ – 168  
(21 р. д.) 

6 Шолохов Р. П. 301 Майстер 

цеху  

Окладна 8 200 ОЧ – 10 р. д. 

Відп. – 18 к. д. 

7 Сергєєв С. І. 302 Завідувач 
складом 

Окладна 6 000 ОЧ – 21 р. д. 

8 Горбенко О. Т. 101 Директор  Окладна 15 500 ОЧ – 16 р. д. 

Відрядж. – 5 р. д. 

9 Марченко С. М. 102 Головний 

бухгалтер 

Окладна 14 000 ОЧ – 16 р. д. 

Відпустка за 
свій рахунок –  

5 р. д. 

 

*ОЧ – основний час; ПЧ – понадурочний час; НЧ – нічний час. 
2.  Персонал підприємства працює за однозмінним графіком п’ятиденної неділі. 

Кількість робочих днів у березні – 21, тривалість робочого дня – 8 годин. 
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3.  За колективним договором доплата за роботу в нічний час здійснюється в 

розмірі 70 % тарифної ставки за кожну годину нічної роботи. 

4.  Робітником-комплектувальником Хадаріним С. М. протягом березня зібрано 

400 деталей при нормі часу на збирання однієї деталі – 30 хвилин. Відрядну розцінку 

встановлено в розмірі 17,0 грн за одну деталь. За перевиконання норми виробітку 

відрядна розцінка збільшується на 25 %. 

5.  Майстру цеху Шолохову Р. П. надано чергову щорічну відпустку (часткову) 

терміном 18 календарних днів з 13.03.20Х1 р. 

Кількість днів у розрахунковому періоді – 365; кількість святкових та неробочих 

днів – 10. 

Сума виплат за розрахунковий період: 

 основна заробітна плата – 95 540 грн; 

 винагорода за підсумками роботи в минулому році, виплачена в січні 

поточного року, – 10 700 грн; 

 матеріальна допомога, що входить до фонду оплати праці, – 2 200 грн. 

6.  Завідувач складом Сергєєв С. І. на підставі виконавчого листа виплачує 

аліменти за одну дитину. 

За результатами роботи у березні нараховано премію у розмірі 30 % окладу. 

7.  Директор підприємства Горбенко О. Т. перебував у службовому відрядженні  

5 робочих днів.  

Сума виплат за попередні два місяця:  

 основна заробітна плата – 29 140 грн; 

 премії – 3 205 грн; 

 лікарняні за 4 дні – 2 331 грн. 

Кількість робочих днів за попередні два місяці – 39. 

8.  Головному бухгалтерові підприємства Марченко І. М. згідно з заявою в березні 

було надано відпустку за свій рахунок на 5 робочих днів. 

За результатами роботи у березні нараховано премію у розмірі 30 % окладу. 

Зміст завдання 

1.  Скласти розрахунково-платіжну відомість на працівників підприємства за 

березень 20Х1 р. 

2.  Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з нарахування 

заробітної плати та утримань із неї по персоналу підприємства. 

 

Завдання 1.4.2 

Вихідні дані 

Менеджер відділу збуту підприємства, якого було прийнято на роботу 7 липня 

20Х1 р., бере 4 дні щорічної відпустки з 4 червня 20Х2 р. У січні 20Х2 р. йому 

нараховано річну премію за 20Х1 р. у розмірі 3 000 грн. 

Розрахунковий період: серпень 20Х1 р. – травень 20Х2 р. (10 місяців). 

Сума виплат за розрахунковий період: 

 основна заробітна плата – 53 000 грн; 

 винагорода за підсумками роботи за рік – 3000 грн. 

Кількість святкових і неробочих днів у розрахунковому періоді – 8 днів. 

Зміст завдання 

1.  Розрахувати заробітну плату менеджера за час відпустки.  

2.  Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з нарахування 

заробітної плати за час відпустки. 
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Завдання 1.4.3 
Вихідні дані 

Працівник підприємства бере частину щорічної відпустки тривалістю 16 кален-

дарних днів з 11 червня 20Х2 р. При цьому весь вересень 20Х1 р. він був у відпустці 

без збереження зарплати. Також він був у щорічній відпустці в липні 20Х1 р. 

