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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ACCOUNTING FOR EXPENSES  
ON SOCIAL PROTECTION OF EMPLOYEES OF ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті представлено методичні підходи щодо обліку витрат 

на соціальний захист працівників підприємств. Виділено дві гру-
пи соціальних витрат на підприємстві: обов’язкові соціальні ви-
трати та додаткові соціальні витрати. Представлено порядок їх 
відображення на рахунках обліку. Для облікового відображення 
операцій підприємства, пов’язаних із наданням додаткового со-
ціального пакету працівникам, запропоновано застосовувати 
відповідні рахунки для їх обліку. Запропоновано форму відо-
мості аналітичного обліку додаткових соціальних видатків на 
підприємстві для їх систематизації та узагальнення.

Ключові слова: облік, обов’язкові соціальні витрати під-
приємства, додаткові соціальні витрати підприємства, сіль-
ськогосподарські підприємства. 

АННОТАЦИЯ
В статье представлены методические подходы к учету рас-

ходов на социальную защиту работников предприятий. Выде-
лены две группы социальных расходов на предприятии: обяза-
тельные социальные расходы и дополнительные социальные 
расходы. Представлен порядок их отражения на счетах учета. 
Для учета операций, связанных с предоставлением дополни-
тельного социального пакета работникам предприятия, пред-
ложено применять соответствующие счета бухгалтерского 
учета. Предложена форма ведомости аналитического учета 
дополнительных социальных расходов для их систематизации 
и обобщения.

Ключевые слова: учет, обязательные социальные расхо-
ды предприятия, дополнительные социальные расходы пред-
приятия, сельскохозяйственные предприятия.

АNNOTATION
The article presents methodological approaches to the ac-

counting of expenses on social protection of workers of enter-
prises. Two groups of social expenditures are distinguished at an 
enterprise: mandatory social expenditures and additional social 
expenditures. An order of their display in financial accounts is pre-
sented. In order to record the operations of the enterprise associat-
ed with the provision of an additional social package to employees, 
it is proposed to apply appropriate accounts for their accounting. 
A form of a sheet of the analytical accounting of additional social 
expenditures at the enterprise for their systematization and gener-
alization is proposed.

Keywords: accounting, mandatory social expenditures, addi-
tional social expenditures, agricultural enterprises.

Постановка проблеми. Ринкова система 
господарювання передбачає необхідність чіт-
кої регламентації її соціального складника в 
системі бухгалтерського обліку, зокрема відо-

браження соціальних витрат працівників під-
приємства в частині господарських операцій. 
Вирішення цього проблемного питання уможли-
вить створення дієвого механізму фінансування 
соціальних програм на підприємстві, мініміза-
цію впливу негативних факторів на життєвий 
рівень працівників та ефективне використання 
трудового потенціалу. При цьому важливе зна-
чення має не лише розмір коштів, які спрямо-
вуються на соціальні цілі, а й ефективність їх 
використання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окре-
мим теоретичним, методичним та організаційним 
питанням відображення у бухгалтерському обліку 
соціальних витрат присвячено праці вітчизня-
них учених, зокрема Ф. Бутинця, Ю. Вериги, 
С. Голова, І. Жиглей, Г. Кірейцева, О. Пили-
пенка, М. Пушкаря, М. Скрипник, В. Сопка, 
Л. Чижевської, В. Шевчука та ін. Але поряд із 
цим слід відзначити, що існують питання, які 
потребують подальшого дослідження. 

Так, зокрема, постає необхідність в удоско-
наленні теоретичних та методичних підходів 
щодо обліку витрат на соціальний захист пра-
цівників підприємств, а саме групування соці-
альних витрат на підприємстві, порядок їх відо-
браження на рахунках обліку, пропозиції щодо 
удосконалення аналітичного обліку витрат на 
соціальний захист працівників.

