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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Облік і звітність в 

управлінні персоналом» є формування у студентів спеціальності 
«Управління персоналом та економіка праці» системи знань про 

інформаційне забезпечення управління персоналом підприємства, 
набуття умінь визначення показників, складання і заповнення 

звітності, розробки управлінських рішень щодо покращення 
формування і використання трудового потенціалу підприємства.  

Основними завданнями навчальної дисципліни є здобуття 
студентами сучасних знань з теорії обліку і звітності в управлінні 
персоналом (об’єкти управління персоналом, характеристики об’єктів 
управління персоналом та методи їх оцінювання, способи 

узагальнення і відображення інформації про якісно однорідні 
характеристики об’єктів управління персоналом); формування умінь 

складання первинних облікових документів щодо чисельності 
персоналу, затрат робочого часу, умов праці, потреб персоналу та 

витрат на персонал; складання статистичної, фінансової, 
управлінської звітності, звітності до органів соціального страхування 

та органів доходів і зборів в частині трудових показників; розробляти 

управлінські рішення щодо удосконалення управління персоналом 
Програмний матеріал дисципліни рекомендується вивчати в 

порядку, передбаченому методичними рекомендаціями. 
 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ, ПИТАННЯ ТА 

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

СУТНІСТЬ І ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ ПРО 

ПЕРСОНАЛ. ПЕРВИННІ ТА СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ 

ОБЛІКУ ПЕРСОНАЛУ 
 

Тема 1. Сутність і організація обліку і звітності про персонал 

Сутність персоналу як системи. Основні характеристики 

персоналу. Загальні функції в управлінні персоналом. Облік і звітність 
в управлінні персоналом як загальна функція менеджменту персоналу. 

Порівняльна характеристика видів обліку і звітності для управління 

персоналом за користувачами інформації (статистична, у органи 
соціального страхування, фіскальної служби, фінансова, 
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управлінська). Організація ведення обліку і звітності про персонал. 

Питання для самоперевірки: 

1. З яких частин складається система «персонал»? 
2. Які характеристики персоналу відносяться до персональних, 

колективних? 
3. Які функції управління персоналом відносяться до загальних, 

спеціальних? 
4. Чим управлінський облік і звітність відрізняється від 

статистичного, фінансового обліку і звітності, обліку і звітності до 
органів соціального страхування, доходів і зборів?  

5. Які основні форми звітності подають підприємства до органів 
статистики, соціального страхування, фіскальної служби (назва та 

індекс форми, термін подачі, періодичність)? 
6. Як організувати облік і звітність про персонал на малому, 

середньому, великому підприємстві? 

Тести для самоконтролю: 
1. Персонал організації – це … 

а) керівники та службовці, які виконують функції з переважанням 
розумової праці; 
б) наймані працівники підприємства, які мають певну професію і 
кваліфікацію; 

в) колектив працівників організації, кожен з яких має певні трудові 
можливості і потреби; 

г) наймані працівники підприємства, які мають достатні знання і 
досвід роботи. 

2. Виділити перелік колективних (системних) характеристик 
персоналу: 

а) чисельність, кваліфікація і здоров'я; 
б) професія, кваліфікація, партнерство; 

в) професійна і кваліфікаційна структура; 
г) чисельність, структура, кооперація праці. 
3. Виділити індивідуальні трудові характеристики персоналу: 

а) кваліфікація, вік, посада; 
б) професія, кваліфікація, здоров'я; 

в) професія, кваліфікація і партнерство; 
г) поділ і кооперація праці. 
4. Планування й організація оплати праці відносяться до спеціальної 
функції … 

а) управління соціально-трудовими відносинами; 
б) управління трудовими мотивами; 
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в) управління трудовими відносинами; 
г) управління соціальним розвитком. 

5. Виділити перелік загальних функцій управління персоналом: 

а) облік і звітність, аналіз і планування, організація і контроль; 

б) підбір кадрів, організація праці і зарплати, соціальний розвиток; 
в) планування й організація праці і заробітної плати; 

г) формування і мотивація персоналу для реалізації загальних цілей 
організації. 
6. Виділити перелік спеціальних об’єктів в управлінні персоналом:  

а) підбір і атестація кадрів, організація і мотивування праці, 
соціальний розвиток колективу; 
б) рух персоналу, мотивування, трудові процеси, соціально-трудові 
відносини; 
в) облік, аналіз, планування й організація праці персоналу; 

г) підбір кадрів, планування, організація і мотивування їх праці. 
7. Облік і звітність - це … 

а) спеціальна функція управління персоналом, що полягає у 

накопиченні і систематизації аналітичної інформації;  
б) загальна функція управління персоналом, що полягає у накопиченні 
і систематизації аналітичної інформації; 
в) спеціальна функція управління персоналом, що полягає у 

формуванні позитивних мотивів працівника стосовно підвищення і 
найповнішого використання його трудового потенціалу; 

г) загальна функція управління персоналом, що полягає у формуванні 
позитивних мотивів працівника стосовно підвищення і найповнішого 

використання його трудового потенціалу.  
8. Метою обліку якого виду є переважне формування інформації для 

зовнішніх користувачів: 
а) до органів фіскальної служби;  б) статистичний; 

в) управлінський;   г) бухгалтерський. 
9. Форма, періодичність і методологія заповнення яких звітів 

регламентується законодавчими актами:  

а) до органів загальнообов’язкового державного соціального 
страхування; 

б) статистичних;  в) управлінських; г) фінансових. 
10. Основними користувачами управлінської звітності є: 

а) директор підприємства;  б) покупці продукції підприємства; 
в) інвестори;   г) працівники управління статистики. 

11. На відміну від фінансового управлінський облік … 

а) організовується за рішенням адміністрації підприємства; 
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б) передбачає складання звітності, яка має оприлюднюватись; 
в) передбачає складання звітності, форма якої визначена 

законодавчими актами; 
г) передбачає визначення показників, які використовуються тільки для 

оцінювання діяльності підприємства у минулих періодах. 
12. Звіт за формою 1-ПВ «Звіт з праці» (місячна) складається … 

а) один раз в місяць; 
б) залежить від побажань працівників управління статистики; 

в) визначається інвесторами підприємства; 
г) змінюється залежно від потреб менеджменту підприємства. 

13. Періодичністю складання яких статистичних звітів є місяць: 
а) 1-ПВ «Звіт з праці» (місячна); 

б) 6-ПВ «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та 
професійне навчання»; 

в) 1-ПВ (умови праці) «Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації 
за роботу зі шкідливими умовами праці»; 
г) 1-ПВ «Звіт з праці» (квартальна). 

14. Звіт за формою 1-ПВ (умови праці) «Звіт про стан умов праці, 
пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці» 

подається не пізніше … 

а) 7 числа місяця, наступного за звітним; 

б) 7 числа місяця, наступного за звітним кварталом; 
в) 20 лютого року, наступного за звітним; 

г) 31 березня року, наступного за звітним. 
15. Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 

та суми нарахованого ЄВ на ЗДСС органам доходів і зборів України 

(додаток 4) подають … 

а) юридичні особи, які використовують найману працю; 
б) фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю; 

в) фізичні особи – підприємці, які не використовують найману працю; 
г) особи, які здійснюють доплату страхових внесків до мінімального 

розміру. 

16. До органів фіскальної служби України подається … 

а) Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного 

обсягу реалізованої продукції, робіт (послуг) за видами економічної 
діяльності; 
б) Звіт про заплановане вивільнення працівників; 
в) Податкова декларація з податку на прибуток підприємства; 

г) Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та 
суми нарахованого ЄВ на ЗДСС. 
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17. Звіт про заплановане вивільнення працівників подається до 

служби зайнятості … 

а) не пізніше ніж за 4 місяці до вивільнення; 
б) не пізніше ніж за 2 тижні до вивільнення; 

в) до 20.01 року, що настає за звітним; 
г) не пізніше ніж за 2 місяці до вивільнення. 

18. Податковий розрахунок за формою №1ДФ подається до … 

а) органів державної податкової служби України; 

б) Пенсійного фонду України; 
в) державної служби статистики; 

г) фонду соціального страхування на випадок безробіття. 
 

Тема 2. Первинні та супровідні документи обліку персоналу 
Поняття первинного і супровідного документа: відмінності між 

ними. Обов'язкові і додаткові реквізити первинних документів. 

Правила оформлення первинного документа. Методи виправлення 
помилок в первинних документах. Терміни зберігання первинних 

документів.  
Первинні і супровідні документи в управлінні персоналом за 

спеціальними функціями менеджменту персоналу. Типові первинні і 
супровідні документи в управлінні персоналом. Основні реквізити 

первинних і супровідних документів в управлінні персоналом.  
Методика визначення сум матеріального забезпечення, 

нарахованих застрахованим особам (законодавчі норми до заповнення 
заявки-розрахунку до ФСС з ТВП). Законодавчі норми до заповнення 

заявки-розрахунку до ФСС у зв’язку із НВВ та ПЗ. 

Питання для самоперевірки: 

1. Які документи називаються первинними, супровідними? 
2. Як правильно оформити первинний документ, зробити в ньому 

виправлення? 
3. Як норми зберігання первинних і супровідних документів, зокрема 

в управлінні персоналом? 

4. Які первинні і супровідні документи складаються для управління 
механічним рухом персоналу, трудовими процесами, мотивуванням, 

соціально-трудовими відносинами? 
5. Які основні реквізити форми №П-1 "Наказ (розпорядження) про 

прийняття на роботу", №П-2 «Особова картка працівника»; №П-4 
«Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору 

(контракту)», П-5 «Табель обліку використання робочого часу», П-3 
«Наказ (розпорядження) про надання відпустки», наряду на виконання 
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робіт; рапорту; відомість про виробіток; розпорядження керівника 
підприємства про надурочні роботи; акту на надурочні роботи; наказу 

керівника про встановлення неповного робочого дня; наказу про 
оголошення простою; акта простою; листка з обліку простоїв; графіка 

відпусток, наказу про надання відпустки, довідки про розрахунок 
відпусткових; авансового звіту про відрядження, карти умов праці, 
форми П-6 (7) «Розрахунково-платіжна відомість працівника 
(зведена), наказу на преміювання працівників тощо. 