тривалістю 20 календарних днів. 

Розрахунковий період: червень 20Х1 р. – травень 20Х2 р. 

Сума виплат за розрахунковий період: 

 основна заробітна плата – 45 000 грн; 

 відпускні за липень 20Х1 р. – 3 000 грн. 

Кількість святкових і неробочих днів у розрахунковому періоді – 10 днів. 

Зміст завдання 

1.  Розрахувати заробітну плату за чергову щорічну відпустку.  

2.  Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з нарахування 

заробітної плати за час відпустки. 

 

Завдання 1.4.4 
Вихідні дані 

Працівник, який працює на підприємстві з 1 лютого 20Х1 р., звільняється з роботи 

23 серпня 20Х1 р. Він має право на щорічну основну відпустку тривалістю 24 

календарних дня і додаткову – 6 календарних днів. 

Розрахунковий період: лютий 20Х1 р. – серпень 20Х1 р. 

Кількість святкових і неробочих днів у розрахунковому періоді – 7 днів. 

Заробітна плата за розрахунковий період становила 24 500 грн. 

Зміст завдання 

1.  Розрахувати грошову компенсацію за невикористану відпустку.  

2.  Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з нарахування 

компенсаційної виплати за невикористану відпустку. 

 

Завдання 1.4.5 
Вихідні дані 

Працівник звільнений з підприємства 6 червня 20Х1 р. у зв’язку зі скороченням 

штату працівників.  

Розрахунковий період: квітень 20Х1 р. – травень 20Х1 р. 

У цей період працівник відпрацював 33 робочих дні; з 13 квітня до 22 квітня 

включно хворів. 

Сума виплат за розрахунковий період: 

 основна заробітна плата – 28 000 грн; 

 лікарняні – 588 грн. 

За графіком роботи підприємства кількість робочих днів у розрахунковому  

періоді – 41. 

Зміст завдання 

1.  Розрахувати суму вихідної допомоги у випадку звільнення працівника у зв’язку 

зі скороченням штату працівників підприємства.  

2.  Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку нарахування вихідної 

допомоги. 

 

Завдання 1.4.6 

Вихідні дані 

Підприємством у звітному періоді здійснені операції з оплати праці, які наведено в 

табл. 1.4.2. 
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Таблиця 1.4.2 

Господарські операції за звітний період 
 

№ 

з/п  
Зміст операції 

Сума, 

грн 

1  2 3 

1 Нарахована заробітна плата:  

 основним робітникам збирального цеху 

 

12 850 

 робітникам інструментального цеху 12 400 

 робітникам, які обслуговують обладнання збирального 

цеху 

8 900 

 робітникам за виправлення бракованої продукції 460 

 робітникам за час простою з вини адміністрації цеху 920 

 робітникам за час простою в наслідок стихійного лиха 2 280 

 адміністративно-управлінському персоналу цеху 4 120 

 робітникам, що пакують продукцію на складі відділу 

збуту 

1 430 

 робітникам, зайнятих на роботах з ліквідації наслідків 

стихійного лиха 

2 800 

 вантажникам за розвантаження матеріалів, які 

надійшли на підприємство 

900 

 робітникам за роботу по капітальному ремонту  1 080 

 основних засобів господарським способом  

 робітникам за розбирання ліквідованого об’єкта 420 

2 Нараховані дивіденди акціонерам 2 600 

3 Здійснені утримання з заробітної плати робітників:  

 податок з доходів фізичних осіб 9 880 

 за виконавчим листом 1 000 

 єдиний соціальний внесок 1 800 

 на покриття матеріального збитку 1 500 
 

Зміст завдання 

1.  Скласти журнал реєстрації господарських операцій. 

2.  Указати первинні документи та кореспонденцію рахунків по кожній 

господарській операції. 

 

Завдання 1.4.7 

Вихідні дані 

Відомості про умови організації та оплати праці робітника, а також операції, 

пов’язані з нарахуванням та утриманням із заробітної плати, наведено в табл. 1.4.3. та 

табл. 1.4.4. 

Таблиця 1.4.3 

Відомості про умови організації та оплати труда робітника у березні 2015 р.  
 

