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«… правила придумывают люди, поэтому они (правила) изначально носят искусствен-
ный характер. И большинство из тех учетных правил, которые воздвигнуты в ранг 

незыблемых принципов ‒ тоже результат чьих-то профессиональных пристрастий»1 
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ПОСТАНОВКАѝПРОБЛЕМИѝ

Вимога створити забезпечення (резерв) для опла-
ти відпусток є вимогою бухгалтерського обліку. Са-
ме, тому наразі вона пов’язана з обліком для цілей 
оподаткування прибутку підприємств, а саме скла-
дання податкової декларації з податку на прибуток 
підприємства та визначення об’єкта оподаткування 
податком на прибуток. Кожен роботодавець зо-
бов’язаний надати щорічну оплачувану відпустку не 
менше як 24 календарних дні за відпрацьований рік. 
Завдяки створенню резерву на оплату відпустки ро-
ботодавець розподілить витрати на їх оплату протя-
гом звітного року. 

АНАЛІЗѝОСТАННІХѝДОСЛІДЖЕНЬѝѝ
ТАѝПУБЛІКАЦІЙ.ѝМЕТАѝСТАТТІѝ

Питанням організації і методики бухгалтерського 
обліку формування та використання резервів на під-
приємствах, займалися, зокрема О. Боярова, Ф. Бу-
тинець, Г. Васильєв, А. Гоменюк, С. Дячек, В. Кар-
пова, М. Козлова, О. Колеснікова, А. Король, О. Ко-
роп, Л. Крута, О. Пархомчук, Ю. Пікуш, Д. Поноко-
ва, В. Фоменко, І. Чалий та інші. 

 
1 Грачева Р.Е. Энциклопедия бухгалтерского учета / Р. Е. Граче-
ва. ‒ К.: Галицкие Контракты, 2004. ‒ С. 5. 

Не зменшуючи вагомості наукових напрацю-
вань провідних вчених, зауважимо, що питання 
формування та створення резервів на оплату від-
пусток в обліково-юридичному аспекті не знайшли 
достатнього напрацювання в їх дослідженнях. Це 
зумовлює поглиблення та розширення досліджен-
ня в напрямі формування та використання резервів 
на оплату відпусток в обліково-юридичному аспе-
кті. 

Метою дослідження є відображення фор-
мування та використання резервів на оплату 
відпусток в бухгалтерському обліку підприємс-
тва. 
Для досягнення поставленої мети в дослідженні 

пропонується вирішити наступні завдання: а) розг-
лянути питання виплат відпусток працівникам у 
складі забезпечення відповідно до П(С)БО та МСФЗ; 
б) з’ясувати мету створення резерву на оплату відпу-
сток; в) визначити суб’єктів, які повинні обов’язково 
створювати резерви на оплату відпусток; г) навести 
алгоритм розрахунку резерву на оплату відпусток 
працівників; ґ) з’ясувати процес коригування резер-
ву на оплату відпусток і оформлення відповідної бу-
хгалтерської довідки; д) відобразити результати ін-
вентаризації забезпечень на оплату відпустки праці-
вників. 
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ВИКЛАДѝОСНОВНОГОѝѝ

МАТЕРІАЛУѝДОСЛІДЖЕННЯѝ

У наших попередніх дослідженнях було висвіт-
лено питання виплат працівникам підприємства за 
МСФЗ в контексті соціальної складової фінансової 
звітності [1]. 

Відповідно до п. 1 П(С)БО 11 «Зобов'язання» за-
безпечення ‒ це зобов'язання з невизначеними су-
мою або часом погашення на дату балансу [2]. 

Згідно з п. 13 П(С)БО 11 «Зобов'язання» забезпе-
чення створюються для відшкодування наступних 
(майбутніх) операційних витрат на: а) виплату від-
пусток працівникам; б) додаткове пенсійне забез-
печення; в) виконання гарантійних зобов'язань; г) 
реструктуризацію, виконання зобов'язань при при-
пиненні діяльності; ґ) виконання зобов'язань щодо 
обтяжливих контрактів тощо [2]. 