6. Яка методика визначення допомоги по тимчасовій 
непрацездатності, допомоги по вагітності і пологах, допомоги на 

поховання, сум відпусткових, зарплати за час відрядження?  
Тести для самоконтролю: 

1. Що з нижче переліченого не відноситься до обов’язкових реквізитів 
первинного документа (крім касового): 

а) дата, місце складання; 

б) одиниця вимірювання господарської операції; 
в) підписи відповідальних осіб; 

г) печатка. 
2. Що не є підставою для здійснення відміток у табелі обліку 

використання робочого часу: 
а) листок непрацездатності; 
б) листок обліку простоїв; 
в) графік, наказ про надання відпустки; 

г) баланс робочого часу. 
3. Первинний облік робочого часу ведеться в документі, що 

називається … 

а) баланс робочого часу; 

б) табель обліку використання робочого часу і розрахунку зарплати; 
в) табель обліку використання робочого часу; 

г) розрахунково-платіжна відомість. 
4. Табель обліку використання робочого часу ведеться … 

а) в порядку зростання табельних номерів; 

б) в порядку зменшення табельних номерів; 
в) в алфавітному порядку; 

г) для відібраних випадковим чином працівників. 
5. Включення (виключення) працівника до табеля обліку використання 

робочого часу відбувається на підставі … 

а) заяви;    б) наказу про прийняття на роботу; 

в) наказу про звільнення з роботи;  г) рішення суду. 
6. Відповідно до КЗпП України оплата праці в надурочний час 
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здійснюється: 
а) у «звичайному» розмірі; 
б) на 50 % вище від аналогічної роботи у денний час; 
в) за погодинною системою – в подвійному розмірі годинної ставки; 

за відрядною – виплачується доплата у розмірі 100 % тарифної ставки 
за всі відпрацьовані надурочні години; 

г) за погодинною системою – на 1,5 рази вище від тарифних ставок; 
за відрядною – виплачується доплата у розмірі 50 % тарифної ставки 

за всі відпрацьовані надурочні години. 
7. Розрахунковий період для визначення розміру оплати праці в період 

службового відрядження складає: 
а) 6 повних місяці, які передують відрядженню; 

б) 4 повних місяці, які передують відрядженню; 
в) 2 повних місяці, які передують відрядженню; 

г) 12 повних місяці, які передують відрядженню. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  ЗВІТНІСТЬ В УПРАВЛІННІ 
ПЕРСОНАЛОМ 

 

Тема 3. Статистична звітність в управлінні персоналом 

Основні розділи та показники статистичної звітності: Звіт з праці 1-
ПВ місячна, квартальна; Звіт про стан умов праці, пільги та 

компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці 1-ПВ умови 
праці; Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та 

професійне навчання 6-ПВ; Звіт про заробітну плату за професіями 
окремих працівників 7-ПВ; Звіт про травматизм на виробництві 7-тнв; 

Звіт про витрати на робочу силу 1-РС. 
Методика визначення статистичних показників і їх застосування в 

управлінні персоналом. Показники чисельності персоналу організації: 
облікова кількість штатних працівників, середня кількість 

працівників, середньооблікова кількість працівників в еквіваленті 
повної зайнятості. Показники механічного і якісного руху персоналу 

організації: чисельність прийнятих, вибулих, навчених новим 

професіям, які пройшли підвищення кваліфікації. Показники 
використання робочого часу: фонд робочого часу, відпрацьований/ 

невідпрацьований час, норма тривалості робочого часу, час 
тимчасової непрацездатності. Показники оплати праці: фонд оплати 

праці (ФОП), фонд основної заробітної плати, фонд додаткової 
заробітної плати, заохочувальні та компенсаційні виплати тощо. 

Показники витрат на персонал: витрати на утримання робочої сили, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

витрати підприємства на утримання робочої сили, які не враховані у 
ФОП тощо. Показники нещасних випадків на виробництві. Показники 

колективних трудових відносин. 

Питання для самоперевірки: 

1. З яких основних розділів складається статистична звітність з 
індексами форм 1-ПВ місячна, квартальна, 1-ПВ умови праці, 6-ПВ, 7-

ПВ, 7-тнв? 
2. Як визначити облікову кількість штатних працівників, середню 

кількість працівників, середньооблікову кількість працівників в 
еквіваленті повної зайнятості? 

3. Як в статистичній звітності враховується чисельність 
прийнятих, вибулих, навчених новим професіям, які пройшли 

підвищення кваліфікації? 
4. Що відноситься до фонду робочого часу, відпрацьованого/ 

невідпрацьованого часу? 

5. З чого складається фонд оплати праці, фонд основної заробітної 
плати, фонд додаткової заробітної плати, заохочувальні та 

компенсаційні виплати? 
6. Які витрати роботодавця відносяться до витрат на персонал? 

7. Які аналітичні показники можна побудувати на основі даних 
статистичної звітності і яке їх використання в управлінні персоналом? 

Тести для самоконтролю: 
1. До облікової чисельності штатних працівників відносяться … 

а) працівники, які з'явились на роботу і почали працювати; 
б) власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували 

заробітну плату на цьому підприємстві; 
в) прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств; 

г) наймані  працівники,  які  уклали  письмово трудовий договір 
(контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один 

день і більше; 
д) працівники, які прийняті за сумісництвом. 

2. До облікової чисельності штатних працівників не включаються … 

а) працівники, які були тимчасово відсутні у зв'язку з виконанням 
державних або  громадських обов'язків; 

б) працівники, які прийняті на роботу за сумісництвом з інших 
підприємств; 

в) працівники, які направлені з відривом від виробництва до 
навчальних закладів  для  підвищення  кваліфікації; 
г) працівники, які перебувають у відпустках без збереження 
заробітної плати за згодою сторін та в інших  випадках,  передбачених 
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законодавством, а також у відпустках з ініціативи адміністрації. 
3. Облікова чисельність штатних працівників визначається 

а) на кожну дату місяця; 
б) за місяць; 

в) за квартал; 
г) за рік.

4. Середньооблікова  чисельність штатних працівників за місяць 
обчислюється шляхом підсумовування кількості штатних працівників 

облікового складу: 
а) за кожний календарний день звітного місяця; 

б) за кожний календарний день звітного місяця і ділення одержаної 
суми на число календарних днів звітного місяця; 

в) за кожний календарний день звітного місяця і ділення одержаної 
суми на число робочих днів звітного місяця; 

г) за кожний робочий день звітного місяця і ділення одержаної суми 
на число календарних днів звітного місяця. 

5. Середньооблікова чисельність штатних працівників в еквіваленті 
повної зайнятості за місяць обчислюється шляхом … 
а) підсумовування загальної кількості людино-годин робочого часу, 

за який була нарахована заробітна плата; 
б) підсумовування кількості штатних працівників облікового складу 

за кожний календарний день звітного місяця і ділення одержаної суми 
на число календарних днів звітного місяця; 

в) ділення загальної кількості людино-годин робочого часу, за який 
була нарахована заробітна плата, на табельний фонд робочого часу; 

г) множення загальної кількості людино-годин робочого часу, за 
який була нарахована заробітна плата, на табельний фонд робочого 

часу. 
6. В якій формі статистичної звітності подається значення 

середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної 
зайнятості: 
а) 1-ПВ «Звіт з праці» (місячна); 
б) 1-ПВ «Звіт з праці» (квартальна); 

в) 1-РС «Звіт про витрати на утримання робочої сили»; 

г) 1-ПВ (умови праці) «Звіт про стан умов праці, пільги та 
компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці». 

7. В якій формі статистичної звітності подається значення облікової 
чисельності штатних працівників з різним освітнім рівнем … 

а) 1-ПВ «Звіт з праці» (квартальна); 
б) 1-ПВ (умови праці) «Звіт про стан умов праці, пільги та 

компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці»; 
в) 1-ПВ «Звіт з праці» (місячна); 
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г) 6-ПВ «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та 
професійне навчання». 

8. В якій формі статистичної звітності зазначається чисельність 
прийнятих працівників … 

а) 1-РС «Звіт про витрати на утримання робочої сили»; 
б) 1-ПВ «Звіт з праці» (місячна); 

в) 1-ПВ «Звіт з праці» (квартальна); 
г) 1-ПВ (умови праці) «Звіт про стан умов праці, пільги та 

компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці». 
9. В якій формі статистичної звітності зазначається відпрацьований і 
невідпрацьований робочий час … 
а) 1-РС «Звіт про витрати на утримання робочої сили»; 

б) 1-ПВ «Звіт з праці» (місячна); 
в) 1-ПВ «Звіт з праці» (квартальна); 

г) 1-ПВ (умови праці) «Звіт про стан умов праці, пільги та 

компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці». 
9. В якій формі статистичної звітності зазначаються складові фонду 

оплати штатних працівників згідно з Інструкцією зі статистики 
заробітної плати … 

а) 1-ПВ «Звіт з праці» (місячна); 
б) 1-РС «Звіт про витрати на утримання робочої сили»; 

в) 7-ПВ «Звіт про заробітну плату за професіями окремих 
працівників»; 

г) 1-ПВ «Звіт з праці» (квартальна). 
10. До фонду оплати праці відноситься … 

а) комісійна винагорода залежно від обсягу доходів від реалізації 
продукції; 
б) внески підприємств на добровільне пенсійне страхування ; 
в) суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору; 

г) внески підприємств на загальнообов'язкове державне страхування. 
11. До фонду оплати праці відноситься:  

а) внески підприємств згідно з договорами добровільного медичного 

страхування працівників; 
б) внески підприємств згідно з договорами добровільного пенсійного 

страхування працівників; 
в) внески підприємств згідно з договорами добровільного медичного 

та пенсійного страхування членів сімей працівників; 
г) премії та винагороди, що мають систематичний характер. 

12. Що не відноситься до витрат на утримання персоналу: 
а) внески на недержавне пенсійне страхування; 
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б) заробітна плата в натуральній формі; 
в) амортизаційні відрахування з вартості комп’ютерів, що 

використовуються службою персоналу; 
г) оплата простою не з вини працівника. 

13. До витрат на пряму оплату праці працівників відносяться: 
а) заробітна плата за відрядними розцінками, тарифними ставками, 

посадовими окладами; 
б) винагороди за вислугу років, стаж роботи; 

в) витрати на оплату навчання працівників; 
г) всі відповіді вірні. 

 

Тема 4. Звітність за розрахунками із органами соціального 

страхування 

Правила складання і подання звітності до фонду соціального 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (ФСС з 
ТВП): Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального 
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими похованням Ф4-ФСС з ТВП; звіт 
страхувальника про путівки на санаторно-курортне лікування та 

путівки до дитячих закладів оздоровлення Ф14-ФСС з ТВП.  
Правила складання і подання звітності до державної служби 

зайнятості: № 3-ПН „Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”, 
№ 4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення працівників 

у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці". 
Правила складання і подання звітності до Звітність до Фонду 

соціального страхування у зв’язку із нещасними випадками на 
виробництві та професійних захворювань (ФСС у зв’язку з НВВ та 

ПЗ): Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного 
обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної 
діяльності, Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових 
коштів до ФСС у зв’язку з НВВ та ПЗ.  

