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Постановка проблеми. Розвиток міжнародної тор-
гівлі та транснаціональних корпорацій зумовив необ-
хідність порівняння міжнародних та вітчизняних 
стандартів обліку. Виходячи з того, що виплати пра-
цівникам є вагомим складником витрат підприємства, 
а облік є одним із найскладніших боків облікового 
процесу, актуальним питанням залишається вияв-
лення спільних та відмінних ознак в обліку виплат 
працівникам відповідно до міжнародних і вітчизня-
них положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ана-
лізу загальних аспектів веденням обліку відповідно 
до міжнародних стандартів приділяли увагу у своїх 
роботах М. Войнаренко [1], С. Голов [2], Л. Ловінська 
[3], С. Лозовицький [4], С. Левицька[5], Н. Овсюк 
[6] та ін. Однак питання бухгалтерського обліку 
виплат працівникам відповідно до міжнародних 
стандартів для впровадження їх у національну прак-
тику вимагає більш детального аналізу розбіжностей 
стосовно розкриття у звітності зобов’язань і виплат 
працівникам. 

Мета статті – проведення порівняння та кри-
тичний аналіз вітчизняних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку (далі – ПСБО) та міжнарод-
них стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), 
включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського 
обліку (далі – МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ) 
щодо розкриття принципів і методики обліку виплат 

працівникам у сучасних умовах їх впровадження і 
застосування в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Стан-
дарт МСФЗ (IAS) 19 було затверджено у 1993 році під 
назвою «Витрати на пенсійне забезпечення». Він сто-
сувався лише обліку пенсійних програм. У 1998 році 
його було переглянуто, а із 1 січня 1999 року він 
набрав чинності під назвою «Виплати працівни-
кам». Уже у 2000 році до тексту МСФЗ (IAS) 19 було 
внесено зміни, які стосувались визначення акти-
вів програми та вимог щодо їх визнання, оцінки та 
розкриття. 

У зв’язку з прийняттям МСФЗ (IAS) 2 – Платіж 
на основі акцій, МСФЗ (IAS) 3 – Об’єднання бізнесу 
та МСФЗ (IAS) 4 – Страхові контракти у 2004 у стан-
дарт знову були внесені зміни. Із цього часу МСФЗ 
(IAS) 19 поширюється на всі виплати працівникам 
та не розглядає звітності за програмами пенсійного 
забезпечення й не містить пункту стосовно компен-
саційних виплат інструментами власного капіталу у 
зв’язку з тим, що ці виплати регулюються прийня-
тим МСФЗ (IAS) 2 «Платіж на основі акцій» (IFRS 
2 “Share-based payment”). 

Загалом, вітчизняні ПСБО охоплюють усі чинні 
МСФЗ. Деякі національні стандарти об’єднують 
положення кількох МСФЗ, а деякі не мають ана-
логічного міжнародного стандарту. Структура стан-
дартів визначається обсягом та змістом питань, які 
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вони розкривають. Щодо термінології, то у націо-
нальних та міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку і фінансової звітності використовується тер-
мін «виплати працівникам». 

На відміну від МСФЗ, що спрямовані на задово-
лення потреб зовнішніх та внутрішніх користувачів, 
які мають фінансовий інтерес до суб’єкта господарю-
вання, національні стандарти бухгалтерського обліку 
традиційно орієнтовані на задоволення потреб контр-
олюючих органів та застосування єдиного плану 
рахунків для усіх суб’єктів господарської діяльності.

Порівнюючи зміст П(С)БО 26 «Виплати праців-
никам» та МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам» 
можна виділити такі відмінності:

1) на відміну від ПСБО, Міжнародними стандар-
тами регулюються програми участі у прибутку та 
преміювання шляхом нарахування резерву премій та 
зобов’язань, що випливають із неофіційної практики 
компанії;

2) за МСФЗ (IAS) 19 внески на соціальне забез-
печення включаються у відповідні короткострокові 
винагороди працівникам, а відповідно до положень 
Інструкції із застосування Плану рахунків [7] від-
рахування на соціальні заходи не належать до вина-
город працівникам, хоча ПСБО 26 «Виплати праців-
никам» зумовлюють протилежний висновок;

3) оцінка зобов’язань за програмами участі в 
прибутку у ПСБО не передбачена, а у МСФЗ (IAS) 
19 встановлено відповідні вимоги, а саме:

– умови програми повинні містити формулу роз-
рахунку суми виплати;

– підприємство повинно визначати суми до 
затвердження фінансової звітності або колишня 
практика чітко підтверджує можливість оцінки 
зобов’язання;

4) за ПСБО зобов’язання за програмами участі 
в капіталі визнаються як розподіл прибутку, а за 
МСФЗ (IAS) 19 – як витрати підприємства;

5) відшкодування гарантійних сум у МСФЗ (IAS) 
19 у разі відповідності критеріям визнання визна-
ється окремим активом, а за ПСБО таке відшкоду-
вання не передбачається;

6) у ПСБО, на відміну від МСФЗ (IAS) 19, де наве-
дено детальний опис обліку виплат після закінчення 
трудової діяльності, практично не розкритий зміст 
пенсійних планів та програм таких виплат.