До виплат працівників, що підлягають накопи-
ченню, належать виплати за невідпрацьований час 
(відпускні), право на отримання яких працівником 
може бути використано в майбутніх періодах відпо-
відно до п. 3 П(С)БО 26 “Виплати працівникам” [3]. 
Згідно з п. 7 П(С)БО 26 “Виплати працівникам” ви-
плати за невідпрацьований час, що підлягають нако-
пиченню, визнаються зобов'язанням через створення 
забезпечення у звітному періоді [3]. З урахуванням 
вищевикладеного, відпускні визнаються зобов’я-
заннями через створення резервів у звітному періоді, 
з урахуванням таких умов: 

‒ п. 14 П(С)БО 11 «Зобов'язання»: «Забезпечення 
створюється при виникненні внаслідок минулих по-
дій зобов'язання, погашення якого ймовірно призве-
де до зменшення ресурсів, що втілюють в собі еко-
номічні вигоди, та його оцінка може бути розрахун-
ково визначена. Забороняється створювати забезпе-
чення для покриття майбутніх збитків від діяльності 
підприємства. 

Сума забезпечення на виплату відпусток визнача-
ється щомісяця як добуток фактично нарахованої за-
робітної плати працівникам і відсотка, обчисленого 
як відношення річної планової суми на оплату відпу-
сток до загального планового фонду оплати праці з 
урахуванням відповідної суми відрахувань на зага-
льнообов'язкове державне соціальне страхування» 
[2]. 

‒ п. 14 МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'я-
зання та умовні активи»: «Забезпечення слід визна-
вати, якщо: 

a) суб’єкт господарювання має існуюче зобов’я-
зання (юридичне чи конструктивне) внаслідок мину-
лої події; 

б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у 
собі економічні вигоди, буде необхідним для і вико-
нання зобов’язання; 

в) можна достовірно оцінити суму зобов’язання. 
У разі невиконання зазначених умов забезпечен-

ня не визнається» [4]. 
Щодо виконання першої вимоги, то обов’язок за-

безпечення виплати відпустки виникає у роботодав-
ця ще на етапі прийняття на роботу працівника. Дру-
га вимога виконується шляхом вибуття ресурсів на 
оплату відпустки (зменшення економічних вигід), 
що пов’язані з виконанням зобов’язання підприємст-
ва виплатити відпускні працівнику. Стосовно вико-
нання третьої умови, необхідно зазначити наступне, 
що обчислити зобов’язання з оплати відпускних мо-
жна ще у момент створення резерву на оплату відпу-
сток, адже підприємство володіє інформацією щодо 
тривалості відпустки працівника та розміром заробі-
тної плати, яка нараховується відповідному праців-
нику. 

Головною метою створення резерву на оплату 
відпусток ‒ рівномірний розподіл витрат підприємс-
тва на оплату відпусток працівникам між обліковим 
періодом. 

Як вітчизняні П(С)БО, так і МСФЗ вимагають 
створювати резерви на оплату відпусток. Проте, жо-
дним нормативно-правовим документом у сфері бу-
хгалтерського обліку не вказано, що самостійно це 
може вирішувати суб’єкт господарювання: створю-
вати чи не створювати резерви на оплату відпустки. 
У Листі Міністерства фінансів України «Щодо ство-
рення підприємствами забезпечення на виплату від-
пусток працівникам» від 09.06.2006 р. № 31-34000-
20-25/12321 зазначено, що норма, що встановлена 
п. 7 П(С)БО 26 «Виплати працівника» та п. 13 
П(С)БО 11 “Зобов'язання” є імперативною для засто-
сування підприємства нормою [5], тобто є обов’яз-
ковою. Проте, з кожного правила є певні виключен-
ня. Відповідно до абз. 3 п. 8 П(С)БО 25 «Фінансовий 
звіт суб'єкта малого підприємництва» суб'єкти мало-
го підприємництва можуть не створювати забезпе-
чення наступних витрат і платежів (на виплату на-
ступних відпусток працівникам, виконання гаран-
тійних зобов'язань тощо), а визнають відповідні ви-
трати у періоді їх фактичного понесення [6]. Отже, 
суб’єкти малого підприємництва можуть не створю-
вати резерв на оплату відпусток, а відображати від-
повідні витрати в момент їх фактичного здійснення, 
вищевказану вимогу рекомендується прописати в 
наказі про облікову політику підприємства. 