Застосування показників звітності до органів соціального 
страхування в управлінні персоналом. 

Питання для самоперевірки: 

1. Який розрахунковий період для визначення суми допомоги по 
тимчасовій втраті працездатності? 

2. Який порядок розрахунку середньоденної заробітної плати для 
найманих працівників для визначення суми допомоги по тимчасовій 

втраті працездатності? 
3. Що таке страховий стаж? Яким чином його тривалість 
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враховується при визначенні допомоги по тимчасовій втраті 
працездатності? 

4. Який порядок визначення допомоги по вагітності та пологах?  
5. Який розмір та для яких категорій громадян передбачено виплату 

допомоги на поховання? 
6. Який порядок складання і подання звітності до ФСС з ТВП (Ф4-

ФСС, Ф14-ФСС)? 
7. Який порядок складання і подання звітності до державної служби 

зайнятості (№ 3-ПН, № 4-ПН)? 
8. Які види матеріальних виплат та соціальних послуг надаються ФСС 

у зв’язку з НВВ та ПЗ? 
9. Які умови та розмір виплати допомоги по тимчасовій втраті 
працездатності у результаті нещасного випадку на виробництві? Чи 
відрізняються вони від аналогічної виплати за ТВП? 

10. Який порядок складання і подання звітності до ФСС у зв’язку з 
НВВ та ПЗ? 
Тести для самоконтролю: 

1. До страхових випадків, за якими передбачені матеріальні виплати з 
ФСС з ТВП, не належить: 

а) захворювання, що призвело до тимчасової втрати працездатності; 
б) карантин, накладений органами санітарно-епідеміологічної 
служби; 
в) травма, пов’язана із нещасним випадком на виробництві; 
г) захворювання дитини, що потребує стороннього догляду. 
2. До видів матеріальних виплат за соціальним страхуванням у зв’язку 

з тимчасовою втратою працездатності не належать: 
а) допомога у зв’язку з вагітністю та пологами; 

б) допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою 
дитиною віком до 14 років; 

в) допомога по тимчасовій непрацездатності викликаної карантином; 
г) допомога на поховання осіб непрацездатного віку. 

3. Розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності залежить 

від….. (оберіть правильну відповідь): 
а) середньомісячної заробітної плати, трудового стажу, ступеня 

важкості захворювання (відповідно до медичного висновку); 
б) середньомісячної заробітної плати, ступеня важкості захворювання 

(відповідно до медичного висновку), строку хвороби; 
в) середньоденної заробітної плати, страхового стажу, графіку роботи 

підприємства, строку хвороби; 
г) середньоденної заробітної плати, страхового стажу, вартості витрат 
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на лікування, графіку роботи підприємства.  
4. Розрахунковий період для визначення середньоденної заробітної 

плати за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності для найманих працівників становить: 

а) кількість робочих днів за останні 12 календарних місяців (з 1 до 1-
го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок; 

б) кількість календарних днів за останні 6 календарних місяців (з 1 до 
1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок; 

в) кількість календарних днів за останні 12 календарних місяців (з 1 
до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий 

випадок; 
г) кількість робочих днів за останні 6 календарних місяців (з 1 до 1-го 

числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок. 
5. Для якої із нижче зазначених категорій осіб розмір допомоги по 

тимчасовій працездатності складає 100 % середньої заробітної 

плати та не залежить від страхового стажу: 
а) особи, що працюють неповний робочий день; 

б) особи передпенсійного віку; 
в) особи, що віднесені до 1-4 категорій осіб, що постраждали на 

ЧАЕС; 
г) жінки, що мають дітей до 14 років. 

6. За рахунок коштів підприємства, установи, організації (за місцем 

роботи) допомога по тимчасовій непрацездатності оплачується 

перші: 
а) 3 дні; 
б) 5 днів; 

в) 2 днів; 

г) 7 днів. 
7. Тривалість виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності по 

догляду за хвороюдитиною віком до 14 років складає: 
а) не більше 14 днів; 

б) не більше 10 днів; 

в) не більше 15 днів; 

г) не більше 5 днів. 
8. Тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах (загальні 

підстави) становить: 

а) 56 кал. днів до пологів і 70 (у разі ускладнених пологів або 
народження двох чи більше дітей – 90) кал. днів після пологів; 

б) 70 кал. днів до пологів і 70 (у разі ускладнених пологів або 
народження двох чи більше дітей – 90) кал. днів після пологів; 

в) 70 кал. днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або 
народження двох чи більше дітей – 90) кал. днів після пологів; 

г) 70 кал. днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або 
народження двох чи більше дітей - 70) кал. днів після пологів. 
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9. Розмір допомоги по вагітності та пологах нараховується: 
а) у розмірі 80 відсотків середньої заробітної плати (доходу) не 

залежно від страхового стажу; 
б) у розмірі допомоги по тимчасовій працездатності з урахуванням 

страхового стажу; 
в) у розмірі допомоги по тимчасовій працездатності, але не менше 

прожиткового мінімуму; 
г) у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) і не 

залежить від страхового стажу.  
10. Розмір допомоги на поховання у  разі смерті працездатної 

застрахованої особи, а також членів сім'ї, які перебували на її 
утриманні, становить: 

а) не нижче мінімальної заробітної плати; 
б) не нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 

в) 150 % від прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 

г) 150 % від мінімальної заробітної плати. 
11. Коефіцієнт заміщення заробітної плати допомогою по 

тимчасовій втраті працездатності (коефіцієнт страхового стажу) для 
працівника, страховий стаж якого складає 10 років, становить: 

а) 100%; 
б) 50%; 

в) 60%; 
г) 80%. 

12. Розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності для 
найманих працівників (Дтвп) розраховується за формулою: 

а) Дтвп= ЗПд∙ Кс∙ Кд
р
; 

б) Дтвп= ЗПм∙ Кс∙ Кд
р
; 

в) Дтвп= ЗПд∙ Кс∙ Кд
к
; 

г) Дтвп= ЗПм∙ Кс∙ Кд
к
, 

 де ЗПд – середньоденна заробітна плата; ЗПм – середньомісячна 
заробітна плата; Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої 
особи; Кд

к – кількість календарних днів тимчасової 
непрацездатності; Кд

р
 – кількість днів тимчасової непрацездатності, що 

є робочими відповідно до графіку роботи підприємства. 

13. Для відшкодування витрат роботодавця на допомогу у зв’язку із 
тимчасовою непрацездатністю, починаючи із 6 дня, до ФСС від НВВ 

та ПЗ потрібно подати … 

а) заяву розрахунок, завірену страхувальником копію листка 

тимчасової непрацездатності, акти про нещасний випадок, довідку про 
середню заробітну плату, витяг з табеля обліку робочого часу; 

б) Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного 
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обсягу реалізованої продукції за видами економічної діяльності ; 
в) 1-ПВ (умови праці) «Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації 
за роботу зі шкідливими умовами праці»; 
г) 7-тнп «Звіт про травматизм на виробництві». 

14. До ФСС з тимчасової втрати працездатності (ТВП) подається:  
а) Звіт за коштами ЗДСС у зв’язку з ТВП і витратами, зумовленими 

похованням (форма Ф4-ФСС з ТВП); 
б) Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування і путівки до 

дитячих оздоровчих установ (форма Ф14-ФСС з ТВП); 
в) Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі 
шкідливими умовами праці (форма 1-ПВ (умови праці);  
г) Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та 

суми нарахованого єдиного внеску на ЗДСС. 
15. Звіт за коштами ЗДСС у зв’язку з ТВП і витратами, зумовленими 

похованням (форма Ф4-ФСС з ТВП) подається до … 

а) 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом; 
б) 20 числа місяця, наступного за звітним; 

в) 20 лютого року, наступного за звітним; 
г) 31 березня року, наступного за звітним.  

16. Скільки класів професійного ризику для єдиного соціального внеску 
встановлено в Україні: 

а) 65; б) 67; в) 57;  г)56. 
17. Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, що виникла 

внаслідок нещасного випадку на виробництві, виплачується за кожен 

робочий день тимчасової втрати працездатності у розмірі: 

а) 100% середньомісячної заробітної плати (доходу); 
б) 100% середньоденної заробітної плати (доходу); 

в) 200 % середньоденної заробітної плати (доходу); 
г) не менше 50%  середньоденної заробітної плати (доходу). 

18. Підставою для виплати потерплому від нещасного випадку на 

виробництві матеріальної допомоги є: 

а) акт розслідування нещасного випадку на виробництві, лист 
непрацездатності; 
б) акт розслідування нещасного випадку на виробництві, заключення 

МСЕК щодо міри втрати працездатності внаслідок нещасного випадку 
на виробництві, заява потерпілого; 

в) заключення МСЕК щодо міри втрати працездатності внаслідок 
нещасного випадку на виробництві, лист непрацездатності; 
г) заключення МСЕК щодо міри втрати працездатності внаслідок 
нещасного випадку на виробництві. 
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Тема 5. Звітність за розрахунками із органами державної 
фіскальної служби 

База, ставки, порядок нарахування (утримання) єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄВ). Правила 
складання і подання Звіту про суми нарахованої заробітної плати 

(доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) 
застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів 
доходів і зборів (Додатки 4-7). 

База, ставки, порядок утримання податку з доходів фізичних осіб 
(ПДФО). Загальний місячний (річний) оподатковуваний доход, 

податкова знижка, податкова соціальна пільга, перерахунок ПДФО. 
Особливості заповнення Податкового розрахунку сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум 

утриманого з них податку (Форма №1-ДФ). 
Класифікація витрат на персонал в контексті оподаткування 

прибутку підприємства. Особливості відображення витрат на 
персонал у Податковій декларації з податку на прибуток 

підприємства. 
Застосування законодавчих норм щодо справляння податків і 

зборів в управлінні персоналом. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що відноситься до бази нарахування (утримання) ЄВ? 
2. Від чого залежить ставка нарахування (утримання) ЄВ? 

3. Який порядок сплати ЄВ? 
4. Які особливості складання Звіту про суми нарахованої заробітної 
плати? 
5. Що таке загальний місячний (річний) оподатковуваний доход? 

