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Дипломна робота складається з трьох розділів. 

Об’єкт дослідження – процеси розрахунків з оплати праці, формування та 

використання фонду оплати праці на ППКФ «Багира і Ко».  

У роботі розглянуто: 

- теоретичні аспекти обліку та контролю розрахунків з оплати праці діяльності 

підприємства;  

- досліджено особливості організації обліку та внутрішнього контролю 

розрахунків з оплати праці на ППКФ «Багира і Ко»;  

- проведено аналіз фінансового стану, аналіз ефективності використання коштів 

на оплату праці, а також застосовано моделювання зарплатовіддачі на ППКФ «Багира 

і Ко»;  

- сформовано комплекс рекомендацій щодо вдосконалення діючої системи 

обліку та внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці на досліджуваному 

підприємстві. 

Запропоновано основні напрями вдосконалення діючої системи обліку та 

контролю розрахунків з оплати праці на ППКФ «Багира і Ко», зокрема, проводити 

індексацію заробітної плати; головному бухгалтеру підготувати Наказ про облікову 

політику тощо. 



Ключові слова: заробітна плата, розрахунки з працівниками, ПДФО, облік, 
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2. The current practice of the account of calculations on payment on PECF "Bagira and 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Заробітна плата – одна з найскладніших і найважливіших 

соціально-економічних категорій, оскільки вона, з одного боку, є основним і часто 

єдиним джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального добробуту 

членів їхніх сімей, а, з іншого боку, для роботодавців є суттєвою часткою витрат 

виробництва і ефективним засобом мотивації працівників до досягнення цілей 

підприємства. Тому питання ефективної організації заробітної плати і формування її 

рівня разом з питанням забезпечення зайнятості складають основу соціально-

трудових відносин у суспільстві, оскільки включають нагальні інтереси всіх 

учасників трудового процесу. 

Впродовж багатьох років заробітна плата в Україні підтримується на соціально 

низькому рівні. Вихід з цієї ситуації потребує нових методологічних підходів до 

проблеми диференціації рівня оплати праці серед найманих працівників різних видів 

економічної діяльності та регіонів. Штучне стримування заробітної плати призвело 

до того, що нині витрати на заробітну плату в Україні в розрахунку на одиницю 

валового національного продукту майже вдвоє нижчі, ніж у країнах з розвиненою 

ринковою економікою. 

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що інтеграція України у 

світовий європейський простір вимагає перегляду організаційно-економічного 

механізму регулювання праці і її оплати та пошуку підходів до подолання проблем із 

виплатами працівникам, які виникають на фоні розгортання кризових явищ. Цей 

процес супроводжується появою нових та динамічним оновленням діючих 

законодавчо-нормативних документів, якими керуються бухгалтери. Таким чином, 

існує постійна потреба в аналізі, систематизації та узагальненні нововведень. Адже 

питання, що стосуються виплат працівникам, зачіпають інтереси не лише фізичних, 

юридичних осіб, а й держави загалом.  



Оплата праці є основою соціально-трудових відносин різних категорій осіб: 

працівників, роботодавців та держави, яка наповнює соціальні фонди за рахунок 

податків та платежів, базою для нарахування яких є виплати працівникам. 

Все це зумовило необхідність детального вивчення природи заробітної плати з 

точки зору українських реалій та світових стандартів, особливостей обліку та 

контролю розрахунків з оплати праці, а також пошук шляхів їх удосконалення. 

Окремі аспекти заробітної плати розкриті в працях таких вітчизняних і 

зарубіжних вчених як Г. Климко, В. Нестеренко, К. Кривенко, В. Лагутін, А. Колот, 

К. Маркс, С. Мочерний, С. Цимбалюк., Н. Волгіна, М.І. Лепешинська,  

Р. Капелюшніков, Д. Пфайфер, В. Гімпельсон та інших.  