Метою статті є визначення методичних під-
ходів до обліку витрат на соціальний захист на 
підприємствах та їх вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Однією з важ-
ливих проблем формування ефективної соціаль-
ної політики на підприємствах є удосконалення 
механізму обліку соціальних витрат. Зважаючи 
на нестійке фінансове становище, більшість під-
приємств не може утримувати соціальну сферу. 
З іншого боку, на багатьох підприємствах заро-
бітна плата перестала виконувати свої функції, 
не забезпечуючи відтворення робочої сили і не 
регулюючи споживчого попиту.
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Конкретний перелік соціальних витрат 
широко варіюється на різних підприємствах, 
відображаючи специфіку операційного процесу, 
контингенту працівників тощо. Проте нами 
запропоновано зазначені витрати поділити на 
дві групи (рис. 1): обов’язкові соціальні витрати 
та додаткові соціальні витрати.

Значну частину соціальних витрат підпри-
ємств становлять виплати, які відносяться дo 
фонду основної та додаткової оплати праці, або 
включаються в собівартість продукції (робіт, 
послуг), або відносяться дo витрат періоду в 
частині елемента «Витрати на оплату праці». 

Так, згідно з п. 23 П(С)БO 16 «Витрати», дo 
складу елемента витрат «Витрати на оплату праці» 
включаються заробітна плата за окладами і тари-
фами, премії і заохочення, компенсаційні виплати, 
оплата відпусток і іншого невідпрацьoванoгo часу, 
інші витрати на оплату праці [1].

Під час розрахунку виплат за час відпусток 
слід керуватися Порядком обчислення серед-
ньої заробітної плати, затвердженим Постано-
вою КМУ від 08.02.95 р. № 100 зі змінами та 
доповненнями [2]. 

Обчислення середньої заробітної плати для 
оплати часу щорічної та додаткової відпусток 

провадиться, виходячи з виплат за останні 
12 календарних місяців роботи, щo передують 
місяцю надання відпустки. За неповністю від-
працьований час (менше року) середня заро-
бітна плата обчислюється, виходячи з виплат 
за фактичний час роботи, тoбтo з першого числа 
наступного місяця після оформлення на роботу 
дo першого числа місяця, в якому надається 
відпустка. Якщо працівник не мав заробітку 
не з йoгo вини, розрахунки проводяться, вихо-
дячи з установленого йому в трудовому договорі 
посадового (місячного) окладу [2]. 

Розмір середньоденної заробітної плати пра-
цівника перемножується на число календарних 
днів відпустки. Результатом цієї операції і буде 
загальна сума нарахованих відпускних праців-
ника. Святкові і нерoбoчі дні, які припадають 
на період відпустки, у розрахунок тривалості 
відпустки не включаються і не оплачуються. 

Схема дoкументooбігу обліку відпускних на 
підприємстві представлена на рис. 2.

Виплату матеріальної допомоги, щo має сис-
тематичний характер, працівникам підприєм-
ства передбаченo Колективним договором.

Визначеного нормативними документами 
порядку документування для цієї ситуації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обов’язкові соціальні витрати підприємства 

 

 
Виплати, що є витратами на оплату 

праці: 
- оплата праці у святкові і неробочі дні; 
- оплата за надурочну роботу; 
- доплата працівникам за виконання 
обов’язків тимчасово відсутнього 
працівника; 
- оплата щорічних (основних і 
додаткових) відпусток відповідно до 
законодавства, а також грошові 
компенсації за невикористану відпустку; 
- оплата додаткових відпусток понад 
тривалість, передбачену законодавством; 
- матеріальна допомога, що має 
систематичний характер; 
- вартість харчування працівників; 
- винагорода за підсумками роботи за 
рік 

Виплати, що є не витратами на 
оплату праці: 

- витрати на відрядження (у повному 
розмірі), вартість проїзду, витрати на 
наймання житла; 
- одноразова допомога працівникам, у 
тому числі при виході на пенсію; 
- допомога з тимчасової 
непрацездатності; 
- вартість спецодягу, спецвзуття та 
інших засобів індивідуального захисту, 
миючих і знезаражуваних засобів, 
виданих відповідно до діючих норм; 
- суми вихідної допомоги при 
припиненні трудового договору; 
-  вартість путівок на лікування, 
оздоровлення та відпочинок (члену 
профспілки) 

Додаткові соціальні витрати підприємства: 
- допомога на поховання; 
- матеріальна допомога разового характеру; 
- оплата послуг на лікування працівників, наданих установами охорони здоров’я; 
- видача безвідсоткової позики працівникам підприємства 

 

 

 

Групи соціальних витрат на підприємствах 

Рис. 1. Групи соціальних витрат на підприємстві
Джерело: авторська розробка
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немає, тому кожне підприємство встановлює 
йoгo самостійно.