6. Як отримати податкову знижку з ПДФО? 
7. Які є види і особливості застосування податкових соціальний пільг? 

8. Який порядок заповнення форми №1-ДФ? 

9. Як класифікуються витрати на персонал в контексті оподаткування 
прибутку підприємства і відображаються у відповідній декларації? 

Тести для самоконтролю: 
1. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування – це … 

а) матеріальна допомога, передбачена в колективному договорі; 
б) страховий внесок до недержавного пенсійного фонду; 
в) консолідований страховий внесок, що сплачується до органів 
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доходів і зборів; 
г) додаткове благо для працівника. 

2. Ставка за ЄВ на ЗДСС залежить від … 

а) мінімальної заробітної плати на 01.01 звітного року; 

б) величини мінімального страхового внеску; 
в) групи працівників в організаційній структурі підприємства 

(керівники, службовці, робітники)  
г) класу професійного ризику та виду економічної діяльності 
3. Максимальний дохід, що обкладається ЄВ на ЗДСС, дорівнює Х 

прожиткових мінімумів працездатних громадян, що діє на момент 

нарахування доходу: 
а) 12; б) 17; в) 15; г) 13.  

4. Базою нарахування ЄВ на ЗДСС є: 
а) заробітна плата в грошовій формі; 
б) допомога з тимчасової непрацездатності; 
в) витрати на відрядження; 
г) заробітна плата в натуральній формі. 
5. Базою нарахування ЄВ на ЗДСС є … 

а) витрати роботодавця на оплату навчання працівників у ВНЗ;  

б) вартість путівок працівникам, придбаних за кошти підприємства;  
в) витрати роботодавця на оплату навчання працівників в установах 

підвищення кваліфікації; 
г) вартість оплачених роботодавцем проїзних квитків, які 
персонально розподіляються між працівниками. 
6. Базою нарахування ЄВ на ЗДСС є … 

а) витрати роботодавця на оплату послуг з лікування працівників, які 
були надані установами охорони здоров’я; 

б) оплата роботодавцем найманого житла для працівника; 
в) вартість житла, переданого у власність працівника; 

г) позики, видані роботодавцем працівнику на поліпшення житлових 
умов. 

7. Розмір ЄВ на ЗДСС щодо заробітної плати найманих працівників 

на загальних підставах дорівнює … 

а) нарахування 34,7%, утримання 0%; 

б) нарахування 33,2%, утримання 0%; 
в) нарахування 36,76 – 49,7%, утримання 3,6%; 

г) нарахування 34,7%, утримання 2,6%. 
8. Розмір ЄВ на ЗДСС щодо допомоги по тимчасовій непрацездатності 
найманих працівників на загальних підставах дорівнює … 
а) нарахування 33,2%, утримання 0%; 
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б) нарахування 33,2%, утримання 2%; 
в) нарахування 36,76 – 49,7%, утримання 3,6%; 

г) нарахування 34,7%, утримання 2,6%. 
9. Платники зобов’язані сплачувати ЄВ на ЗДСС в такому порядку … 

а) авансові платежі при кожній виплаті доходу та остаточні платежі 
не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним, у якому нараховано 

дохід незалежно від фінансового стану підприємства; 
б) при кожній виплаті доходу; 

в) один раз на місяць не пізніше 20 числа місяця, що настає за 
звітним, у якому нараховано дохід; 

г) при наявності у підприємства фінансових ресурсів. 
10. Базою оподаткування ПДФО є … 

а) валовий прибуток мінус утриманий ЄВ на ЗДСС і податкова 
знижка; 

б) нарахована заробітна плата мінус утриманий ЄВ на ЗДСС і 
податкова соціальна пільга; 
в) загальний оподатковуваний дохід мінус утриманий ЄВ на ЗДСС; 

г) чистий прибуток мінус утриманий ЄВ на ЗДСС і податкова знижка. 
11. Ставка ПДФО дорівнює … 

а) 15%, якщо загальний місячний оподатковуваний дохід фізособи не 
перевищує 10 мінімальних зарплат на 01.01 звітного року; 

б) 17%, якщо загальний місячний оподатковуваний дохід фізособи 
менший 10 мінімальних зарплат на 01.01 звітного року; 

в) 15% незалежно від суми загального місячного оподатковуваного 
доходу; 

г) 21%, якщо загальний місячний оподатковуваний дохід фізособи 
перевищує 10 мінімальних зарплат на 01.01 звітного року. 

12. Якщо загальний місячний оподатковуваний дохід фізособи не 
перевищує 10 мінімальних зарплат на 01.01 звітного року, то ставка 

ПДФО дорівнює … 
а) 17 %; б) 21%; в) 20 %; г) 15 %. 

13. З доходів у вигляді зарплати ПДФО сплачується … 

а) одночасно з поданням до банку документів на виплату заплати; 
б) одночасно із перерахуванням заплати на картковий рахунок 

працівника; 
в) за наявності фінансових ресурсів у роботодавця; 

г) строки сплати залежать від суми зарплати. 
14. З доходів, які нараховувались, але не виплачувались, ПДФО 

сплачується  … 
а) одночасно з поданням до органів ДПС документів на виплату 
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доходів; 
б) протягом 30 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного місяця; 
в) протягом банківського дня, що настає за днем такої виплати; 

г) протягом 5 банківських днів після дня такої виплати. 
15. Податкова соціальна пільга застосовується до … 

а) доходу у вигляді додаткового блага за одним місцем роботи; 
б) доходу у вигляді страхової виплати; 

в) доходу у вигляді заробітної плати, що обкладається ПДФО за 
одним місцем роботи; 

г) доходу у вигляді матеріальної допомого несистематичного 
характеру. 

16. У місяці застосування податкової соціальної пільги зарплата 
працівника не повинна перевищувати … 

а) прожитковий мінімум для працездатної особи на 01.01 звітного 

року, помножений на 1,4 і округлений до найближчих 10 грн.; 
б) 10 мінімальних зарплат на 01.01 звітного року; 

в) 10 прожиткових мінімумів на 01.01 звітного року; 
г) 10 прожиткових мінімумів, встановлених у місяці виплати заплати. 

17. Загальну податкову соціальну пільгу має право отримати … 
а) особа, яка утримує дитину-інваліда віком до 18 років (на кожну 

дитину); 
б) особа, яка утримує 2 і більше дітей віком до 18 років (на кожну 

дитину); 
в) будь-який працівник підприємства, зарплата якого менша 

прожиткового мінімуму для працездатної особи на 01.01 звітного 
року, помножений на 1,4 і округлений до найближчих 10 грн.; 

г) одинока мати, яка має дитину віком до 18 років (на кожну дитину) і 
не перебуває в зареєстрованому шлюбі. 
18. Підвищену податкову соціальну пільгу має право отримати … 
а) особа, яка утримує дитину-інваліда віком до 18 років (на кожну 

дитину); 

б) особа, яка утримує 2 і більше дітей віком до 18 років (на кожну 
дитину); 

в) працівник, який є одночасно студентом і не отримує стипендію з 
бюджету; 

г) одинока мати, яка має дитину віком до 18 років (на кожну дитину) і 
не перебуває в зареєстрованому шлюбі. 
19. Максимальну податкову соціальну пільгу має право отримати … 
а) особа, яка утримує дитину-інваліда віком до 18 років (на кожну 
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дитину); 
б) особа, яка утримує 2 і більше дітей віком до 18 років (на кожну 

дитину); 
в) Герої України; 

г) особи, які під час Другої світової війни працювали в тилу. 
20. До загального оподатковуваного доходу включаються … 

а) сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних ВНЗ за 
працівника чи члена його родини, з письмовим зобов’язанням 

відпрацювання 3 роки, але не більше прожиткового мінімуму для 
працездатної особи на 01.01 звітного року, помножений на 1,4 і 
округлений до найближчих 10 грн.; 
б) доходи у вигляді зарплати, нараховані відповідно до умов 

трудового договору; 
в) суми, сплачені роботодавцем на довгострокове страхування життя 

працівника, що не перевищують 15% зарплати у місяці здійснення 

страхового платежу; 
г) суми, сплачені роботодавцем на недержавне пенсійне забезпечення 

працівника, що перевищують 15% зарплати у місяці здійснення 
страхового платежу; 

д) кошти на лікування або медичне обслуговування працівника, 
сплачені його роботодавцем із підтверджуючими документами. 

21. «Сума нарахованого доходу» у податковому розрахунку за 
формою №1ДФ – це … 

а) дохід нарахований працівнику у звітному кварталі відповідно до 
ознаки доходу за довідником без вирахування ЄСВ, ПДФО, 

податкової соціальної пільги; 
б) дохід нарахований працівнику у звітному кварталі незалежно від 

періоду його виплати; 
в) дохід нарахований і виплачений працівнику у звітному кварталі; 
г) сума податку, нарахованого і утриманого з доходу працівника. 
22. «Сума виплаченого доходу» у податковому розрахунку за формою 

№1ДФ – це … 

а) дохід нарахований працівнику у звітному кварталі відповідно до 
ознаки доходу за довідником; 

б) сума фактично виплаченого у звітному кварталі доходу; 
в) сума фактично виплаченого у звітному кварталі доходу, в тому 

числі суми зарплати, нарахованої за звітний квартал, але виплаченої у 
наступному за звітним кварталом місяці без порушення встановлених 

термінів; 
г) сума податку, нарахованого і утриманого з доходу працівника. 
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23. До складу витрат, що враховують при визначенні об’єкта 
оподаткування податком на прибуток, входять … 

а) витрати операційної діяльності та інші витрати; 
б) витрати операційної діяльності та витрати на збут; 

в) витрати операційної діяльності та адміністративні витрати; 
г) витрати операційної діяльності та фінансові витрати. 

24. До складу витрат операційної діяльності, що враховують при 
визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток, входять … 

а) собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг та інші витрати; 
б) собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг та витрати на збут;  

в) собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг та адміністративні 
витрати; 

г) собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг та фінансові 
витрати. 