Питання обліку розрахунків з оплати праці також розглядало багато науковців, 

серед яких: Бутинець Ф.Ф., Сопко В., Ткаченко Н.М., Завгородній В.П, Сук Л., 

Костюк В., Крищенко К., Соломченко Д.,Семенов Г.А., Андрущенко Л.О., Покотаєв 

О.В., Кошулинська Г.О. та інші. 

Разом з тим, у ході постійних законодавчих змін питання обліку й 

оподаткування виплат працівникам потребують подальшого детального дослідження. 

Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є дослідження 

теоретичних та практичних питань обліку, аналізу і контролю розрахунків з оплати 

праці на ППКФ «Багира і Ко», а також формування рекомендацій щодо 

удосконалення системи управління оплатою праці на досліджуваному підприємстві в 

цілому. 

Відповідно поставленої мети основними завданням дипломної роботи є: 

- визначення економічної сутності поняття «заробітна плата» та розгляд 

основних класифікаційних характеристик заробітної плати; 

- дослідження нормативно-правової бази та світової практики з питань обліку 

та контролю розрахунків з оплати праці; 

- дослідження порядку документального оформлення розрахунків з оплати 

праці на підприємстві; 



- вивчення методики нарахування заробітної плати персоналу та утримань з неї 

в системі автоматизованої системи обробки інформації на досліджуваному 

підприємстві; 

- дослідження основ контролю розрахунків з оплати праці на підприємстві; 

- проведення аналізу ефективності використання коштів на оплату праці; 

- побудова економіко-математичної моделі зарплатовіддачі задля 

вдосконалення системи управління розрахунками з оплати праці на досліджуваному 

підприємстві ППКФ «Багира і Ко»; 

- визначення напрямків вдосконалення обліку та внутрішнього контролю 

розрахунків з оплати праці на ППКФ «Багира і Ко». 

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом досліджень виступають процеси 

розрахунків з оплати праці, формування, використання фонду оплати праці на ППКФ 

«Багира і Ко».  

Предметом дослідження є облік, аналіз і контроль розрахунків з оплати праці. 

Методи дослідження. При написанні магістерської роботи використовуються 

основні методи пізнання – діалектичний, синтезу та аналізу, а також такі методи 

дослідження, як:  

− метод порівняння, групування та систематизація (застосовується при 

зіставлені планових і фактичних розмірів заробітної плати працівників 

досліджуваного підприємства);       

− метод відносних і середніх величин (застосовується при визначенні 

відносного і абсолютного відхилення по фонду заробітної плати); 

− метод елімінування (прийом абсолютних різниць, який знайшов 

відображення при розрахунку середніх заробітків працівників та зміну їх рівня через 

наслідок факторів впливу на цю величину) тощо.   

Для обробки й аналізу інформації також застосовуватимуться такі комп’ютерні 

програми як Microsoft Excel (для групування та розрахунку економічних показників з 

оплати праці й побудови економіко-математичної моделі зарплато віддачі). 

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження стали 

Закони і законодавчі акти України з питань обліку, контролю, аудиту, аналізу та 



ВИСНОВКИ 

 

У роботі на підставі теоретичного узагальнення вирішено наукове завдання 

щодо удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління розрахунками з 

оплати праці підприємства. 

На основі узагальнення отриманих автором результатів зроблено такі висновки: 

1. Встановлено, що заробітна плата – це винагорода, розрахована, як правило, у 

грошовому вимірі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові 

за виконану ним роботу.  

Облік праці та заробітної плати є одним із найважливіших і складних у всій 

системі обліку на підприємстві. На будь-якому підприємстві цей розділ обліку 

ведеться в обов’язковому порядку.  Оскільки  розрахунки  з  оплати  праці  є досить 

трудомісткою і відповідальною ділянкою облікової роботи та через те, що в 

законодавстві відбуваються досить швидкі зміни, вона потребує додаткового 

внутрішнього контролю. 

У роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти проведення перевірки 

розрахунків з оплати праці. При цьому акцентовано увагу на найбільш актуальних 

питаннях: визначенні мети, завдань та джерел перевірки, раціональності планування 

перевірки, правильності документування перевірки тощо. 

