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АНОТАЦІЯ. Виокремлено основні види короткострокових виплат
працівникам банків, а також обґрунтовано особливості обліку розра-
хунків з працівниками банків за короткостроковими виплатами. Наве-
дено основні облікові операції з обліку розрахунків з працівниками
банків за короткостроковими виплатами.
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Постановка проблеми
Зважаючи на сучасні умови розвитку національної економіки,

а саме банківської системи, з кожним роком набуває все більшо-
го і більшого значення класифікація і розподіл розрахунків з пра-
цівниками банків за короткостроковими виплатами. Розрахунки з
працівниками банків за короткостроковими виплатами є найва-
гомішою складовою не тільки сукупних розрахунків з працівни-
ками банків, а й усіх витрат банківської установи. Облікове су-
проводження даних розрахунків є одним з найважливіших етапів
облікового процесу. Саме тому актуальним питанням є дослі-
дження і характеристика розрахунків з працівниками банків за
короткостроковими виплатами.

Облік розрахунків з працівниками банків за короткострокови-
ми виплатами в сучасних умовах розвитку банківського бізнесу є
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важливою проблемою, яка потребує поглибленого дослідження.
Це підтверджується чисельними змінами трудового та податко-
вого законодавства, законодавства із соціального забезпечення, а
також не чітко визначеними вимогами до складання звітності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі обліку
розрахунків з працівниками відносно виплат присвячено роботи
чисельних іноземних та зарубіжних науковців, зокрема вітчизня-
ні вчені-економісти: Л. Волинець [1], В. А. Домбровський [2],
А. Г. Семенов [3], Д. Соломченко [4], Н. Шульга [5].

Не заперечуючи важливості та доречності напрацювань зазна-
чених науковців, варто зауважити, що всі дослідження проводи-
лися в розрізі підприємств та з акцентуванням уваги саме на за-
гальних аспектах ведення бухгалтерського обліку відповідно до
міжнародних стандартів. Питання відносно ведення обліку роз-
рахунків з працівниками банків за короткостроковими виплатами
в умовах його гармонізації з міжнародною практикою досі не ви-
рішені і потребують подальшого дослідження. Саме тому необ-
хідно дослідити та охарактеризувати розрахунки з працівниками
банків за короткостроковими виплатами.

Мета дослідження. Метою статті є характеристика ведення
бухгалтерського обліку розрахунків з працівниками банків за ко-
роткостроковими виплатами.

Викладення основного матеріалу. П(С)БО 26 «Виплати пра-
цівникам» є основним нормативним документом відносно виплат
працівникам, яким керуються всі підприємства на території
України та який регулює основні методологічні засади форму-
вання в бухгалтерському обліку інформації про виплати праців-
никам. Варто наголосити, що для банківського сектору актуаль-
ним і доречним для використання є МСБО 19 «Виплати праців-
никам», а не П(С)БО 26. Оскільки в червні 2011 року Верховною
Радою України було внесено зміни до Закону України «Про бухга-
лтерський облік та фінансову звітність в Україні». Відповідно до
цих змін, публічні акціонерні товариства та фінансові установи, до
даного переліку відносяться і банківські установи, повинні подава-
ти звіти за МСФЗ. Зміни набрали чинності з 2012 року. Отже, всі
банківські установи зобов’язані вести бухгалтерський облік і скла-
дати фінансову звітність відповідно до МСБО та МСФЗ.

Оскільки, відповідно до МСБО 19, виплати працівникам — це
всі форми компенсації, що їх надає суб’єкт господарювання в
обмін на послуги, надані працівникам. Що стосується послуг
працівника, то він може їх надавати протягом повного чи непов-
ного робочого дня, на основі постійної, періодичної чи тимчасо-
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вої зайнятості. Тобто, у МСБО трудову діяльність банківських
працівників подано як послуги, за надання яких вони отримують
відповідну компенсацію.

Розрахунки з працівниками банків здійснюються відповідно
до чітко визначених і затверджених у МСБО 19 положень. Але в
той же час варто зазначити, що міжнародні стандарти бухгалтер-
ського обліку не визначають порядок ведення бухгалтерського
обліку. Вони описують загальні правила оцінки та надання інфо-
рмації у фінансовій звітності. Процес ведення бухгалтерського
обліку розрахунків з працівниками банків в Україні здійснюється
на основі нормативних документів Верховної Ради, Кабінету Мі-
ністрів, Національного банку України. Отже, відповідно до
МСБО 19 усі розрахунки з працівниками банків відносно виплат
працівникам поділяються на розрахунки відносно:

— короткострокових виплат;
— виплат по закінченню трудової діяльності;
— інших довгострокових виплат працівникам;
— виплат при звільненні.
Кожний із зазначених видів розрахунків має багато характе-