25. До складу собівартості реалізованих товарів, робіт, послуг, що 

враховується при визначенні об’єкта оподаткування податком на 
прибуток, входять … 

а) адміністративні витрати; б) прямі матеріальні витрати; 
в) прямі витрати на оплату праці; 
г) загальновиробничі та інші прямі витрати. 
26. При визначенні оподатковуваного прибутку підприємства витрати 

на навчання, професійну підготовку, підвищення кваліфікації 
працівника враховуються … 

а) в повному обсязі, якщо діяльність вітчизняного або закордонного 
ВНЗ сертифікована, а працівник уклав договір про відпрацювання 

після закінчення не менше 3 років;  
б) в обсязі 25%, якщо діяльність вітчизняного або закордонного ВНЗ 

сертифікована, а працівник уклав договір про відпрацювання після 
закінчення не менше 3 років; 

в) в обсязі 25%, якщо діяльність вітчизняного або закордонного ВНЗ 
сертифікована, а працівник уклав договір про відпрацювання після 

закінчення не менше 5 років; 

г) не враховуються за жодних з умов. 
27. При визначенні оподатковуваного прибутку підприємства витрати 

за внесками на довгострокове страхування життя працівників 
враховуються … 

а) в повному обсязі, якщо страховик – вітчизняна страхова компанія; 
б) в повному обсязі, якщо страховик – закордонна страхова компанія;  

в) в обсязі 25% заробітної плати, нарахованої такому працівнику, але 
не більше прожиткового мінімуму для працездатної особи на 01.01 
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звітного року, помноженого на 1,4 і округленого до найближчих 10 
грн.; 

г) не враховуються за жодних з умов. 
28. При визначенні оподатковуваного прибутку підприємства витрати 

за внесками до недержавних пенсійних фондів на користь працівників 
враховуються в обсязі Х% заробітної плати, нарахованої такому 

працівнику, але не більше прожиткового мінімуму для працездатної 
особи на 01.01 звітного року, помноженого на 1,4 і округленого до 

найближчих 10 грн.: 
а) 25%; б) 35%; в) 15%; г) не враховуються за жодних з умов. 

29. Згідно з Податковим кодексом зарплата основних робітників за 
тарифними ставками відноситься до …

а) витрат періоду 
б) адміністративних витрат 
 

в) витрат на збут 
г) собівартості реалізованої 
продукції 

 

Тема 6. Фінансова звітність в управлінні персоналом 

 Витрати на персонал в контексті бухгалтерського обліку. 
Визначення і визнання витрат в бухгалтерському обліку. Класифікація 

і перелік операційних витрат. Економічні елементи витрат. 
Особливості відображення витрат на персонал у звіті про фінансові 
результати. Порядок заповнення і подання звіту про фінансові 
результати. 

 Питання для самоперевірки: 

1. Як класифікуються витрати на персонал в контексті 
бухгалтерського обліку. Чим така класифікація відрізняється від 
податкової? 

2. Як визнаються у бухгалтерському обліку витрати, що відносяться 
до собівартості реалізованої продукції, і витрати періоду? 

3. Які особливості відображення витрат на персонал у звіті про 
фінансові результати? 

 Тести для самоконтролю: 

1. Звіт про фінансові результати подається податковим органам 
юридичними особами - платниками податку на прибуток протягом … 

а) 40 календарних днів після останнього дня звітного місяця; 
б) 30 календарних днів після останнього дня звітного кварталу; 

в) 30 календарних днів після останнього дня звітного місяця; 
г) 40 календарних днів після останнього дня звітного кварталу; 

2. Згідно з ПСБО 16 до собівартості реалізованої продукції 
відносяться … 
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а) заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у 
виробництві продукції, які можуть бути безпосередньо віднесені до 

конкретного об'єкта витрат; 
б) оплата праці апарату управління цехами, дільницями; 

в) оплата праці та відрахування на соціальні заходи апарату 
управління підприємством та іншого загальногосподарського 

персоналу; 
г) оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам 

та працівникам підрозділів, що забезпечують збут. 
3. Згідно з ПСБО 16 до собівартості реалізованої продукції 
відносяться … 
а) відрахування на соціальні заходи робітникам, зайнятим у 

виробництві продукції; 
б) оплата праці загальновиробничого персоналу; 

в) витрати на службові відрядження апарату управління 

підприємством; 
г) оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам 

та працівникам підрозділів, що забезпечують збут. 
4. Згідно з ПСБО 16 до собівартості реалізованої продукції 
відносяться … 
а) оплата праці апарату управління цехами, дільницями; 

б) оплата праці загальновиробничого персоналу; 
в) відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників 

та апарату управління виробництвом; 
г) оплата праці та відрахування на соціальні заходи апарату 

управління підприємством та іншого загальногосподарського 
персоналу. 

5. Згідно з ПСБО 16 до собівартості реалізованої продукції 
відносяться … 

а) відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників 
та апарату управління виробництвом; 

б) оплата праці та відрахування на соціальні заходи апарату 

управління підприємством та іншого загальногосподарського 
персоналу; 

в) оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам 
та працівникам підрозділів, що забезпечують збут; 

г) витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; 
6. Згідно з ПСБО 16 до адміністративних витрат відносяться … 

а) оплата праці апарату управління цехами, дільницями; 
б) оплата праці загальновиробничого персоналу; 
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в) оплата праці та відрахування на соціальні заходи апарату 
управління підприємством та іншого загальногосподарського 

персоналу; 
г) оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам 

та працівникам підрозділів, що забезпечують збут. 

 

Тема 7. Управлінський облік і звітність про персонал 

Методика обліку і формування управлінської звітності в управлінні 
рухом персоналу. Методи оцінювання професійно-кваліфікаційних 
характеристик персоналу. Атестування персоналу як основний метод 

оцінювання персоналу. Метод заключного інтерв’ю. Реєстри 
управлінського обліку, звітність і управлінські рішення про 

удосконалення чисельності і структури персоналу. 
Поняття і класифікація резерву персоналу за видом діяльності, 

перспективою зарахування на посаду, ієрархічним рівнем посади і 
джерелом утворення, формою підготовки. Реєстри первинного обліку, 
звітність і управлінські рішення про удосконалення формування і 
використання резерву. 

Методика обліку і формування управлінської звітності в управлінні 
трудовими процесами („організацією праці”). Методи оцінювання 
складності праці. Методи збору даних про зміст праці. Первинне 

документальне оформлення змісту праці. Критерії оцінювання умов 
праці: інформаційні, економічні, ергономічні, гігієнічні, естетичні, 
технічні, організаційні, режим праці. Атестація робочих місць як 
метод комплексного оцінювання умов праці. Реєстри первинного 

обліку оцінок факторів виробничого і трудового процесу (карта умов 
праці). Методи вивчення затрат робочого часу (фотографія робочого 

дня). Реєстри первинного обліку затрат робочого часу. Методика 
побудови балансів робочого часу. Показники продуктивності праці 
топ-менеджерів, ІТ-персоналу, персоналу відділу маркетингу, 
продажу.  

Методика обліку і формування управлінської звітності в управлінні 
процесами задоволення потреб персоналу. Методи виявлення потреб 
персоналу: опитування, анкетування. Реєстри управлінського обліку, 

звітність про стимули для топ-менеджерів, ІТ-персоналу, персоналу 
відділу маркетингу, продажу. Облік і звітність про пільги відповідно до 

ієрархічної структури організації, системи грейдів, за „принципом 
кафетерію”, „шведського столу”. Звітність про факти монетизації пільг. 
Облік заохочень, похвал, подяк, фактів участі у проектах, навчанні, 
управлінні організацією, вільного графіку роботи, відгулів тощо. 
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Документи для Моніторингу локального ринку заробітних плат. 
Методика обліку і формування управлінської звітності в управлінні 

соціально-трудовими відносинами. Методи побудови соціального 
паспорту персоналу організації. Тестування як метод визначення 

рольових характеристик персоналу: особистісні тести і тести 
здатностей, соціально-психологічні, ситуаційні тести. Методи 

оцінювання згуртованості трудового колективу: соціограма, матриця 
взаємних переваг. 
Питання для самоперевірки: 

1. Які можна застосовувати методи для оцінювання професійно-

кваліфікаційних характеристик персоналу? 
2. Як провести атестування персоналу? Які документи обліку і 
звітність для цього можна розробити? 
3. Як провести заключне інтерв’ю з працівником? Які документи 

обліку і звітність для цього можна розробити? 

4. Які реєстри первинного обліку і звітність можна використати в 
управлінні резервом персоналу? 

5. Які методи оцінювання змісту і складності праці? 
6. Що таке атестація робочих місць? Як заповнити карту умов праці? 

7. Які методи, реєстри обліку і звітність можна використати при 
виявленні потреб персоналу? 

8. Що таке соціальний паспорт персоналу організації? 
9. Як провести тестування для визначення рольових характеристик 

персоналу? 

3. ТИПОВІ ЗАДАЧІ 
Задача 1. Визначити єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування (нарахування, утримання), податок з 
доходів фізичних осіб та суму, що належить до виплати працівникам, 

перелік яких наведено нижче. 
Заповнити: 

1) розрахунково-платіжні відомості працівників (форма №П-6 – 
додаток А), 

2) податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) 

на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 
№1-ДФ – додаток Б), 

3) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового 
забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми 

нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне 
соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма №Д4, 

таблиця 1, 6 – додаток В). 
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Працівники:  
1. Одинока матір 2 дітей віком до 18 років, якій у вересні (22 

робочих дні) нараховано зарплату в сумі 1600 грн. (аванс 1170 грн.) і 
допомогу з тимчасової непрацездатності в сумі 700 грн. (7 днів). 

Загальний нарахований доход на місяць становить 2300 грн. 
2. Працівник, якому у жовтні (21 робочих дні) нараховано зарплату 

в сумі 11540 грн. (аванс 9680 грн.) і допомогу з тимчасової 
непрацездатності в сумі 8660 грн. (9 днів). Загальний нарахований 

доход на місяць становить 20200 грн. 
3. Працівник, якому у липні (23 робочих дні) нараховано зарплату в 

сумі 800 грн. (аванс 700 грн.) і допомогу з тимчасової 
непрацездатності в сумі 600 грн. (10 днів). Загальний нарахований 

доход на місяць становить 1400 грн.  
4. Працівник, якому у жовтні 2013 року нараховано зарплату в сумі 

1800 грн. (аванс 900 грн.). Крім того у жовтні працівник отримав 

комплексних обідів в кафе «Українські страви», з яким підприємство 
уклало угоду, на суму 780 грн. Обіди оплачує підприємство, 

утримуючи при цьому згідно з наказом керівника та заявами 
працівників 50% вартості харчування із зарплати працівників. 

Колективним договором забезпечення працівників харчуванням не 
передбачене.  