Як же розраховується резерв на оплату відпус-
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ток? Нажаль, конкретного алгоритму розрахунку та-
кого показника в П(С)БО 11 «Зобов’язання» не наве-
дено. Проте, пролити світло на це питання нам до-
поможе Інструкція № 291 «Про застосування Плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо-
бов'язань і господарських операцій підприємств і орга-
нізацій» та абз. 2 п. 14 П(С)БО 11 «Зобов’язання»: 
«На субрахунку 471 «Забезпечення виплат відпус-
ток» ведеться облік руху та залишків коштів на оп-
лату чергових відпусток працівникам. Сума забезпе-
чення визначається щомісячно як добуток фактично 
нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, 
обчисленого як відношення річної планової суми на 
оплату відпусток до загального планового фонду оп-
лати праці. На цьому субрахунку також узагальню-
ється інформація про забезпечення обов'язкових від-
рахувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток 
на відрахування на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування» [2; 7]. 

Наведемо формулу для розрахунку резерву на 
оплату відпусток: 

 Р = ЗП х Кр х Кєсв, (1) 

де, Р ‒ сума відрахувань на створення резерву 
відпусток на місяць; 

ЗП ‒ заробітна плата, фактично нарахована пра-
цівникам в поточному місяці; 

Кр ‒ коефіцієнт резервування; 
Кєсв ‒ коефіцієнт, який враховує витрати на нара-

хування єдиного соціального внеску. 
Для розрахунку коефіцієнта резервування (Кр) 

наведемо наступну формулу: 

 Кр = Вп : ФОПп,   (2) 

де, Вп ‒ річна планова сума на оплату відпусток; 
ФОПп ‒ річний плановий фонд оплати праці пра-

цівникам. Такий показник, як правило, розраховують 
праціники планово-економічного відділу підприємс-
тва. 

Наведемо формулу для розрахунку коефіцієнта, 
який враховує витрати на нарахування єдиного соці-
ального внеску (Кєсв), адже на оплату відпускних на-
раховується єдиний соціальний внесок: 

 Кєсв = 1 + Рєсв : 100 %,  (3) 

де Рєсв ‒ розмір ставки єдиного соціального внес-
ку. Основна ставка єдиного соціального внеску з 
01.01.2016 р. становить 22 %. Проте, існують і інші 
ставки, наприклад на заробітну плату працівників 
інвалідів у розмірі 8,41 %. Тому резерв на оплату 
відпусток підприємству доцільно обчислювати ок-
ремо, як для працівників інвалідів так і неінвалідів. 

Квартальне коригування резерву відпускних та 
оформлення бухгалтерської довідки. На підприємст-
ві працює двоє працівників адміністративного пер-
соналу та четверо працівників, що зайняті виробниц-
твом продукції. Забезпечення відпускних облікову-
ється на аналітичних рахунках до субрахунку 471 
«Забезпечення виплат відпусток» відповідно до ро-
бочого плану рахунків підприємства: 4711 «Забезпе-
чення виплат відпусток адміністративного персона-
лу» та 4712 «Забезпечення виплат відпусток, праців-
ників, що зайняті виробництвом продукції». Станом 
на 31 березня 2016 р. залишки на цих рахунках ста-
новлять: 

а) 4711 «Забезпечення виплат відпусток адмініст-
ративного персоналу» ‒ 6848 грн. 

б) 4712 «Забезпечення виплат відпусток, праців-
ників, що зайняті виробництвом продукції» ‒ 5299 
грн. 

Визначили, що у двох працівників адміністратив-
ного персоналу середній заробіток за період квітень 
2015 р. по березень 2016 р. становить 310,67 грн. та 
320,15 грн., а кількість невикористаних днів відпуст-
ки становить відповідно ‒ 10 календарних днів та 7 
календарних днів відповідно. 

У працівників, що зайняті виробництвом продук-
ції, середній заробіток за період квітень 2015 р. по 
березень 2016 р. становить 289 грн., 281,46 грн., 
269,84 грн. та 268,87 грн., а кількість невикористаної 
відпустки становить ‒ 4 календарних днів, 7 кален-
дарних днів, 0 календарних днів та 5 календарних 
днів відповідно. 

На основі вищенаведених даних складемо бухга-
лтерську довідку підприємства (рис. 1). 

Розрахунок суми резерву з невикористаними 
днями відпустки за попередні періоди. У двох праці-
вників адміністративного персоналу, залишилися 
невикористані дні відпустки. Коефіцієнт коригуван-
ня резерву відпусток на суму ЄСВ-нарахувань ста-
вить становить 1,22. Розрахунок середньоденної за-
робітної плати працівників наведено в табл. 1. 