2. Дослідження практичних питань та особливостей обліку розрахунків з 

оплати праці відбуватиметься на прикладі даних приватного підприємства 

комерційної фірми «Багира і Ко», яке вже більше 17 років функціонує на ринку 

оптової та роздрібної торгівлі продуктами харчування в місті Одеса та Одеській 

області. Штатна чисельність підприємства складає 55 чоловік. ППКФ «Багира і Ко» 

знаходиться на загальній системі оподаткування у відповідності до вимог чинного 

законодавства. 

Бухгалтерію очолює головний бухгалтер, яка відповідає за стан та ведення 

бухгалтерського обліку на підприємстві, а також за облік згідно податкового 

законодавства (формує інформацію та складає податкову звітність).  



Організаційна структура апарату бухгалтерії – лінійна, тобто передбачає 

безпосереднє підпорядкування всіх виконавців головному бухгалтеру. Облік на 

досліджуваному підприємстві автоматизовано за допомогою двох комп’ютерних 

програм – Excel (облік заробітної плати та розрахунків з працівниками) та 1С 

Бухгалтерія 7.7 (облік усіх інших об’єктів). 

3. Аналіз фінансового стану ППКФ «Багира і Ко» показав,  що на кінець 2014 

року, аналізоване підприємство було фінансово стійке. Проте на кінець 2015 року за 

окремими показниками, такими як коефіцієнт фінансового ризику та коефіцієнт 

автономії, воно втратило фінансову стійкість. Коефіцієнт автономії знизився з 0,6 до 

0,47. Натомість коефіцієнт фінансового ризику зріс з 0,79 до 1,14 й перетнув межу 

рекомендованого значення (≤ 1). 

Негативна тенденція щодо фінансової стійкості ТОВ ППКФ «Багира і Ко»  

протягом 2014-2015 років пов’язана, в першу чергу, із збільшенням довгострокових 

зобов’язань з  644 до 935 тис.грн., що й призвело до суттєвого погіршення фінансової 

стійкості товариства. Проте, якщо більш глобально побачити ситуацію із 

погіршенням фінансової стійкості, то її втрата на кінець 2015 року є ілюзорною. Так, 

позитивна тенденція щодо зміни коефіцієнта маневреності власного капіталу з 0,92 

до 0,923, свідчить, що 92% власного капіталу вкладено у запаси та інші види 

оборотних активів, що вказує на дуже високу мобільність власного капіталу                      

ТОВ ППКФ «Багира і Ко» й можливість управлінського персоналу товариства 

самостійно здійснювати інвестиційні заходи щодо зростання ділової активності. До 

того ж збільшення довгострокових зобов’язань свідчить про високу ступінь довіри до 

діяльності підприємства. Тому вважаємо, що фінансова стійкість ТОВ ППКФ «Багира 

і Ко» не втрачена на кінець 2015 року. 

Після розгляду внутрішньої характеристики фінансового стану                    ТОВ 

ППКФ «Багира і Ко» – фінансової стійкості, перейдемо до висвітлення методики 

оцінювання його зовнішнього критерію – платоспроможності. 

Аналізуючи розрахунки коефіцієнтів платоспроможності товариства,                      

бачимо, що на кінець 2014 року на підприємстві коефіцієнт абсолютної ліквідності не 

відповідав рекомендованому значенню (20-25%), оскільки за рахунок наявних 



грошових коштів управлінський персонал ТОВ ППКФ «Багира і Ко» міг покрити 

тільки 7,4% поточних зобов’язань товариства.  

На початку досліджуваного періоду усі поточні зобов’язання були покриті за 

рахунок швидко реалізовуваних активів. Зазначимо, що таке значення коефіцієнта 

швидкої ліквідності (1,33) значно вище його рекомендованого значення (0,8-1). Тобто 

в ТОВ ППКФ «Багира і Ко» на кінець 2014 року були наявні в достатній кількості 

засоби у розрахунків, які повинні разом з грошовими коштами покривати 80% або 

повністю всі поточні зобов’язання товариства. 