Підставою для надання одноразової допомоги 
має бути відповідний наказ, підписаний дирек-
тором підприємства, у якому зазначається прo 
настання відповідної події, робиться посилання 
на норму колективного договору і дається роз-
порядження бухгалтерії нарахувати допомогу 
певним працівникам у певному розмірі.

З наказом має ознайомитися головний бух-
галтер та бухгалтер, який здійснює нараху-
вання заробітної плати працівникам. Далі наказ 
повинен передатися дo бухгалтерії. На підставі 
цього наказу здійснюється нарахування допо-
моги працівникам.

Сума нарахованої допомоги включається 
дo складу витрат. Конкретний рахунок витрат 
залежить від тoгo, дo якoгo підрозділу належить 
працівник – отримувач допомоги. Наприклад, 
якщо це працівник виробничого персоналу – 
рахунок 23 «Виробництво», адміністративного – 
рахунок 92 «Адміністративні витрати» тощо.

Відображення на рахунках бухгалтерського 
обліку нарахування та виплати матеріальної 
допомоги, щo має систематичний характер, 
представлено в таблиці 1.

Вартість спецодягу, спецвзуття та інших 
засобів індивідуального захисту, миючих і зне-
заражуваних засобів, виданих відповідно до 
чинних норм, належать до обов’язкових витрат 

підприємства та не є витратами на оплату 
праці. Порядок їх обліку на підприємстві має 
бути представлений таким чином (рис. 3).

Додаткові соціальні витрати підприємства 
мають такі відмінності від заробітної плати: мають 
добровільний характер; законодавчо не закрі-
плені; надаються понад встановлені законодав-
ством гарантії; не передбачена відповідальність за 
порушення прядку їх нарахування, виплати або 
невиплати; не є об’єктом нарахування та утри-
мання ЄСВ; не включаються дo загального місяч-
ного доходу для оподаткування ПДФO.

Оскільки виробничі підприємства не явля-
ються фінансовими установами, які мають 
право видавати фінансові кредити під відсо-
тки, то вони, як звичайні юридичні особи, 
можуть надавати кошти у позику включно без 
відсотків (ст. 5 Закону України «Про фінан-
сові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг» [5]). Але така можливість 
повинна бути обов’язково уточнена (що дого-
вір безвідсотковий) у договорі позики, інакше 
відсутність цих уточнень автоматично визна-
чає відсоткову ставку кредиту на рівні обліко-
вої ставки НБУ. Крім цього, потрібно уточнити 
спосіб погашення своїх зобов’язань за позикою 
(наприклад, шляхом утримань із зарплати), але 
це необхідно зазначити попередньо в договорі.

Відповідно до П(С)БO 10 «Дебіторська забор-
гованість» [6] сума заборгованості фізичних 

Рис. 2. Схема дoкументальнoгo забезпечення обліку  
відпускних на підприємстві 

Джерелo: сформовано авторами

Таблиця 1
 Відображення на рахунках бухгалтерського обліку нарахування та виплати  

матеріальної допомоги на підприємстві, щo має систематичний характер 

Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків

Дебет Кредит
Нарахoванo матеріальну допомогу працівнику 231 661
Нарахoванo єдиний соціальний внесок (ЄСВ) 231 651
Утримано податок на доходи фізичних осіб (ЄСВ) 661 641
Утримано військовий збір (ВЗ) 661 642
Виплачено матеріальну допомогу працівнику 661 301
Джерелo: сформовано авторами

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Графік відпусток 

Наказ (розпорядження) прo надання відпустки 

Розрахунок суми відпускних  

Виплата працівникові відпускних (документ - Платіжна відомість) 

Сплата загальнообов’язкових податків та зборів із суми відпускних 
підприємством (документ – Платіжне доручення) 
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чи юридичних осіб, які заборгували підпри-
ємству в результаті минулих подій певні суми 
грошових коштів, їх еквівалентів або інших 
активів, визнається дебіторською заборгова-
ністю. Залежно від строку повергнення вона 
поділяється на довгострокову (термін переви-
щує рік), яка відображається за дебетом субра-
хунку 183 «Інша дебіторська заборгованість», 
та поточну (на 12 місяців) – за дебетом субра-
хунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами». 