Суму резерву на дату балансу розраховують на-
ступним чином: 

(7 x 338,03+9 x 281,69) x 1,22 = (2366,21 + 
2535,21) = 4901,42 грн. 

Вищевказану суму резерву в бухгалтерському об-
ліку відображають наступним чином: 

1) у стандартному варіанті з ретроспективним пе-
рерахунком бухгалтерським проведенням: Д-т раху-
нку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 
К-т субрахунку 471 «Забезпечення виплат відпус-
ток»; 
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ТОВ «МЕКОЛ» 

Бухгалтерська довідка 

31.03.2016 р.                                                                                                                      м. Київ 

Станом на 31.03.2016 р. кредитовий залишок на субрахунку 4711 «Забезпечення виплат відпусток адміністра-
тивного персоналу» ‒ 6848 грн.; на субрахунку 4712 «Забезпечення виплат відпусток, працівників, що зайняті ви-
робництвом продукції» ‒ 5299 грн. 

Обчислено необхідні суми забезпечення на оплату відпусток на підставі даних про середній заробіток кожного 
працівника, відповідної кількості днів невикористаної відпустки кожного працівника, та із застосуванням коефіці-
єнта 1,22, що враховує витрати на нарахування єдиного соціального внеску: 

1) Розрахункова сума забезпечення за адміністративними працівниками підприємства складає 6524,26 ((310,67 
грн. х 10 календарних днів + 320,15 грн. х 7 календарних днів) х 1,22). Сума, що підлягає сторнуванню ‒ 323,74 
грн. (6848 грн. ‒ 6524,26 грн.). 

2) Розрахункова сума забезпечення працівників, що зайняті виробництвом продукції складає 5782,12 грн. ((289 
грн. х 4 календарних днів + 281,46 грн. х 7 календарних днів + 268,87 х 6 календарних днів) х 1,22). Сума, що під-
лягає нарахуванню складає 483,12 грн. (5782,12 ‒ 5299). 

Кореспонденція рахунків для коригування забезпечення на оплату відпусток: 
 
№ 
з/п Зміст господарської операції 

Кореспонденція рахунків Сума, 
грн. Дебет Кредит 

1 
Відкориговано залишок забезпечення на оплату 
відпусток для адміністративних працівників (ме-
тод сторно) 

92 4711 «Забезпечення виплат відпусток адмініс-
тративного персоналу» 323,74 

2 
Донараховано забезпечення на оплату відпусток 
для працівників, що зайняті виробництвом проду-
кції 

23 4712 «Забезпечення виплат відпусток, праців-
ників, що зайняті виробництвом продукції» 483,12 

Бухгалтер Степовий Степовий О.І. 
                                                                                   (підпис) 

Головний бухгалтер Безверхий Безверхий К.В. 
                                                                                   (підпис) 
 

Рис. 1. Бухгалтерська довідка підприємства щодо коригування забезпечення на оплату відпусток 
 

Таблиця 1 
РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОДЕННОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ 

№ 
з/п ПІБ 

Кількість не-
використаних 
днів відпустки 

Нарахована заро-
бітна плата за ро-
зрахунковий пері-

од, грн. 

Кількість кален-
дарних днів у роз-
рахунковому пе-

ріоді 

Кількість свят-
кових днів у ро-
зрахунковому 

періоді 

Середньоденна заро-
бітна плата, грн.  

(ряд. 4 :  
(ряд. 5 – ряд. 6) 

1 Григоревська І.П. 7 120000 365 10 338,03 

2 Кожедуб П.Т. 9 100000 365 10 281,69 

 
2) в альтернативному варіанті з перспективним 

перерахунком: Д-т рахунку 92 «Адміністративні ви-
трати» К-т субрахунку 471 «Забезпечення виплат 
відпусток». 

Приклад заповнення акту інвентаризації резерву 
на оплату відпусток. На підприємстві ТОВ 
«МЕКОЛ» працюють працівники адміністративного 
персоналу, працівники, що зайняті виробництвом 
продукції та працівники, зайняті збутом продукції. 
Станом на 31.12.2015 р. наявні такі кредитові залиш-
ки на  відповідних субрахунках (згідно робочого 
плану рахунків підприємства) для обліку резерву на 
оплату відпустокe у розрізі відповідних категорій 

персоналу: 
1) 4711 «Забезпечення виплат відпусток адмініст-

ративного персоналу» ‒ 7632,52 грн.; 
2) 4712 «Забезпечення виплат відпусток, праців-

ників, що зайняті виробництвом продукції» ‒ 
9983,45 грн.; 

3) 4713 «Забезпечення виплат відпусток, праців-
ників, що зайняті збутом продукції» ‒ 5982,05 грн. 