Щодо значення коефіцієнта загальної ліквідності, зазначимо, що  за рахунок 

наявних на підприємстві оборотних активів на кінець 2015 року можливо покрити у 

двократному обсязі поточні зобов’язання товариства. Це на 0,46 відсоткових пунктів 

менше ніж на кінець 2014 року. Отже, ТОВ ППКФ «Багира і Ко» визнано 

платоспроможним за коефіцієнтом швидкої та загальної ліквідності.  

4. Аналіз даних показав, що оптова торгівля ППКФ «Багира і Ко» у 2015 році за 

виконання на 97% допустило збільшення рівня витрат з оплати праці порівняно з 

планом на 0,23% до оптового товарообороту. Допущена перевитрата фонду 

заробітної плати в сумі 130,3 тис.грн. (0,23% х 56658). Цьому сприяло недовиконання 

плану річної продуктивності праці на 0,7% за збільшення середньої зарплати за рік на 

13,7%. 

Порівняно з 2014 роком, у 2015 році рівень витрат на оплату праці знизився на 

0,36% до обороту. Досягнено випередження темпу зростання продуктивності праці у 

2015 році порівняно з 2014 роком (150,9%) над темпом збільшення середньої зарплати 

(125,7%). У зв’язку з цим, темп зниження витрат на оплату праці у 2015 році до 2014 

року становив  16,7%. 

Збільшення оптового товарообороту сприяло зростанню фонду заробітної 

плати на ППКФ «Багира і Ко» на 453,72 тис.грн. Таке збільшення є обґрунтованим. 

Тому різниця між загальним відхиленням фонду і впливом на нього обсягу оптового 

товарообороту (247,71 – 453,72 = - 206,01 тис.грн.) покаже економію заробітної плати. 

Ця економія досягнута за рахунок зростання продуктивності праці (- 415,8 тис.грн), 

тоді як збільшення середньої заробітної плати на одного працівника призвело до 



зростання витрат на оплату праці в сумі 209,79 тис.грн. У підсумку економія склала  

206, 01 тис.грн. (- 415,8 + 209,79).  

5. У роботі побудовано економіко-математичну модель ефективності 

витрачання коштів на оплату праці на ППКФ «Багира і Ко», в якій  за результативний 

показник (у) прийнята зарплатовіддача. 

Діагностику ефективності системи управління витратами на оплату праці 

досліджуваного підприємства проводилася за допомогою таких складових як 

збалансованість системи оплати праці, ресурсомісткість системи оплати праці та 

продуктивність системи оплати праці. За кожною з складових, було обрано відповідні 

фактори-аргрументи: х1 – питома вага витрат на оплату праці у загальному обсязі 

операційних витрат; х2 – коефіцієнт співвідношення між темпами зростання чистого 

доходу від реалізації товарів та фонду оплати праці працівників; х3 – коефіцієнт 

співвідношення між темпами зростання продуктивності праці і середньою заробітною 

платою одного працівника; 

Реалізація кореляційно-регресійного аналізу була вирішена за допомогою 

табличного процесора Exсel. Основні висновки щодо вирішення цієї задачі такі: 

Коефіцієнт кореляції R = 0,929 і показує, що в рівнянні тісний кореляційний 

зв’язок, який характеризує залежність результативного показника від факторів, які 

включено у модель. Коефіцієнт детермінації R2  = 0,863 і показує частку варіації 

результативного значення, яка пояснюється зміною факторів. Тобто R2 показує, що 

86,3% варіації зарплатовіддачі пояснюється змінами використаних факторів. 

На частку факторів, які не увійшли до моделі, припадає лише 13,7%. 

Рівняння регресії приймає такий вигляд: у =  10,4 – 2,23 х1 + 1,77 х2 + 4,72 х3.  