ристик, потребує детального дослідження та аналізу відносно об-
ліку в банківському секторі. Всі виплати працівникам які мають
місце в певному звітному періоді є важливими та потребують
оперативного та правильного відображення в бухгалтерському
обліку. У структурі всіх виплат працівникам банків короткостро-
кові виплати займають найбільшу частку. Тобто, короткострокові
виплати є найбільш значущими як для банківської установи, так і
для працівника. Варто підкреслити, що саме працівники є ядром і
генератором прибутковості банківської установи. Отже, якщо ма-
теріальна мотивація працівників зростатиме, то і їх продуктив-
ність відповідно теж буде підвищуватися. Як результат, облік
розрахунків з працівниками банків за короткостроковими випла-
тами є важливим елементом облікового процесу банківських
установ.

Основу короткострокових виплат працівникам становить за-
робітна плата, яка є не тільки основним елементом виплат пра-
цівникам, а й адміністративних і сукупних витрат банківської
установи. Для оцінки короткострокових зобов’язань не застосо-
вують жодних актуарних припущень і дисконтування.

Операції за розрахунками з працівниками банків за коротко-
строковими виплатами супроводжуються постійним, безперерв-
ним і суцільним відображенням на рахунках бухгалтерського об-
ліку відповідних господарських операцій. Усі операції в банку
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проводяться на основі первинних документів, не виключенням є
облік розрахунків з працівниками банку за короткостроковими
виплатами.

Для ведення первинного обліку за розрахунками з працівни-
ками банків використовують типові форми документів з обліку
праці та її оплати затверджено наказом Державного комітету ста-
тистики від 05.12.2008 року № 489. Нарахування заробітної пла-
ти і утримання з неї проводяться в автоматизованому режимі
за допомогою спеціальних програм.
Синтетичний облік у банках здійснюється відповідно до Ін-

струкції НБУ № 280 від 17.06.2004 р. «Про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України»[8], Інструкції
НБУ від 18.06.2003 р. № 255 «Про затвердження Правил бухгал-
терського обліку доходів і витрат банків України» [9] та на ос-
нові Положення про Облікову політику банку.

Інформація за операціями по розрахунках з працівниками бан-
ків, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах,
систематизується на відповідних рахунках бухгалтерського облі-
ку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом по-
двійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерсько-
го обліку.

Облік розрахунків з працівниками банків за короткострокови-
ми виплатами здійснюється за рахунками 7 класу «Витрати», а
також за рахунками 3 класу «Операції з цінними паперами та ін-
ші активи і зобов’язання» [8].

Розрахунки з працівниками банків відносно короткострокових
виплат в обов’язковому порядку супроводжуються відображен-
ням у бухгалтерському обліку відповідних облікових записів на
кореспондуючих рахунках обліку. Для кращого розуміння доці-
льно розглянути відображення в бухгалтерському обліку розра-
хунку нарахування заробітної плати працівнику банку. Бухгал-
терські проведення відносно нарахування заробітної плати
наведено в табл. 1.

Відповідно до МСБО 19 внески на соціальне забезпечення є
внесками які сплачуються не роботодавцем, а працівником, тобто
утримуються із його нарахованої суми виплат. З наведеного роз-
рахунку до даних видів виплат відноситься сума утримань із на-
рахованої заробітної плати в розмірі 3,6 %. Варто зазначити, що
окрема згадка про такі збори в МСФЗ (IAS) 19 пояснюється тим,
що за європейською методологією заробітна плата обліковується
за методом нетто, а в нас традиційно застосовується метод брут-
то. Іншими словами, ми спочатку нараховуємо все, що працівник
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заробив протягом місяця, а потім проводимо відповідні утриман-
ня. А в європейській методології утримання за дебетом заробіт-
ної плати не нараховують, а проводять за дебетом спеціально
відведеного для цієї мети витратного рахунка і кредитом рахунка
зобов’язань зі страхування працівників.

Таблиця 1
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ВІДНОСНО

НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Кореспонденція рахунків
№ Зміст операції

Дебет Кредит

1 Нараховано

Основна заробітна
плата

7400 «Основна і додатко-
во заробітна плата»

3652 «Нарахування пра-
цівникам банку за заробі-
тною платою»

2 Утримано

ЄСВ (3,6 %)
3652 «Нарахування пра-
цівникам банку за заробі-
тною платою»

3622 «Кредиторська за-
боргованість за податка-
ми та обов’язковими пла-
тежами, крім податку на
прибуток»

Податок з доходів
фізичних осіб

3652 «Нарахування пра-
цівникам банку за заробі-
тною платою»

3622 «Кредиторська за-
боргованість за податка-
ми та обов’язковими пла-
тежами, крім податку на
прибуток»