Під час проведення інвентаризації на підприємст-
ві ТОВ «МЕКОЛ» визначили, що станом на 
31.12.2015 р. необхідний розмір резерву на оплату 
відпусток у розрізі відповідних категорій працівни-
ків становить (розрахунок базувався на розмірі сере-
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днього заробітку кожного із працівників та кількості 
невикористаних днів відпустки): 

а) для адміністративного персоналу підприємства 
‒ 7861,12 грн.; 

б) для персоналу, що зайнятим виробництвом 
продукції ‒ 9850,06 грн.; 

в) для персоналу, що зайнятим збутом продукції ‒ 
5814,02 грн. 

Враховуючи вищенаведене, за підсумками інвен-
таризації пропонується: 

‒ донарахувати резерв на оплату відпусток для 
адміністративного персоналу підприємства наступ-
ними бухгалтерськими проведеннями: Д-т 92 «Адмі-
ністративні витрати» Кт 4711 «Забезпечення виплат 
відпусток адміністративного персоналу» на суму 
228,60 грн. (7861,12 грн. ‒ 7632,52 грн.); 

‒ відсторнувати резерв на оплату відпусток для 
персоналу, що зайнятим виробництвом продукції 
наступними бухгалтерськими проведеннями: сто-
рно Д-т 23 К-т 4712 «Забезпечення виплат відпус-
ток, працівників, що зайняті виробництвом проду-
кції» на суму 133,39 грн. (9983,45 грн. ‒ 
9850,06 грн.); 

‒ відсторнувати резерв на оплату відпусток для 
персоналу, що зайнятим збутом продукції наступни-
ми бухгалтерськими проведеннями: сторно Д-т 93 К-
т 4713 «Забезпечення виплат відпусток, працівників, 
що зайняті збутом продукції» на суму 168,03 грн. 
(5982,05 грн. ‒ 5814,02 грн.). 

На основі вищенаведених розрахунків наведемо 
акт інвентаризації забезпечення на оплату відпусток 
(рис. 2). 

 
 
ТОВ «МЕКОЛ» 
найменування підприємства 

37164318 
Код за ЄДРПОУ 

м. Київ 
місце складання документа 

АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОПЛАТУ ВІДПУСТОК 
№ 45 від 31.12.2015 р. 

На підставі наказу генерального директора ТОВ «Мекол» Бабіча Миколи Володимировича від 27.12.2015 р. № 121/15 
проведено інвентаризацію забезпечення на оплату відпусток станом на 31.12.2015 р. 

Під час інвентаризації виявлено наступне: 

№ 
з/п Субрахунок 

Залишок на 
початок ін-
вентаризації, 

грн 

Розрахунко-
вий розмір 
забезпечен-
ня, грн 

Результат інвентаризації 

надлишок (підлягає 
сторнуванню) 

нестача (підлягає  
сторнуванню) 

сума, 
грн 

Д-т рахунку 
(сторно) сума, грн Д-т рахунку

1 4711 «Забезпечення виплат 
відпусток адміністративного 
персоналу» 

7632,52 7861,12 ‒ ‒ 228,60 92 

2 4712 «Забезпечення виплат 
відпусток, працівників, що за-
йняті виробництвом продукції» 

9983,45 9850,06 133,39 23 ‒ ‒ 

3 4713 «Забезпечення виплат 
відпусток, працівників, що за-
йняті збутом продукції» 

5982,05 5814,02 168,03 93 ‒ ‒ 

Голова комісії: генеральний директор Бабіч Бабіч М.В. 
 посада підпис прізвище, ініціали 

Члени комісії:  головний бухгалтер Безверхий Безверхий К.В. 
 посада підпис прізвище, ініціали 

 бухгалтер Степовий Степовий О.І. 
 посада підпис прізвище, ініціали 

 інспектор з кадрів Юрченко Юрченко О.А. 
 посада підпис прізвище, ініціали 

 