№ 

з/п 

Показники Значення 

1 Професія електромонтер 

2 Розряд 6 
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Закінчення табл. 1.4.3 

3 Тарифна ставка, грн 1,55 

4 Режим роботи З 16
00

 до 24
00 

кожного дня 

5 Чергова відпустка З 3 до 13 березня 

6 Дохід за 12 місяців до уходу у відпустку 4 000 грн 

7 Розмір доплат за преміальною системою 20 % 

8 Аванс за першу частину місяця 40 % 

 

Таблиця 1.4.4 

Господарські операції за березень 2015 р. 
 

№ 

з/п 

Зміст господарських операцій Сума, грн 

1 Нарахована основна заробітна плата визначити 

2 Нарахована доплата за роботу у нічний час визначити 

3 Нарахована заробітна плата за відпустку визначити 

4 Нарахована премія визначити 

5 Нарахований єдиний соціальний внесок  визначити 

6 Утримано із заробітної плати: 

– податок з доходів фізичних осіб 

– єдиний соціальний внесок 

 

визначити 

визначити 

7 Списуються на собівартість продукції 

загальновиробничі витрати 

визначити 

 

Зміст завдання 

1.  Розрахувати заробітну плату електромонтера за березень 2015 р. 

2.  Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані з 

нарахуванням та утриманням із заробітної плати. 

 

Завдання 1.4.8 
Вихідні дані 

Працівник ПрАТ, Доценко В. Н., йде у відпустку на 24 календарних дні з  

10 травня 2015 р. За розрахунковий період його заробітна плата становила 18 000 грн.  

У січні 2015 р. 6 днів простою не з вини працівника було оплачено в сумі 380 грн.  

У березні 2015 р. він перебував 5 календарних днів у відпустці без збереження 

заробітної плати.  

Кількість святкових і неробочих днів за розрахунковий період – 10 днів. 

Зміст завдання 

Визначити заробітну плату за час відпустки.  

 

Завдання 1.4.9 
Вихідні дані 

Робітник підприємства перебував на лікарняному з 02.10 2015 р. до 10.10 2015 р. 

згідно з листом непрацездатності. 

За розрахунковий період робітнику нараховано: 

 квітень: заробітна плата – 2 300 грн, 21 фактично відпрацьований робочий день; 

 травень: заробітна плата – 1 089,47 грн, відпускні – 1 080,0 грн (відпустка з  

12 до 25 травня), матеріальна допомога на оздоровлення – 647,0 грн. Усього 

нараховано – 2 816,47 грн; 9 фактично відпрацьованих робочих днів; 

 червень: заробітна плата – 2 380 грн, 19 фактично відпрацьованих робочих днів; 

 липень: заробітна плата – 2 600 грн, 23 фактично відпрацьованих робочих дні; 
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 серпень: заробітна плата – 2 600 грн, 20 фактично відпрацьованих робочих днів; 

 вересень: заробітна плата – 2 600 грн, 22 фактично відпрацьованих робочих дні. 

Страховий стаж робітника – 7 років 5 місяців. 

Зміст завдання 

Визначити загальну суму допомоги за час тимчасової непрацездатності. 

 

Завдання 1.4.10 
Вихідні дані 

Працівник комерційного підприємства подав листок тимчасової непрацездатності, 

у якому вказані дні хвороби: з 1 до 10 квітня 20XI р.  

За попередні два місяці сумарний заробіток працівника становив 4 600 грн, 

кількість робочих днів у лютому – березні – 43, посадовий оклад працівника –  

2 200 грн, загальний трудовий стаж – 7 років. 

Зміст завдання 

Визначити розмір допомоги з тимчасової непрацездатності  

 

Завдання 1.4.11 

Вихідні дані  

Працівникові, який трудиться на підприємстві, що має 5 клас професійного ризику 

виробництва (ставка 36,8 %), за січень 20Х1 року нараховано зарплату 18 500 грн. У 

лютому 20Х1 року йому нараховано: зарплату за лютий – 15 000 грн; оплату перших 

п’яти днів тимчасової непрацездатності за січень – 5 000 грн і допомогу з тимчасової 

непрацездатності за лютий – 7 000грн.  