5. Працівник, який отримав з каси підприємства 5100 грн. на 
підставі договору позики строком на один рік. Повернення позики 

передбачене шляхом щомісячного внесення коштів в касу 
підприємства в розмірі 425 грн. (5100 грн./12 міс.). У грудні 2013 року 

на дату закінчення строку погашення позики виявилось, що працівник 
уніс лише 3400 грн. Він звернувся до керівника із заявою про 

прощення йому боргу в сумі 1700 грн. у зв’язку із складним 
матеріальним становищем. Керівник видав наказ про погашення 

позики, що залишилася, за рахунок коштів підприємства. Крім того у 
грудні 2013 року працівнику нараховано зарплату в сумі 1800 грн. 

6. Працівник, якому згідно із трудовим договором підприємство 

оплачує орендоване ним житло. Вартість оренди становить 1800 грн. 
на місяць. Ця сума видається працівнику з каси підприємства. Крім 

того у листопаді 2013 року працівнику нараховано зарплату в сумі 
7000 грн. 

7. Працівник, якому у травні 2013 р. нараховано зарплату в сумі 
6800 грн. У цьому ж місяці підприємство виплатило працівнику 

премію за виконання змінного завдання в сумі 850 грн. згідно з 
колективним договором і нецільову благодійну допомогу разового 
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характеру в сумі 3600 грн. 
8. Працівник, якому у жовтні 2013 року було нараховано зарплату в 

сумі 2700 грн. Крім того у цьому ж місяці підприємство оплатило і 
видало йому санаторну путівку в сумі 5100 грн. (в т.ч. ПДВ – 850 

грн.). Колективним договором передбачено, що за бажанням 
працівників на період їх відпустки підприємство зобов’язане 

безкоштовно надавати їм відпустки для санаторно-курортного 
лікування на території України.  

Додаткові дані на 2013 р. (змінюються щорічно): прожитковий 
мінімум працездатної особи, мінімальна заробітна плата на 01.01. – 

1147 грн. Категорія страхувальника на ЗДСС – юридична особа на 
загальних підставах, клас професійного ризику виробництва – 1, 

працівник – найманий працівник на загальних підставах. 

Розв’язання 

Працівник 1. 

Утримання ЄВ на ЗДСС із суми: 

- зарплати 1600,00⋅3,6%÷100%=57,60 грн.; 

- допомоги по тимчасовій непрацездатності 
700,00⋅2%÷100%=14,00 грн. 

- разом 71,60 грн. 

Нарахування ЄВ на ЗДСС на суми: 

- зарплати 1600,00⋅36,76%÷100%=588,16 грн.; 

- допомоги по тимчасовій непрацездатності 
700,00⋅33,2%÷100%=232,40 грн. 

- разом 820,56 грн. 

Доход, до якого застосовується податкова соціальна пільга на 2 

дітей:  

1147 грн.⋅1,4=1605,80 грн. ≈ 1610 грн.⋅2=3220,00 грн. 

Податкова соціальна пільга: 

1147 грн.⋅0,5⋅1,5⋅2=1720,50 грн. 

ПДФО: (2300,00-57,60-14,00-1720,50)⋅15%÷100%=76,19 грн.; 

Сума до видачі: 2300,00-57,60-14,00-76,19-1170=982,21 грн. 

Оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок 

коштів: 

- підприємства: 700÷7⋅5=500,00 грн.; 

- фонду державного соціального страхування: 700-500=200,00 грн. 

Працівник 2. 

Максимальна величина бази нарахування ЄВ на ЗДСС: 
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1147 грн.⋅17=19499,00 грн. 

Утримання ЄВ на ЗДСС із суми: 

- зарплати 11540,00⋅3,6%÷100%=415,44 грн.; 

- допомоги по тимчасовій непрацездатності (19499,00-

11540,00)⋅2%÷100%=159,18 грн. 

- разом 574,62 грн. 

Нарахування ЄВ на ЗДСС на суми: 

- зарплати 11540,00⋅36,76%÷100%=4242,10 грн.; 

- допомоги по тимчасовій непрацездатності (19499,00-

11540,00)⋅33,2%÷100%=2642,39 грн. 

- разом 6884,49 грн. 

10 мінімальних зарплат:  

1147 грн.⋅10=11470,00 грн. 

Утримання ЄВ на ЗДСС із суми: 

- 10 мін.зарплат 11470,00⋅3,6%÷100%=412,92 грн.; 

- перевищення 10 мін.зарплат (11540,00-

11470,00)⋅3,6%÷100%=2,52 грн. 

ПДФО за ставками: 

- 15% (11470,00-412,92)⋅15%÷100%=1658,56 грн.; 

- 17% (11540,00-11470,00-2,52+8660-159,18)⋅17%÷100%=1446,41 

грн.; 

- разом 3104,97 грн. 

Сума до видачі: 20200,00-574,62-1658,56-1446,41-9680=6840,41 грн. 

Оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок 

коштів: 

- підприємства: 8660÷9⋅5=4811,10 грн.; 

- фонду державного соціального страхування: 8660-

4811,10=3848,90 грн. 

Працівник 3. 

Утримання ЄВ на ЗДСС із суми: 

- зарплати 800,00⋅3,6%÷100%=28,80 грн.; 

- допомоги по тимчасовій непрацездатності 
600,00⋅2%÷100%=12,00 грн. 

- разом 40,80 грн. 

Нарахування ЄВ на ЗДСС на суми: 

- зарплати 800,00⋅36,76%÷100%=294,08 грн.; 

- допомоги по тимчасовій непрацездатності 
600,00⋅33,2%÷100%=199,20 грн. 
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- разом 493,28 грн. 

Доход, до якого застосовується податкова соціальна пільга:  

1147 грн.⋅1,4=1605,80 грн. ≈ 1610 грн. 

Загальна податкова соціальна пільга 1147 грн.⋅0,5=573,50 грн. 

ПДФО: (1400,00-28,80-12,00-573,50)⋅15%÷100%=117,86 грн.; 

Сума до видачі: 1400,00-28,80-12,00-117,86-700=541,34 грн. 

Оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок 

коштів: 

- підприємства: 600÷10⋅5=300,00 грн.; 

- фонду державного соціального страхування: 600-300=300,00 грн. 

Працівник 4. 

Утримання ЄВ на ЗДСС із суми: 

- зарплати 1800,00⋅3,6%÷100%=64,80 грн.; 

- харчування (інших заохочувальних і компенсаційних виплат) 

390,00⋅3,6%÷100%=14,04 грн. 

- разом 78,84 грн. 

Нарахування ЄВ на ЗДСС на суми: 

- зарплати 1800,00⋅36,76%÷100%=661,68 грн.; 

- харчування (інших заохочувальних і компенсаційних виплат) 

390,00⋅36,76%÷100%=143,36 грн. 

- разом 805,04 грн. 

Додаткове благо – 50% вартості харчування, оплачених 

підприємством 390 грн. 

База оподаткування ПДФО із додаткового блага 

390⋅1,176471=458,82 грн.  

ПДФО із суми: 

- зарплати (1800,00-64,80)⋅15%÷100%=260,28 грн.; 

- додаткового блага 458,82⋅15%÷100%=68,82 грн. 

- разом 329,10 грн. 

Сума до видачі: 1800,00-64,80-14,04-390,00-329,10-900=102,06 грн. 

Працівник 5. 

Утримання ЄВ на ЗДСС із суми: 

- зарплати 1800,00⋅3,6%÷100%=64,80 грн.; 

- прощеної позики (інших заохочувальних і компенсаційних 

виплат) 1700,00⋅3,6%÷100%=61,20 грн.; 

- разом 126, 00 грн. 

Нарахування ЄВ на ЗДСС на суми: 

- зарплати 1800,00⋅36,76%÷100%=661,68 грн.; 
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- прощеної позики (інших заохочувальних і компенсаційних 

виплат) 1700,00⋅36,76%÷100%=624,92 грн.; 

- разом 1286,60 грн. 

Прощена позика – додаткове благо, видане готівкою – 1700 грн. 

База оподаткування ПДФО із додаткового блага 1700 грн.  

ПДФО із суми: 

- зарплати (1800,00-64,80)⋅15%÷100%=260,28 грн.; 

- додаткового блага 1700,00⋅15%÷100%=255,00 грн. 

- разом 515,28 грн. 

Сума до видачі: 1800,00-64,80-61,20-260,28-255,00=1158,72 грн. 

Працівник 6. 

Утримання ЄВ на ЗДСС із суми: 

- зарплати 7000,00⋅3,6%÷100%=252,00 грн.; 

- оренди житла (інших заохочувальних і компенсаційних виплат 
індивідуального характеру) 1800,00⋅3,6%÷100%=64,80 грн. 

- разом 316,80 грн. 

Нарахування ЄВ на ЗДСС на суми: 

- зарплати 7000,00⋅36,76%÷100%=2573,20 грн.; 

- оренди житла (інших заохочувальних і компенсаційних виплат 
індивідуального характеру) 1800,00⋅36,76%÷100%=661,78 грн.; 

- разом 3234,88 грн. 

Додаткове благо – оплата житла працівника 1800 грн. 

База оподаткування ПДФО із додаткового блага, що оплачується з 
каси 1800 грн.  

ПДФО із суми: 

- зарплати (7000,00-252,00)⋅15%÷100%=1012,20 грн.; 

- додаткового блага 1800,00⋅15%÷100%=270,00 грн.; 

- разом 1282,20 грн. 

Сума до видачі: 7000,00-252,00-1012,20+1800-64,80-270,00=7200,10 

грн. 

Працівник 7. 

Утримання ЄВ на ЗДСС із суми: 

- зарплати 6800,00⋅3,6%÷100%=244,80 грн.; 

- премії 850,00⋅3,6%÷100%=30,60 грн.; 

- одноразової нецільової благодійної матеріальної допомоги 0,00 

грн. 

- разом 275,40 грн. 

Нарахування ЄВ на ЗДСС на суми: 
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- зарплати 6800,00⋅36,76%÷100%=2499,68 грн.; 

- премії 850,00⋅36,76%÷100%=312,46 грн.; 

- одноразової нецільової благодійної матеріальної допомоги 0,00 

грн. 

- разом 2812,14 грн. 

Сума одноразової нецільової благодійної матеріальної допомоги, 

що не обкладається ПДФО:  

1147 грн.⋅1,4=1605,80 грн. ≈ 1610 грн. 

Додаткове благо – сума перевищення 3600-1610=1990 грн.  

ПДФО із суми: 

- зарплати і премії (6800,00+850-244,80-

30,60)⋅15%÷100%=1106,19 грн.; 

- додаткового блага 1990,00⋅15%÷100%=298,50 грн. 

- разом 1404,69 грн. 