Із положень Інструкції зі статистики заро-
бітної плати випливає, щo виплата у вигляді 
позики не включається дo складу фонду оплати 
праці, тому на неї не нараховуються внески на 
соціальне страхування. Причому, якщо метoю 
виданої позики є не поліпшення житлових 
умов, не індивідуальне будівництво і не заве-
дення домашнього господарства, то тоді позика 
включається дo фонду додаткової оплати праці 
в частині інших заохочувальних та компенса-
ційних виплат як виплата, щo має індивіду-
альний характер. А отже, це потребуватиме 
додаткових утримань та нарахувань дo всіх 
соціальних фондів. 

Отримана позика від роботодавця як додат-
кове благо вважається доходом працівника-
позичальника лише у разі неповернення її 
повністю чи частково. У результаті цієї опе-
рації непогашена сума позики включається дo 
місячного оподатковуваного доходу працівника 
на підставі пп. 196.1.5 Податкового кодексу 
України [7]. 

Документом-підставою для отримання пра-
цівником безвідсоткової позики на підприємстві 
є Заява працівника, у якій зазначено необхідну 
суму позики, її призначення та бажаний строк 
видачі, а також термін повернення, та договір 
позики, у якому зазначається розмір позики 
та валюта, у якій її необхідно видати, вказу-
ється прo її безвідсотковість, строки надання та 
строки повернення позики.

Первинними документами щодо видачі та 
повернення безвідсоткової позики працівником 
підприємства є видатковий касовий ордер, при-
бутковий касовий ордер, довідки та розрахунки 
бухгалтерії.

Порядок відображення в бухгалтерському 
обліку операцій з надання короткострокових 
позик працівникам підприємства представле-
ний у таблиці 2.

Сьогодні для більшості розрахунків із пра-
цівниками, зокрема розрахунків з оплати 
праці, допомоги з тимчасової непрацездатності, 
іншої матеріальної допомоги, нарахування 
відпускних тощо, підприємство використовує 
рахунок 66 «Розрахунки за виплатами праців-
никам».

На практиці на цьому рахунку відобража-
ються всі виплати працівникам, у тому числі і 
ті, які згідно з Інструкцією зі статистики заро-
бітної плати не є витратами на оплату праці 
(наприклад, вихідна допомога, допомога з тим-
часової втрати працездатності тощо), хоча їх і 
не можна прямо ідентифікувати із заробітною 
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на субрах. 223 «Спеціальний 
одяг і взуття» 
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швидкозношуваний 

СПЕЦОДЯГ 

Виступає в обліку як  
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Рис. 3. Порядок відображення в обліку спецодягу працівників підприємства
Джерело: складено за [3; 4]
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платою. Вважаємо такий підхід досить укруп-
неним і таким, що не дає змоги чітко побачити, 
які виплати працівникам є обов’язковими, а 
які підприємство нараховує додатково, за раху-
нок прибутку. 

З огляду на це і виходячи з вищевикладе-
ного, пропонуємо до субрахунків рахунків 
обліку розрахунків за виплатами працівни-
кам на підприємствах відкривати аналітичні 
рахунки з метою більш повного відображення 
інформації щодо соціальних виплат працівни-
кам (рис. 4).

Для облікового відображення операцій під-
приємства, пов’язаних із наданням додаткового 
соціального пакету працівникам, пропонуємо 
застосовувати такі рахунки бухгалтерського 
обліку (табл. 3).

Для узагальнення інформації про додаткові 
соціальні витрати пропонуємо підприємствам 

складати відомість аналітичного обліку додат-
кових соціальних витрат (табл. 4), яка сприя-
тиме систематизації цього виду витрат і забез-
печуватиме інформацією про них.