3 Нарахування на заробітну плату

Нарахування на за-
робітну плату (36,8%)

7401 «Єдиний внесок на
загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страху-
вання»

3622 «Кредиторська за-
боргованість за податка-
ми та обов’язковими пла-
тежами, крім податку на
прибуток»

4 Перерахування до бюджету

Перераховано до
бюджету податок з
доходів фізичних
осіб, 15%

3622 «Кредиторська за-
боргованість за податка-
ми та обов’язковими пла-
тежами, крім податку на
прибуток»

1200 «Кореспондентський
рахунок банку в Націона-
льному банку України»
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Закінчення табл. 1

Кореспонденція рахунків
№ Зміст операції

Дебет Кредит

Перераховано до
бюджету ЄСВ,
3,6%

3622 «Кредиторська за-
боргованість за податка-
ми та обов’язковими пла-
тежами, крім податку на
прибуток»

1200 «Кореспондентський
рахунок банку в Націона-
льному банку

Перераховано до
бюджету ЄСВ,
36,8%

3622 «Кредиторська за-
боргованість за податка-
ми та обов’язковими пла-
тежами, крім податку на
прибуток»

1200 «Кореспондентський
рахунок банку в Націона-
льному банку України»

5
Зарахування на
картковий ра-
хунок

3652 «Нарахування пра-
цівникам банку за заробі-
тною платою»

2924 «Транзитний раху-
нок за операціями, здійс-
неними з використанням
платіжних карток»

Окрім окладу, який зазначений у штатному розкладі, праців-
ники банків можуть отримувати інші виплати прирівняні до за-
робітної плати, такі як відпускні, виплати по листам тимчасової
непрацездатності, премії за результатами роботи за рік.

Окремого розгляду заслуговують процедури відображення в
обліку сум нарахованих відпускних і лікарняних. Відповідно дані
види виплат належать до короткострокових виплат у складі
оплачених щорічних відпусток та оплачена тимчасова непраце-
здатність.

Для кращого розуміння доцільно розглянути розрахунок з
працівниками банку з оплати щорічної відпустки. А саме: відпо-
відно до наказу про надання відпустки № 723-в від 18.12.2013
року, працівникові Т. В. Калиновській надається чергова відпуст-
ка за період роботи з 02.07.2012 р. — 01.07.2013 р. терміном 14
календарних днів з 28.12.2013 р. по 12.01.2014 р.

Відображення в обліку операцій з розрахунку з працівниками
відносно оплачених щорічних відпусток подано в табл. 2.

Варто зазначити, що премії які надаються працівникам за ре-
зультатами роботи за рік, і які виплачуються протягом 12 місяців
після закінчення періоду включаються до складу короткостроко-
вих виплат. І як результат, даний вид розрахунків потребує точ-
ного та оперативного відображення в обліку даних операцій. Са-
ме відображення в обліку операцій за розрахунками з праців-
никами відносно премій надано в табл. 3.
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Таблиця 2
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З РОЗРАХУНКУ

З ПРАЦІВНИКАМИ БАНКУ ВІДНОСНО ОПЛАТИ ЩОРІЧНИХ ВІДПУСТОК

Кореспонденція рахунків
№ Зміст господарської

операції Дебет Кредит

1
Нарахована сума від-
пускних за період
28.12—31.12.2013 р.

7400 «Основна і додат-
ково заробітна плата»

3652 «Нарахування пра-
цівникам банку за за-
робітною платою»

2
Нарахована сума від-
пускних за період
1.01—12.01. 2014 р.

3500 «Витрати майбут-
ніх періодів»

3652 «Нарахування пра-
цівникам банку за за-
робітною платою»

3 Утримання з суми нарахованих відпускних

Утримано ЄВ на ЗДСС з
нарахованої суми відпус-
кних, 3,6 %

3652 «Нарахування пра-
цівникам банку за за-
робітною платою»

3622 «Кредиторська за-
боргованість за подат-
ками та обов’язкови-
ми платежами, крім
податку на прибуток»

Утримано ПДФО з нара-
хованої суми відпускних,
15 %

3652 «Нарахування пра-
цівникам банку за за-
робітною платою»

3622 «Кредиторська за-
боргованість за подат-
ками та обов’язкови-
ми платежами, крім
податку на прибуток»

4 Нарахування на фонд оплати праці

Нараховано Єдиний вне-
сок на суму відпускних за
грудень 2013 р., 36,8 %

7401 «Єдиний внесок
на загальнообов’язко-
ве державне соціальне
страхування»

3622 «Кредиторська за-
боргованість за подат-
ками та обов’язко-
вими платежами, крім
податку на прибуток»