Сума до видачі: 6800,00+850-244,80-30,60-1106,19+3600-

298,50=9569,91 грн. 

Працівник 8. 

Утримання ЄВ на ЗДСС із суми: 

- зарплати 2700,00⋅3,6%÷100%=97,20 грн.; 

- путівки, передбаченої колективним договором (інших 

заохочувальних і компенсаційних виплат) 5100,00⋅3,6%÷100%=183,60 

грн. 

- разом 280,80 грн. 

Нарахування ЄВ на ЗДСС на суми: 

- зарплати 2700,00⋅36,76%÷100%=992,52 грн.; 

- путівки, передбаченої колективним договором (інших 

заохочувальних і компенсаційних виплат) 

5100,00⋅36,76%÷100%=1874,76 грн. 

- разом 2867,28 грн. 

Путівка – додаткове благо, оплачене в безготівковій формі – 5100 

грн. 

База оподаткування ПДФО із додаткового блага 

5100⋅1,76471=6000,00 грн.  

ПДФО із суми: 

- зарплати (2700,00-97,20)⋅15%÷100%=390,42 грн.; 

- додаткового блага (6000,00-183,60)⋅15%÷100%=872,46 грн. 

- Разом 1262,88 грн. 

Сума до видачі: 2700,00-97,20-183,60-1262,88=1156,32 грн. 
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РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ  

працівника 1  

за вересень 2013 р. 

 

№ 
п/п 

Нараховано за видами оплат № 
п/п 

Утримано 

вид оплати нараховано, 
грн. 

вид утримання утримано, 
грн. 

 Фонд основної 
заробітної плати: 

 1. Видано за І-у 
половину місяця 
(аванс) 

1170,00 

1. Тарифна ставка, 
посадовий оклад 

1600,00  Внески на 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування: 

71,60 

… … … … … … 

 Інші виплати, 

що не належать 

до фонду оплати 

праці: 

700,00 5. Податок на доходи 
фізичних осіб 

76,19 

42. Допомоги та інші 
виплати, що 
здійснюються  
за рахунок коштів 
фондів державного
соціального 
страхування 

200,00 … … … 

43. Оплата перших 5 
днів тимчасової 
непрацездатності 
за рахунок коштів 
підприємства 

500,00 9. Каса (належить до 
видачі) 

982,21 

… …     

Разом за весь 

період: 

2300,00    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3
5

Податковий розрахунок 

сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку 
… 

N 
з/п 

Податковий номер 
або серія та номер паспорта* 

Сума 
нарахованого 

доходу 
(грн., коп.) 

Сума 
виплаченого 
доходу (грн., 

коп.) 

Сума утриманого 
податку (грн., коп.) 

Ознака 
доходу 

Дата  Ознака 
подат. 
соц. 

пільги 

Ознака 
(0, 1) 

нарахо-
ваного 

перера
ховано

го 

 прийняття 
на роботу 
(дд/мм/рр) 

звільнення 
з роботи 

(дд/мм/рр) 

1 2 3а 3 4а 4 5 6 7 8 9 

Працівник 1           

   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2300 00 2300 00 76 19 76,19 101   04 0 

Працівник 2                       

   0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20200 00 20200 00 3104 97 3104,97 101   - 0 

Працівник 3                       

   0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1400 00 1400 00 117 86 117,86 101   01 0 

Працівник 4                       

   0 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1800 00 1800 00 260 28 260,28 101   - 0 

   0 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 390 00 390 00 68 82 68,82 126   - 0 

Працівник 5                       

   0 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1800 00 1800 00 260 28 260,28 101   - 0 

   0 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1700 00 1700 00 255 00 255,00 126   - 0 

Працівник 6                       

   0 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7000 00 7000 00 1012 20 1012,20 101   - 0 

   0 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1800 00 1800 00 270 00 270,00 126   - 0 

Працівник 7                       

   0 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6800 00 6800 00 1020 00 1020,00 101   - 0 

   0 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 850 00 850 00 86 19 86,19 101   - 0 

   0 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1610 00 1610 00 0 00 0,00 169   - 0 

   0 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1990 00 1990 00 298 50 298,50 126   - 0 

Працівник 8                       

   0 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2700 00 2700 00 390 42 390,42 101   - 0 

   0 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5100 00 5100 00 872 46 872,46 126   - 0 
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Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску (працівник 3) 
№  
з/п 

Назва показника Сума 
(грн) 

1 Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу 
(надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по 
тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, 
усього (р.1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4 + р. 1.5) 

1400 

1.1 сума нарахованої заробітної плати  800 
1.2 сума винагород за договорами цивільно-правового характеру  
1.3 сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за 

рахунок коштів роботодавця 
300 

1.4 сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів 
фондів соціального страхування, усього, у тому числі: 

300 

… … … 
2 Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послу-

ги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непра-
цездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується 
єдиний внесок, усього (р. 2.1+ р. 2.2 + р. 2.3 + р. 2.4)  

1400 

2.1 Сума нарахованої заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок, усього   
(р. 2.1.1 + р. 2.1.2 + р. 2.1.3 + р. 2.1.4 + р. 2.1.5 + р. 2.1.6+ р. 2.1.7) 

800 

2.1.1 роботодавцями відповідно до класу професійного ризику виробництва (36,76 – 49,7%) 800 
… …  
2.3 Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, усього (р. 2.3.1 + р. 2.3.2 + р. 2.3.3 

+ р. 2.3.4) 
600 

2.3.1 Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується єдиний внесок 
у розмірі 33,2 % 

600 

… …  
3 Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 ) 493,28 

3.1 на суми заробітної плати, усього (р. 3.1.1 + р. 3.1.2 + р. 3.1.3 + р. 3.1.4 + р. 3.1.5 + р. 
3.1.6 + р. 3.1.7) 

294,08 

3.1.1 на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями, відповідно до класу 
професійного ризику виробництва (р. 2.1.1 х (36,76 %-49,7 %)) 

294,08 

… …  
3.3 на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 3.3.1 + р. 3.3.2 + р. 3.3.3 + р. 

3.3.4) 
199,20 

3.3.1 на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 2.3.1 х 33,2 %) 199,20 
… …  
4 Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані 

послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій 
непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, з якої 
утримано єдиний внесок, усього (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3 + р. 4.4)  

1400 

4.1 Сума заробітної плати застрахованих осіб, усього (р. 4.1.1 + р. 4.1.2 + р. 4.1.3) 800 
… …  
4.3 Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (2 %)  600 
… …  
5 Утримано єдиний внесок, усього (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3 + р. 5.4 + р. 5.5 + р. 5.6) 40.80 

5.1 р. 4.1.1х 3,6 % 28,80 
…. …  
5.5 р. 4.3 х 2% 12,00 
… …  
8 Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, всього (р. 3 + р. 5 + р. 6 – р. 7) 534,08 
 у тому числі  

8.1 р. 3.1.1 + р. 6.1.1 – р. 7.1.1 (36,76–49,7 %)  294,08 
… … … 
8.8 р. 3.1.7 + р. 3.2.3 + р. 3.3.1 + р. 3.4.1 + р. 6.1.8 – р. 7.1.8 (33,2%) 199,20 
8.9 р. 5.1 + р. 6.3.1– р. 7.3.1 (3,6 %) 28,80 
… … … 

8.13 р. 5.5 + р. 5.6 + р. 6.3.5 – р. 7.3.5 (2%) 12,00 
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Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам (працівник 3) 

1. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний 

номер облікової картки платника податків                      

2. Філія за реєстрацією в органі         
Пенсійного фонду України           

  

  (найменування страхувальника) 

3. Звітний місяць 
 0 7  рік  2 0  1  3  4. Тип: початкова  + скасовуюча   

 

5. 

№ 

з/
п 

6. 

Грома-

дянин 

Украї-
ни 

(1-так,  

0-ні) 

7. 

Чо-

ло-

вік - 

Ч, 

жін-

ка - 

Ж 

8. Номер облікової картки 

ЗО  

9. Код 

катего-

рії ЗО* 

10. Код 

типу 

нара-

хувань ** 

11. Місяць та 
рік, за який 

проведено 

нарахування**

* 

13. Кількість 

календарних 
днів тимча-

сової непра-

цездатності 

15. Кількість 

календар-них 
днів перебуван-

ня у  

трудових/     ЦП 

відносинах 
протягом 

звітного місяця 

17. Загальна сума 

нарахованої заробітної плати 

/ доходу (усього з початку 
звітного місяця) 

19. Сума єдиного 
внеску за звітний 

місяць (із заробітної 
плати / доходу)  

20. 

Ознака 

наявності 
трудової 
книжки   

(1-так,     

0-ні) 

22. 

Ознака 

нового 

робочо
го 

місця   

(1-так,  

0-ні) 

грн коп. 

12. Прізвище, ім'я, по батькові ЗО 

14. Кількість 

календарних 
днів без 

збереження 

заробітної 
плати **** 

16. Кількість 

календар-них 
днів відпустки 

у зв’язку з 
вагітністю та 
пологами 

18. Сума нарахованої 
заробітної плати / доходу у 

межах максимальної 
величини, на яку 

нараховується єдиний внесок 

21. 

Ознака 

наявності 
спецстажу 

(1-так,     

0-ні) 

      грн коп. грн коп.   
  

1  1 
                       - 1       0 7  2  0  1  3          2  3            8  0  0  0  0  

        2  8  8  0  

 1 

 0 П.І.Б.                       8  0  0  0  0   0 

2   
                       2  9      0 7  2  0  1  3     1 0    2  3               6 0 0  0  0  

         1 2 0  0  

 1 

 0 П.І.Б.                          6 0  0  0  0   0  

Разом за аркушем документів                        1 4  0  0  0  0           4 0  8  0  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
38

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова  

1. Данюк В.М., Петюх В.М., Цимбалюк С.О., Крушельницька Я.В., 

Леонтенко О.М., ін. Менеджмент персоналу: Навч. посіб./За заг. ред. 
В.М. Данюка, В.М. Петюха. - 2-ге вид, без змін. - Київ: КНЕУ, 2006. - 
398с. 

2. Верига Ю.А., Фесенко Д.М., Левченко З.М., Писаренко В.В., ін. 

Звітність підприємств: Навч. посібник/За ред. Ю.А. Вериги. - Київ: 
ЦНЛ,2005. - 656с.  