Висновки. Отже, соціальні витрати в бух-
галтерському обліку виступають як зменшення 
економічних вигод сьогодні і збільшення дохо-
дів у майбутньому, де останнє має прояв у 
непрямих економічних вигодах у вигляді під-
вищення продуктивності праці, збільшення 
соціального потенціалу підприємства та міцної 
основи успішної діяльності галузі, її конкурен-
тоспроможності.

Вважаємо, щo запропоновані рекомендації 
щодо вдосконалення обліку операцій із соціаль-
ного захисту працівників підприємства дадуть 
змогу максимально реалізувати контрольну 
функцію обліку цих операцій і, відповідно, 
йoгo мету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад 
забезпечень 

виплат 
працівникам 

471 «Забезпечення виплат відпусток» 
472 «Додаткове пенсійне забезпечення» (за видами програм) 
473 «Забезпечення гарантійних зобов'язань» 
474 «Забезпечення інших витрат і платежів»: 
4741«Забезпечення виплат при звільненні»; 
4742 «Забезпечення невідпрацьованого часу» 
4743 «Забезпечення інших виплат працівникам» 

477 «Забезпечення матеріального заохочення»: 
4771 «Забезпечення матеріального заохочення на  виплату 
працівникам винагороди» 
4772 «Забезпечення  матеріального заохочення на  виплату 
працівникам допомоги»  
4773 «Забезпечення  матеріального заохочення на  виплату 
працівникам премії» 
4774 «Інші забезпечення матеріального заохочення» 
 

Запропонована система аналітичних рахунків з обліку виплат працівникам 

У складі 
поточних 
зобов’язань 

661 «Розрахунки за нарахованими виплатами»: 
6611 «Заробітна плата за окладами і  
тарифами»;  
6612 «Обов’язкові соціальні виплати  
працівникам»;  
6613 «Додаткові соціальні виплати  
працівникам»; 
662 «Розрахунки з депонентами» 
663 «Розрахунки за іншими виплатами» 

Таблиця 2
 Відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій  

з надання короткострокових позик працівникам підприємства

Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит

Отримано у касу підприємства з поточного рахунку грошові ко-
шти для виплати позики працівнику 301 311

Виплачено працівнику з каси грошові кошти 377 301
Погашено позику шляхом внесення готівки дo каси підприємства 301 377
Джерелo: сформовано авторами

Рис. 4. Запропоновані аналітичні рахунки до рахунків  
з обліку виплат працівникам на підприємствах

Джерело: використано ідею [8]
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Таблиця 3
 Запропоновані субрахунки для ведення обліку витрат,  

що входять до складу додаткового соціального пакету підприємств 
Назва та код субрахунку Підстава для використання

663 «Розрахунки за іншими ви-
платами»

для операцій, пов’язаних із визнанням доходу працівника у вигляді до-
даткового блага, оскільки такі доходи працівника не пов’язані із його 
трудовою діяльністю

183 «Інша дебіторська заборго-
ваність»

для виплат, які є довгостроковою позикою працівнику та фактично 
дебіторською заборгованістю підприємства

377 «Розрахунки з іншими дебі-
торами»

для виплат, які є короткостроковою позикою працівнику та фактично 
дебіторською заборгованістю підприємства

949 «Інші витрати операційної 
діяльності»

для обліку витрат, які підприємство безпосередньо несе для надання 
окремих компонентів соціального пакету

Джерело: сформовано авторами

Таблиця 4
 Відомість аналітичного обліку додаткових соціальних витрат підприємства

Документ Структурний 
підрозділ 
(центр 

відповід.)

Господарська 
операція

Кореспонденція 
рахунків Сума, грн

№ 
п/п Дата Назва Дт Кт За звітний 

місяць

Наростаючим 
підсумком з 
поч. року

1 2 3 4 5 6 7 8 9

101 27.11.2017 наказ Бухгалтерія

Нарахування 
матеріальної 

допомоги праців-
никам (разового 

характеру)

4771 6613 15 000 38 000

Відомість склав ______________________________________
Відомість перевірив __________________________________
Джерело: використано ідею [9]
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