Рис. 2. Акт інвентаризації забезпечення на оплату відпусток підприємства 
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Чи можна віднести до витрат резерв відпусток за 
попередні роки? На думку Львівських працівників 
ДФС України: «Якщо підприємство не створювало 
резерву відпусток у попередні роки, а вирішило йо-
го створити в поточному, то, інвентаризуючи його, 
не можна врахувати всі дні невикористаних відпус-
ток за попередні роки, оскільки ці дні не були вра-
ховані в сальдо резерву на початок року. До витрат 
періоду можна віднести лише ті витрати, які відно-
сяться до зароблених відпусток звітного календар-

ного року» [8]. Зауважимо, що спеціальна перехідна 
норма (п. 24 четвертого підрозділу ХХ розділу ПКУ 
[9]), яка дозволяє врахувати в податковому обліку 
відпускні, що належать до минулих років, в даному 
випадку не застосовується. Вона призначена для 
тих випадків, коли забезпечення станом на 01.01.15 
було створено. Тобто, до витрат на створення резе-
рву на оплату відпусток за попередні звітні періоди 
не можна відносити резерв відпусток за попередні 
роки. 

    
ВИСНОВКИѝТАѝПЕРСПЕКТИВИѝПОДАЛЬШИХѝДОСЛІДЖЕНЬѝ

За результатами проведеного дослідження розглянуто питання відображення резерву на оплату відпус-
ток в обліково-юридичному аспекті. Розглянуто питання виплат відпусток працівникам у складі забезпе-
чення відповідно до П(С)БО та МСФЗ. З’ясовано мету створення резерву на оплату відпусток, яка полягає 
в рівномірному розподілі витрат підприємства на оплату відпусток працівникам між обліковим періодом. 
Визначено, що суб’єкти господарювання повинні обов’язково створювати резерви на оплату відпусток, 
крім суб’єктів малого підприємництва, які можуть не створювати резерв на оплату відпусток, а відобража-
ти відповідні витрати в момент їх фактичного здійснення. Наведено алгоритм розрахунку резерву на опла-
ту відпусток працівників. З’ясовано процес коригування резерву на оплату відпусток і оформлення відпо-
відної бухгалтерської довідки. Відображено результати інвентаризації забезпечень на оплату відпусток 
працівників в акті інвентаризації забезпечень на оплату відпусток. Отриманий результат буде корисним 
для застосування в практичній діяльності підприємств при формуванні та використанні резерву на оплату 
відпусток в бухгалтерському обліку. Результат дослідження має теоретичну і практичну цінність при відо-
браженні резерву на оплату відпусток в бухгалтерському обліку. В подальших наукових дослідженнях 
пропонується зосередити увагу на автоматизації обліку резерву на оплату відпусток в програмному проду-
кті 1С: Підприємство 8.3: Бухгалтерія для України. Порушені в статті питання не є вичерпними й потре-
бують доповнень, змін, уточнень та конкретизації. 
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Вѝ статьеѝ рассмотреныѝ вопросыѝ отраженияѝ резерваѝ наѝ оплатуѝ отпусковѝ вѝ учетно-
юридическомѝаспекте.ѝПолученныйѝрезультатѝбудетѝполезнымѝдляѝпримененияѝвѝпрактиче-
скойѝдеятельностиѝпредприятийѝприѝформированииѝиѝиспользованииѝрезерваѝнаѝоплатуѝот-
пусковѝ вѝ бухгалтерскомѝ учете.ѝ Результатѝ исследованияѝ имеетѝ теоретическуюѝ иѝ практиче-
скуюѝценностьѝприѝотраженииѝрезерваѝнаѝоплатуѝотпусковѝвѝбухгалтерскомѝучете.ѝ

Ключевыеѝ слова:ѝ резерв,ѝ обеспечение,ѝ оплата,ѝ отпуска,ѝ документирования,ѝ бухгал-
терскийѝучет,ѝинвентаризация.ѝ

 
Inѝarticleѝquestionsѝofѝ reflectѝ theѝprovisionѝ forѝpaymentѝofѝ leaveѝ inѝaccountingѝandѝ legalѝas-

pects.ѝTheѝresultѝwillѝbeѝusefulѝforѝtheѝapplicationѝinѝpracticeѝofѝenterprisesѝinѝtheѝformationѝandѝ
useѝ ofѝ reservesѝ toѝ payѝ forѝ holidaysѝ inѝ accounting.ѝ Theѝ resultѝ ofѝ researchѝ hasѝ theoreticalѝ andѝ
practicalѝvalueѝofѝtheѝreflectionѝreserveѝtoѝpayѝforѝholidaysѝinѝaccounting.ѝ
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