Зміст завдання 

Розрахувати суми ЄСВ з нарахованої зарплати, лікарняних за лютий 20Х1р. 

 

Завдання 1.4.12 

Вихідні дані 

Дмитренко Антоніні Олексіївні встановлено місячний оклад – 4 000 грн. У лютому 

20Х2 року їй нарахували: 

1)  зарплату за 12 днів – 2 400,00 грн; 

2)  відпускні за 24 календарних дні: з 21.02.Х2 р. до 17.03.Х2 р. (з урахуванням 

того, що 8 Березня – святковий день) – 3 398,27 грн, із них за 8 днів лютого –  

1 132,76 грн і за 16 днів березня – 2 265,51 грн; 

3)  лікарняні за 8 днів: з 24.01.Х2 р. до 02.02.Х2 р. – 1 564,32 грн, із них за 6 днів 

січня – 1 173,24 грн і 2 дні лютого – 391,08 грн. 

Курінному Валентину Дмитровичу встановлено місячний оклад – 15 000 грн. У 

лютому 20Х2 р. йому нарахували: 

1)  зарплату за 15 відпрацьованих днів – 11 250 грн; 

2)  відпускні за період із 24 до 28 лютого – 3 500 грн. 

Підприємство – звичайний страхувальник, якому присвоєно 15-й код професійного 

ризику виробництва.  

Зміст завдання 

Розрахувати суми ЄСВ з нарахованої зарплати, лікарняних за лютий. 

 

Навчально-методичні матеріали: [2], [3], [4], [13], [16], [18], [19], [25], [55], [66]. 

 

 

 

 



 

39 

Тема 1.5. Облік розрахунків з бюджетом за податками  

та обов’язковими платежами 

 

Мета заняття 

1.  Засвоїти методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 

розрахунки з бюджетом з податків та обов’язкових платежів. 

2.  Оволодіти практичними навичками щодо відображення операцій з розрахунків за 

податками та обов’язковими платежами на рахунках бухгалтерського обліку. 

Ключові терміни і поняття 

Податок – обов’язковий, безмовний платіж до відповідного бюджету, що 

справляється з платників податку відповідно до Податкового кодексу України. 

Податок характеризується примусовим характером, відсутністю цільового 

використання, законодавчим регулюванням. 

Збір (плата, внесок) – обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що 

справляється з платників зборів з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому 

числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами 

місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично 

значимих дій. 

Прямі податки – податки, що стягуються в результаті придбання й акумулювання 

матеріальних ресурсів. Ці податки залежать від доходу або майна, і їх платниками є 

безпосередньо власники цих доходів або майна (наприклад, податок на землю, податок 

на доходи фізичних осіб). 

Непрямі податки – податки, що встановлюються у вигляді надбавок до цін товарів і 

послуг, їх розмір прямо не залежить від доходів платника податку. Платником 

непрямих податків є кінцевий споживач цих товарів, але він не сплачує безпосередньо 

до бюджету ці податки.  

Загальнодержавні податки та збори – податок на прибуток підприємств; податок 

на доходи фізичних осіб; податок на додану вартість; акцизний податок; екологічний 

податок; рентна плата; мито. 

Місцеві податки – податок на майно; єдиний податок. 

Місцеві збори – збір за місця для паркування транспортних засобів; туристичний 

збір. 

Платники податку – фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні 

особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, 

одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що 

є об’єктом оподаткування згідно з Податковим кодексом України або податковими 

законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з Кодексом. 

Об’єкт оподаткування – майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, 

обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, 

послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких 

податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку. 

База оподаткування – фізичний, вартісний або інший характерний вираз об’єкта 

оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для 

визначення розміру податкового зобов’язання. 

Ставка податку – розмір податкових нарахувань на (від) одиницю (одиниці) 

виміру бази оподаткування. Одиницею виміру бази оподаткування визнається 

конкретна вартісна, фізична або інша характеристика бази оподаткування або її 

частини, щодо якої застосовується ставка податку. 

Податковий період – період часу, з урахуванням якого відбувається обчислення та 

сплата окремих видів податків та зборів. Податковим періодом може бути: 