Знаки перед факторами повністю відповідають економічним залежностям і 

свідчать, що по мірі збільшення питомої ваги витрат на оплату праці у загальному 

обсязі операційних витрат, зарплатовіддача зменшується на 2,23 грн.; збільшення 

коефіцієнту співвідношення між темпами зростання чистого доходу від реалізації 

товарів та фонду оплати праці працівників призводить до збільшення зарплато віддачі 

на 1,77 грн.; збільшення коефіцієнту співвідношення між темпами зростання 



продуктивності праці та заробітної плати одного працівника обумовлює зростання 

зарплато віддачі на 4,72 грн. 

Ранжування частки вкладу кожного з факторів на формування результативного 

показника, свідчить, що найбільш вагомим є саме оптимізація співвідношення між 

зростанням продуктивності праці та середньою заробітною платою одного 

працівника. Також, актуальним є наявність приблизно рівних за абсолютним рівнем 

протилежних тенденцій у впливі структурного чинника (питомої ваги витрат на 

оплату праці у загальному обсязі операційних витрат) (х1) – 2,23 та (х2) коефіцієнт 

співвідношення між темпами зростання чистого доходу від реалізації товарів та 

фонду оплати праці працівників (1,77). 

Результати інтерпретації підтверджуються високим рівнем надійності моделі, 

про що свідчить фактичний рівень F- критерію Фішера. Значення цього показника 

дорівнює 12,1 і його p – значущість (0,000471)  порівнюється з прийнятим рівнем 

значущості α = 0,05. Оскільки рівень розрахункової значущості F- критерію Фішера 

суттєво нижче прийнятого (0,000471 < 0,05), тобто попадає в критичну область, то 

нульова гіпотеза відхиляється і з достовірністю 99,95% множинна регресійна модель 

у цілому статистично значуща, надійна.  

Оскільки найбільш вагомий внесок у зміну зарплатовіддачі згідно регресійної 

моделі, вносять дотримання випереджального співвідношення темпів зростання 

продуктивності праці над середньою заробітною платою одного працівника, 

вважаємо за доцільне рекомендувати: 

− визначення потреби у менеджерах різних кваліфікаційних і професійних 

категорій, здатних забезпечити безперебійну й якісну логістику товарів, виходячи із 

стратегії діяльності підприємства; 

− відбір кандидатів на вакантні посади згідно зі встановленими на підприємстві 

вимогами; 

− організація торговельних процесів у поєднанні з аналізом витрат на оплату 

праці і результатів діяльності. 

Підвищенню ефективності витрачання коштів на оплату праці працівників 

сприяє ліквідація багатозвенності в управлінні торговельним підприємством; 



скорочення до оптимальної чисельності працівників; поліпшення використання 

робочого часу; розробка раціональних графіків виходу на роботу. 

Скоротити витрати на оплату праці ППКФ «Багира і Ко» можна також за 

рахунок забезпечення рівномірного та ритмічного розвитку товарообороту, оскільки 

зараз на підприємстві при недовиконанні плату товарообігу торговельним робітникам 

доплачують до гарантованого мінімуму, а за умов перевиконання плану – робітники 

отримують необґрунтовано високі премії. У зв’язку з цим, пропонуємо вивчити 

розподіл плану товарообороту за відділами та секціями (по кварталам та місяцям) та 

проаналізувати витрачання коштів на оплату праці по місяцям і кварталам у 

відповідності з дослідженням розвитку товарообороту за спеціальними аналітичними 

таблицями. 

6. У процесі магістерського дослідження було встановлено, що у цілому 

система обліку та внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці на 

досліджуваному підприємстві знаходиться досить у належному стані, підприємство у 

своїй роботі дотримується вимог діючого законодавства, національних ПСБО, КЗпП, 

ПКУ. Але було встановлено низку недоліків та дискусійних питань в організації 

обліково-контрольної роботи на ППКФ «Багира і Ко»: 

− Відповідальна особа за розрахунки з персоналом з оплати праці невірно 

розраховує суму відпускних, причиною чого є невірна методика розрахунку 

середньоденного заробітку при нарахуванні відпускних. Так, під час розрахунку до 

уваги беруться не календарні дні, а робочі дні.  

− На підприємстві відсутній Наказ про облікову політику, що порушує діюче 

законодавство, згідно якого підприємство повинно самостійно визначати за 

погодженням з власником відповідно до установчих документів облікову політику. 