Допоміжна 

1. Веснин В.Р. Менеджмент персонала: Учеб. пособие для ССУЗ. - 
Москва:Элит-200, 2002. - 301с.  
2. Гольцова С.М., Плікус І.Й. Звітність підприємств: фінансова, 
статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного 
страхування: Навч. посібник. - Київ: ЦНЛ,2004. - 292с.  
3. Гуменюк В.Я. Вступ до економіки, менеджменту та управління 
персонолом: Навч. посібник. - Рівне:НУВГП,2008. - 98с.  
4. Данюк В.М., Кулаковська Л.П. Кадрове діловодство: Навч. 
посіб./3-е вид.-Київ:Каравела,2009. - 240с.  
5. Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебник. - Н-Новгород: 
Нимб, 2001. - 720с.  
6.Журавель Г.П., Хомин П.Я. Звітність підприємств: Навч. посібник. 
- Київ: Професіонал, 2006. - 653с. 
7. Зелинский С.Э. Автоматизация учета персонала + СD:Практ. 
пособ.-Киев:ЦУЛ,2003. - 678с.  
8.Зоріна В.Н., Осадча Т.С., Зорін Г.Г.Фінансова звітність 
підприємств: Навч. посібник. - Київ:ЦНЛ,2005. - 200с.  

9.  Зубілевич С.Я. Облік і звітність підприємств: Інтерактивний 
комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. 
Кредитно- модульна система організації навчального процесу. Спец. 
"Економіка і підприємництво". - Рівне: НУВГП, 2008. - 214с. 

10. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: отбор и 
оценка при найме, аттестация: Учеб. пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. 
Дуракова. – М.: Экзамен, 2003. 

11. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. 
12. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: 
Навч. посібник. - Київ: Кондор, 2003.  
13. Левицька С.О. Звітність підприємств: Навч. посіб.- Рівне: НУВГП, 
2009. - 213с. 
14. Левицька С.О., Свірко С.В., Осадча О.О. Облік і звітність в 
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оподаткуванні: Підручник. - Рівне: НУВГП,2013. - 298с. 
15. Лень В.С., Гливенко В.В. Звітність підприємства: Підручник/2-ге 
вил., перероб. і доп. - Київ: ЦНЛ, 2006. - 612с.  
16. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учеб. пособие. 
- Москва:Инфра-М,2003. - 312 с.  
17. Михайлова Л.І. Управління персоналом: Навч.посіб.-
Київ:ЦУЛ,2007. - 248с.  
18. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навчально- практичний 
посібник. - Київ: Знання,2002. - 311с.  
19. Недашківський М.М. Менеджмент персоналу: Навчально-
методичний посібник /М.М.Недашківський, Г.І.Євтушенко, 
Л.П.Гацька. - Ірпінь:Академія ДПСУ,2002. - 252 с.  
20. Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління персоналом: Навч. 
посіб.-Київ:Професіонал,2005. - 336с.  
21. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: Навч. посібник. - 
Київ:КНЕУ,2002. - 351 с.  
22. Травин В.В. Менеджмент персонала предприятия: Учебн.-практ. 
пособие./В.В.Травин, В.А.Дятлов.-4-е изд.-Москва:Дело,2002. - 272с.  
23. Управление персоналом организации: Энциклопедический словарь 
/ Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА, 1998. 
24. Хміль Ф.І. Управління персоналом.: Підручник для вищих 
навчальних закладів. К.: Академвидання, 2006. – 488 с. 

 

Нормативна1
 

Тема 1. 

1. Кодекс законів про працю України // Закони про працю. – К., 1997 
– С.3-83. 
2. Класифікатор професій ДК 003-2005. – К.: Держстандарт України, 
2005. 
3. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. 
Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів 
економічної діяльності. – Краматорськ: Центр продуктивності, 1998. 

Тема 2. 

1. Наказ Держкомстату України від 05.12.2008 р. №489 "Про 
затвердження типових форм первинної облікової документації зі 
статистики праці". 
2. Наказ Головного архівного управління при КМУ від 20.07.98 р. № 

                                                 
1
 у зв’язку із частими змінами нормативно-законодавчої бази при підготовці 
враховувати останні зміни і доповнення, які можна перевірити на rada.gov.ua 
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41 „Про затвердження Переліку типових документів” . 
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 №100 «Про 
затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати». 

Тема 3. 

1. Наказ Держкомстату від 29.09.2005 р. №286 «Про затвердження 
Інструкції зі статистики кількості працівників». 
2. Наказ Держкомстату від 13.01.2004 р. №5 «Про затвердження 
Інструкції зі статистики заробітної плати». 
3. Наказ Держкомстату від 26.10.2009 р. №403 «Про затвердження 
Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного 
спостереження N 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці"». 
4. Наказ Держкомстату від 26.10.2009 р. №404 «Про затвердження 
Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного 
спостереження N 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці"». 
5. Наказ Держкомстату від 06.11.2006 р. №508 «Про затвердження 
Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного 
спостереження N 6-ПВ (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній 
якісний склад та професійне навчання" 
6. Наказ Держкомстату від 07.10.2010 р. №414 «Про затвердження 
Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного 
спостереження № 1-РС "Звіт про витрати на утримання робочої сили"" 
7. Наказ Держкомстату від 15.09.2009 р. №351 «Про затвердження 
Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного 
спостереження N 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві у 
20__ році"". 
8. Наказ Держкомстату від 29.06.2011 р. №163 «Про затвердження 
Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного 
спостереження N 1-ПВ (умови праці) «Звіт про стан умов праці, пільги 
та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці». 
9. Наказ Держкомстату від 11.08.2011 № 207 «Про затвердження 
Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного 
спостереження N 7-ПВ «Звіт про заробітну плату за професіями 
окремих працівників ». 

Тема 4. 

1. Постанова Правління фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності «Про затвердження Порядку формування та 
подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового 
державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими похованням» 18.01.2011 N 
4. 
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2. Постанова Правління фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності «Про затвердження Порядку отримання 
застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного 
лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності» 25.02.2009 N 12. 
3. Наказ Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 № 
316 .Про затвердження форми звітності № 3-ПН „Інформація про 
попит на робочу силу” та Порядку її подання. 
4. Наказ Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 № 
317 Про затвердження форми звітності № 4-ПН „ Інформація про 
заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в 
організації виробництва і праці” та Порядку її подання. 
5. Методичні рекомендації щодо порядку заповнення Звіту щодо 
сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України 
6. Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про 
затвердження Порядку віднесення страхувальників до класу 
професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної 
діяльності та проведення перевірок достовірності поданих 
страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у 
тому числі основний)» від 30.11.2010 року № 30  
7. Постанова КМУ України «Про затвердження Порядку визначення 
класу професійного ризику виробництва за видами економічної 
діяльності» від 08.02.2012 року № 237  
8. Постанова Правління фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності «Про затвердження Порядку фінансування 
страхувальників для надання застрахованим особам матеріального 
забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності» 22.12.2010 N 26 
9. Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про 
порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових 
внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України» від 30.11.2010 
року № 31. 
10. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами,зумовленими похованням» від 18 січня 2001 року N 2240-
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ІІІ. 
11. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 
1999 року N 1105-XIV  
12. Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про 
затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення 
страхових виплат» від 27.04.2007 року № 24  

Тема 5. 

1. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 
№ 2464-VI  
2. Закон України "Прооплату праці" від 24.03.1995 № 108/95-ВР  
3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку 
видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які 
не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування" від 22.12.2010 № 1170 
4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку 
нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб" 
від 02.03.2011 № 178 
5. Наказ Міністерства доходів і зборів України "Про затвердження 
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум 
нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування" від 09.09.2013 р. № 454 
6. Наказ Міністерства доходів і зборів України "Про затвердження 
Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування" від 09.09.2013 
р. № 455 
7. Наказ Міністерства доходів і зборів України "Про затвердження 
Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування та Положення про реєстр 
страхувальників" від 09.09.2013 р. № 458 
8. Наказ Міністерства доходів і зборів України та Міністерства 
фінансів України "Про затвердження Положення про рух коштів 
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування" від 19.09.2013 р. № 493/815 
9. Податковий кодекс України 02.12.2010 №2756-УІ 
10. Наказ Державної Податкової адміністрації України від 24.12.2010 
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р. №1020 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум 
доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і 
сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення 
та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум 
доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і 
сум утриманого з них податку" 

11. Наказ Міністерства фінансів України 28.09.2011 № 1213 «Про 
затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємства». 

Тема 6. 

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні" від 16.07.99 № 996-XIV. 

2. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження 
Положення про документальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку" від 24.05.95 № 88. 

3. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової 
звітності» від 28.03.2013 № 433. 

4. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження 
Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників 
фінансової звітності» від 11.04.2013 № 476.  
5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 
"Загальні вимоги до фінансової звітності" — Наказ Міністерства 
фінансів України «Про затвердження Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової 
звітності"" від 07.02.2013 № 73.  
6. П(С)БО 16 "Витрати" — Наказ Міністерства фінансів України "Про 
затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку " від 
31.12.99 № 318.  

Періодичні видання  
1. Журнал „Україна: аспекти праці”. 

2. Журнал „Баланс” (практичне керівництво). 

3. Журнал „Все про бухгалтерський облік”. 

4. Журнал «Все про працю і зарплату». 

5. Журнал «Довідник кадровика» 

6. Журнал «Кадровик-01» 

7. Журнал «Кадровик України» 

8. Газета «Все про бухгалтерський облік» 

9. Газета «Налоги и бухгалтерский учет» та ін. 
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Інформаційні ресурси 

1. Бібліотеки : 

• НУВГП – 33000, м. Рівне, вул. Приходька, 75.  

• обласна наукова – 33000, м. Рівне, майдан Короленка, 6, тел. 22-10-

63 . 

• міська бібліотека – 33000, м. Рівне, вул. Гагаріна, 67, тел. 24-12-47. 

2. Інтернет-сторінки: 

• http://www.hrd.com.ua – Журнал „Управление персоналом” (Киев) 

• http://www.hr-journal.ru – Журнал „Управление персоналом” (Россия) 

• http://planeta-inform.com.ua - Журнал «Все про працю і зарплату» 

• http://www.kadrovik.ua – Журнал «Довідник кадровика» 

• http://kadrovik01.com.ua - Журнал «Кадровик-01»  

• http://kadrovyk.com.ua - Журнал «Кадровик України» 

• www.vobu.com.ua  - Газета «Все про бухгалтерський облік». 

• www.nibu.factor.ua - Газета «Налоги и бухгалтерский учет» 

•  www.balance.ua - Журнал „Баланс” та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