Нараховано Єдиний вне-
сок на суму відпускних
майбутнього періоду,
36,8 %

3500 «Витрати майбу-
тніх періодів»

3622 «Кредиторська за-
боргованість за подат-
ками та обов’язкови-
ми платежами, крім
податку на прибуток»

5 Перерахування ЄСВ
до бюджету 3,6 %

3622 «Кредиторська за-
боргованість за подат-
ками та обов’язкови-
ми платежами, крім
податку на прибуток»

1200 «Кореспондент-
ський рахунок банку в
Національному банку
України»

6 Перерахування
ПДФО, 15 %

3622 «Кредиторська за-
боргованість за подат-
ками та обов’язкови-
ми платежами, крім
податку на прибуток»

1200 «Кореспондент-
ський рахунок банку в
Національному банку
України»
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Закінчення табл. 2

Кореспонденція рахунків
№ Зміст господарської

операції Дебет Кредит

7
Перерахування ЄСВ,
36,8 % за грудень
2013 р.

3622 «Кредиторська за-
боргованість за подат-
ками та обов’язкови-
ми платежами, крім
податку на прибуток»

1200 «Кореспондент-
ський рахунок банку в
Національному банку
України»

8 Виплата відпускних
працівнику

3652 «Нарахування пра-
цівникам банку за за-
робітною платою»

2625 «Кошти на вимо-
гу фізичних осіб для
здійснення операцій з
використанням платі-
жних карток»

9 Закриття витрат (сум виплачених відпускних які припадають на пері-
од з 1.01. по 12.01.2014р)

10 — на суму відпуск-
них яка виплачена

7400 «Основна і додат-
ково заробітна плата»

3500 «Витрати майбу-
тніх періодів»

11 — на суму ЄСВ
7401 «Єдиний внесок
на загальнообов’язко-
ве державне соціальне
страхування»

3500 «Витрати майбу-
тніх періодів»

Таблиця 3
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ

З ПРАЦІВНИКАМИ БАНКУ ВІДНОСНО ПРЕМІЇ

Кореспонденція рахунків
№ Зміст господарської операції

Дебет Кредит
1 2 3 4

1

Нараховано винагороду за загальні ре-
зультати роботи за рік, і яка виплачу-
ється в повному розмірі працівникам,
які пропрацювали повний календар-
ний рік

7409 3652

Вагома частка у складі короткострокових виплат працівникам
належить саме не грошовим виплатам. Таким, як медичне обслу-
говування, надання житла, автомобілів і безкоштовних чи субси-
дованих товарів і послуг, для теперішніх працівників. Особливіс-
тю даних виплат є спрямованість на те, щоб зацікавити та
мотивувати персонал до ефективної та продуктивної праці. У ба-
гатьох банківських установах велика увага приділяється саме да-
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ній групі короткострокових виплат, які виступають основними
складовими соціального пакету банківської установи. Зокрема,
медичне обслуговування за рахунок установи, надання пільгових
кредитів (за нижчою відсотковою ставкою чи безвідсотковою
ставкою), надання житла та автомобілів у користування праців-
ників. У табл. 4 надано відображення в обліку операцій відносно
розрахунків з працівниками банку по наданню безвідсоткової
грошової позики.

Таблиця 4
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З РОЗРАХУНКУ З ПРАЦІВНИКАМИ

БАНКУ ВІДНОСНО НАДАННЯ БЕЗВІДСОТКОВОЇ ПОЗИКИ

Кореспонденція рахунків
№ Зміст господарської операції

Дебет Кредит
1 2 3 4
1 Видано довгострокову позику працівнику

банківської установи через касу 3559 1001

Погашено позику працівником:

— шляхом утримання із заробітної плати 7400 3559

2

— готівкою через касу банківської установи 1001 3559

Варто зазначити, що облік розрахунків з працівниками бан-
ків відносно короткострокових виплат неможливий без ґрунто-
вно опрацьованої нормативно-правової бази та розроблення
внутрішньобанківських положень відносно обліку даних видів
розрахунків.

Висновки
У результаті дослідження облікового процесу розрахунків з

працівниками банків відносно короткострокових виплат було
встановлено, що всі короткострокові виплати займають вагому
частину загальних розрахунків з працівниками банків. Тобто, да-
ні види розрахунків є важливою та невід’ємною складовою дія-
льності банківської установи.

Серед подальших перспектив досліджень у даному напряму
важливим буде розроблення теоретичних і методичних рекомен-
дацій відносно організації та методики обліку розрахунків з пра-
цівниками банків, розроблення рекомендаційної структури аналі-
тичного бухгалтерського рахунка, що дасть змогу обліковим
працівникам швидше та якісніше здійснювати процес обліку роз-
рахунків з працівниками банку.
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