− На досліджуваному підприємстві не проводять індексацію грошових коштів, 

яку зобов’язані проводити всі без виключення роботодавці. ТОВ «Багира и Ко» 

порушує вимоги трудового законодавства, оскільки не здійснює державних гарантій 

в мінімальних розмірах, пов’язаних з можливість частково або повністю 

відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг. Тому може отримати 



фінансовий штраф за кожного працівника, дохід якому не індексується, у розмірі – 10 

мінімальних зарплат. 

− Деякі працівники підприємства фактично працюють у вихідні дні, однак 

отримують зарплатню без урахування вимог ч. 1 ст. 72 КЗпП, де йдеться про 

компенсацію в один із способів: або надання іншого дня відпочинку (у цьому випадку 

робота у вихідний день оплачується в одинарному розмірі), або у грошовій формі в 

подвійному розмірі згідно. За таке порушення трудового законодавства встановлений 

також фінансовий штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат. 

− Облік на досліджуваному підприємстві ведеться за допомогою програми 1С: 

Підприємство 7.7. та Excell. На сьогоднішній день існують більш сучасніші та 

удосконалені програми, які могли б забезпечити більш швидку і полегшену роботу 

бухгалтера, особливо на ділянці обліку зарплати. 

− Систему внутрішнього контролю очолює головний бухгалтер, що може 

призвести до можливості появи ризику відображення невірної інформації щодо 

господарської діяльності підприємства. Крім цього, контроль за роботою самого 

головного бухгалтера практично не здійснюється. Також в даному випадку можливо 

використання посадових повноважень головного бухгалтера у власних інтересах, що 

може призвести до появи нестач, викривлень у фінансовій звітності.  

7. Задля усунення виявлених недоліків та вдосконалення загальної системи 

обліку та контролю ППКФ «Багира і Ко» пропонуємо такі заходи: 

− Виправити помилки в порядку розрахунку відпускних працівникам. 

Бухгалтерському персоналу підприємства рекомендується для запобігання 

виникнення помилок в майбутньому проходити курси з підвищення кваліфікації, 

користуватись спеціалізованою періодичною літературою, приймати участь у 

методичних семінарах, курсах та тренінгах для бухгалтерів. 

− Проводити індексацію заробітної плати згідно Закону України «Про 

індексацію грошових доходів населення». 

− Головному бухгалтеру підготувати Наказ про облікову політику, у якому: 

по-перше, врахувати організаційно-правову форму підприємства, галузеві 

особливості економічної діяльності, обсяги діяльності підприємства; по-друге, 



передбачити принципи, методи і процедури, які використовуються підприємством 

для ведення бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці, зокрема, форми і 

системи оплати праці, порядок  створення  резервів  на  виплату відпусток, форми  

кадрової  документації  та документування операцій з оплати праці, порядок внесення 

змін в організації праці тощо.  

− Розмежувати посади та обов'язки головного бухгалтера і керівника системи 

внутрішнього контролю шляхом призначення на посаду останнього іншого 

працівника (внутрішнього контролера/аудитора). 

− Для вдосконалення автоматизованого обліку на підприємстві необхідно 

розглянути питання та запровадити використання програмного продукту «1С 

Підприємство (версія 8.2)», оскільки на сьогоднішній день він є однією з найкращих 

бухгалтерських програм. Це дасть змогу полегшити роботу бухгалтера та забезпечити 

своєчасність та достовірність виконання необхідних операцій та документів. 

− Виправити помилки щодо нарахування оплати праці працівників у вихідні 

дні. Так, працівникам на окладі оплата повинна здійснюватися у подвійної денної 

ставки поверх окладу, якщо робота провадилася понад місячну норму. 

Таким чином, практичне застосування наданих рекомендацій сприятиме 

побудові раціональної системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю 

розрахунків з оплати праці на ТОВ «Багира і Ко», що є основною передумовою 

ефективного управління підприємством загалом. 
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