На відміну від МСФЗ (IAS) 19, який передбачає 
урахування всіх форм компенсацій, які надає суб’єкт 
господарювання за виконані працівниками роботи та 
послуги незалежно від того, чи працюють вони на 
основі повного або неповного робочого дня, постійно, 
на умовах періодичної чи тимчасової зайнятості, 
національний стандарт цей аспект не висвітлює. 

У Кодексі законів про працю визначається лише 
те, що виплати працівникам включають виплати, які 
надаються або працівникам, або їхнім утриманцям, а 
також можуть бути надані у формі грошових виплат 
(товарів чи послуг) безпосередньо працівникам, їхнім 
дружинам, чоловікам, дітям, іншим утриманцям або 
іншим особам, наприклад, страховим компаніям та 
надаються визначення та перелік видів послуг [8]. 

Згідно з МСФЗ (IAS) 19, виплати включають такі 
складники [9]: 

– короткострокові виплати працівникам: заро-
бітна плата працівникам та службовцям, внески на 
соціальне забезпечення, оплачені щорічні відпустки 
та тимчасова непрацездатність, участь у прибутку 
та премії (якщо вони підлягають сплаті протягом 
12 місяців після закінчення періоду), а також пільги 
(медичне обслуговування, надання житла, надання 

безкоштовних чи субсидованих товарів або послуг 
для працівників); 

– виплати після закінчення трудової діяльності: 
пенсії, інші види пенсійного забезпечення, страху-
вання життя та медичне обслуговування після закін-
чення трудової діяльності; 

– інші довгострокові виплати працівникам: 
додаткова відпустка за вислугу років або оплачувана 
академічна відпустка, виплати з нагоди ювілеїв чи 
інші виплати за вислугу років, виплати за тривалою 
непрацездатністю, а також отримання частки при-
бутку, премії та відстрочену компенсацію, якщо вони 
не підлягають сплаті повністю протягом 12 місяців 
після закінчення періоду. 

Згідно з ПСБО 26, «Виплати працівникам» вклю-
чають [10]: 

– поточні виплати працівникам: заробітна плата 
за окладами та тарифами, інші нарахування з оплати 
праці; виплати за невідпрацьований час (щорічні від-
пустки та інший оплачуваний невідпрацьований час); 
премії та інші заохочувальні виплати, що підлягають 
сплаті протягом 12 місяців після закінчення періоду, в 
якому працівники виконують відповідну роботу, тощо; 

– виплати під час звільнення; 
– виплати після закінчення трудової діяльності; 
– виплати інструментами власного капіталу 

підприємства; 
– інші довгострокові виплати. 
За П(С)БО 26 поточні виплати працівникам 

визнаються поточними зобов’язаннями. Виплати за 
невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, 
визнаються зобов’язанням через створення забезпе-
чення у звітному періоді. Виплати за невідпрацьо-
ваний час, що не підлягають накопиченню, визна-
ються зобов’язанням у тому періоді, в якому час 
відсутності працівника на роботі підлягає оплаті. 
Премії та інші заохочувальні виплати визнаються 
зобов’язанням через створення забезпечення у звіт-
ному періоді, якщо робота виконана працівниками у 
цьому періоді, що дає їм право на отримання таких 
виплат у майбутньому.

Відсутність працівника з різних причин, вклю-
чаючи лікарняні (перші п’ять днів), відпускні, за 
невикористану відпустку, матеріальну допомогу на 
соціально-побутові питання, на поховання близьких 
родичів, на академічну відпустку та інші, компенсу-
ється підприємством. 

За МСФЗ (IAS) 19, короткострокові виплати 
працівникам є недисконтованою сумою коротко-
строкових виплат працівникам та визнаються 
зобов’язаннями після вирахування будь-якої вже 
сплаченої суми та витратами, якщо інший норматив-
ний документ не вимагає або не дозволяє включення 
виплат у собівартість активу.

Підприємство може компенсувати працівникам 
відсутність на роботі з різних причин, включаючи 
відпустки; нетривалу непрацездатність; декретні від-
пустки для батька або матері; військову службу. Очі-
кувана вартість компенсацій за відсутність у разі їх 
накопичення визначається під час надання працівни-
ками послуг та у разі ненакопичення – компенсацій 
за відсутність під час відсутності. Крім того, за зміс-
том поняття «компенсації за відсутність працівника» 
(МСФЗ (IAS) 19 і «виплати за невідпрацьований час» 
за ПСБО 26 суттєво відрізняються, міжнародний 
стандарт за змістом більше збігається з КЗпП [8]. 

Крім того, за наявності у підприємства теперіш-
нього юридичного або конструктивного зобов’язання 
здійснити сплати пов’язані з участю у прибутку та 
преміюванням підприємство визначає очікувані 
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витрати зобов’язаннями, коли в результаті минулих 
подій можна достовірно оцінити це зобов’язання та 
у підприємства немає реальної альтернативи, крім 
здійснення платежів. Умовою отримання працівни-
ком частки прибутку, якщо підприємство має юри-
дичне зобов’язання щодо сплати премії, є його праця 
на підприємстві протягом визначеного періоду. 

Отже, відмінність П(С)БО 26 та МСФЗ (IAS) 
19 полягає в тому, що: 

– виплати працівникам за роботу, виконану 
протягом звітного періоду, визначаються поточ-
ним зобов’язанням, а в міжнародному стандарті – 
зобов’язаннями та витратами;

– премії та інші заохочувальні виплати в 
ПСБО 26 визнаються зобов’язаннями, а в МСФЗ 
(IAS) 19 суб’єкт господарювання може не бути юри-
дично зобов’язаним до сплати премії.

Аналіз складу короткострокових виплат праців-
никам показує, що в МСФЗ (IAS) 19, окрім заробіт-
ної плати, виплат за невідпрацьований час та премій, 
входять також виплати, пов’язані з участю праців-
ників у прибутках підприємства, різні винагороди в 
негрошовій формі та у формі внесків на соціальне 
забезпечення, які визнаються поточними, якщо вони 
виплачуються на регулярній основі або плануються 
до виплати не пізніше, ніж закінчаться 12 місяців 
від періоду, в якому такі зобов’язання були нара-
ховані [9]. Тобто у МСФЗ (IAS) 19 поняття виплат 
працівникам є більш широким, ніж у національному 
стандарті, де, окрім традиційних виплат, включа-
ються виплати на особисте страхування працівників, 
медичне обслуговування та ін.

Крім того, зобов’язання за короткостроковими 
виплатами працівникам оцінюються на недисконто-
ваній основі й не вимагають актуарних розрахунків 
для оцінки зобов’язань або вартості. 

В обох стандартах велика увага приділяється 
виплатам, пов’язаним із закінченням трудової діяль-
ності. Виплати після закінчення трудової діяль-
ності – це виплати працівникові (окрім виплат при 
звільненні та виплат інструментами власного капі-
талу підприємства), які підлягають сплаті після 
закінчення трудової його діяльності.

Згідно з МСФЗ (IAS) 19, виплати після закін-
чення трудової діяльності включають пенсійне забез-
печення, інші виплати (страхування життя, медичне 
обслуговування та ін.). Залежно від виду програм 
виплат після закінчення трудової діяльності вони 
поділяються на програми з визначеним внеском та 
програми з визначеною виплатою.

Програми з визначеним внеском передбачають 
юридичне або конструктивне зобов’язання підприєм-
ства, обмежене сумою, яку воно погоджується внести 
до фонду, та актуарний чи інвестиційний ризик, що 
обмежує виплати. У програмах із визначеною випла-
тою сума виплат визначається за сумою внесків, 
сплачених підприємством до програми виплат після 
закінчення трудової діяльності або до страхової ком-
панії разом із прибутками від інвестування внесків.

Треба зазначити, що правова система України 
суттєво обмежує можливості легалізації міжнарод-
них стандартів, це зумовлено: 

– відсутністю зв’язку між положеннями (стандар-
тами) бухгалтерського обліку та законами, кодек-
сами та інструкціями, які унеможливлюють застосу-
вання міжнародних стандартів фінансової звітності;

– суттєвим впливом податкового законодавства 
на організацію бухгалтерського обліку, урядових та 
контролюючих органів на процеси розроблення і при-
йняття положень (стандартів) бухгалтерського обліку; 

– потребою формування методологічних засад 
та інформації стосовно бухгалтерському обліку та 
фінансової звітності. 

Висновки з проведеного дослідження. Проведений 
аналіз дає підставу вважати, що вітчизняний варіант 
обліку витрат працівникам відрізняється більшою 
аналітичністю, забезпечує тотожність аналітичного 
та синтетичного обліку. Однак у ПСБО 26 «Виплати 
працівникам» інформація представлена у дуже ско-
роченому вигляді, що ускладнює його вивчення, тому 
що виникає потреба залучення інших нормативних 
документів для виключення неоднозначного тлума-
чення відповідних витрат в обліку всупереч Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність» [11]. 

ПСБО 26 «Виплати працівникам» надає лише 
тлумачення термінів та рекомендації щодо питань 
обліку й відображення у звітності розрахунків та 
перелік виплат, які можуть надаватись працівникові 
підприємства. Вони не містять у класифікації корот-
кострокових виплат працівникам виплат у зв’язку з 
участю у прибутках підприємства.

Українське законодавство щодо соціальних вне-
сків роботодавців, за які здійснюється соціальний 
захист працівників, не відповідає світовим нормам 
та потребує відповідних змін. 

Для впровадження міжнародних стандартів та 
покращення обліку виплат працівникам на підпри-
ємствах України необхідним є розроблення інструк-
цій та рекомендацій, які нададуть можливість зро-
зуміти особливості термінології та розрахунків в 
обліку.
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