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ВСТУП 

 

Актуальність теми. На кожному підприємстві, галузі, організації чи 

установі в Україні має бути реальна і достовірна інформація про заробітну 

плату, її розмір, нарахування, утримання, виплату. Таку інформацію повинен 

забезпечити бухгалтерський облік. 

Питання заробітної плати завжди цікавило і цікавитиме населення, 

адже це один із основних засобів існування сучасної людини, в цьому і 

спостерігається актуальність обраної мною теми. В Законі України «Про 

оплату праці» [4] зазначається, що заробітна плата - це винагорода, 

обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором 

власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану 

ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов 

виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його 

праці та господарської діяльності підприємства. 

Правильна постановка бухгалтерського обліку і внутрішнього 

контролю трудових витрат забезпечує доцільне, економне витрачання коштів 

на оплату праці, сприяє підвищенню ролі заробітної плати в поліпшенні 

матеріального стимулювання виробництва, в зміцненні трудової дисципліни, 

зниженні собівартості виробів, що випускаються, тощо [67, с. 688]. 

Теоретичні і методичні аспекти вдосконалення оплати праці і 

матеріального стимулювання, аналіз тенденцій його подальшого розвитку 

представлені в багатьох публікаціях учених-економістів України і інших 

держав. Серед них особливу увагу звертають на себе роботи А.А. Бугуцкого, 

М.Х. Вдовіченко, В.С. Дієсперова, В.Н. Поліщука, В.В. Сопко, Ц.Р. 

Струміліна, Г.З. Слізенгера, В.Н. Завгороднего, Н.І. Маліка, Н.Н. 

Павловської, Р.Н. Яковлева і інших. В їх публікаціях широко розглядаються 

питання, пов'язані з обліком і організацією оплати праці, його 

продуктивності і ефективності. Проте, є ще багато невирішених питань 

теоретичного, методологічного і  практичного характеру.  
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Метою роботи є висвітлення теоретичних знань пов‘язаних із обліком 

та аналізом заробітної плати та перевірка їх доцільності у практичному 

застосуванні на прикладі даних про заробітну плату ТОВ «Кубличський 

елеватор». Поставлена мета вимагає вирішення наступних завдань: 

- вивчення економічної суті заробітної плати; 

- дослідження теоретичних основ організації обліку розрахунків з оплати 

праці і порядку проведення відрахувань та утримань із заробітної плати; 

- визначення порядку документального оформлення операцій з 

нарахування заробітної плати; 

- проведення аналізу організації обліку та оплати праці на підприємстві; 

- розробка економічно обґрунтованих пропозицій з вдосконалення 

організації обліку і оплати праці працівників підприємства.  

Об’єктом дослідження та центром нашої уваги виступає ТОВ 

«Кубличський елеватор», а саме, виступатиме інформаційно-аналітичне 

забезпечення обліку і контролю розрахунків з оплати праці, що є важливою 

ланкою системи соціально-трудових відносин. 

Предметом вивчення даної теми є: 

 теоретичні засади обліку і аналізу заробітної плати (закони, системи, 

форми, закономірності, принципи, механізми, методи .). 

 практичний аспект застосування досліджуваного об‘єкту (ведення 

обліку заробітної плати та система оплати праці в ТОВ «Кубличський 

елеватор»). 

Заробітна плата - є важливішим засобом підвищення зацікавленості 

працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів 

виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту. 

Збільшення ефективності суспільної продуктивності обумовлено, 

насамперед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи. 

Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства, установлює 

штатний розклад , форми і системи оплати праці, преміювання. Облік праці і 

заробітної плати - один із найважливіших і складних ділянок роботи, що 
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потребують точних і оперативних даних, у яких відбивається зміна 

чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників, 

виробничих витрат. 

Для того, щоб виконувати задачі, які стоять перед обліком, на 

підприємстві приділено увагу: 

- контролю за чисельністю персоналу та використанням робочого часу; 

- правильності документального оформлення виробки робочих та 

службовців; 

- своєчасному нарахуванню заробітної плати та допомог; 

- своєчасному утриманню сум податків та перерахуванню їх до бюджету; 

- розподілу заробітної плати по об‘єктах калькулювання; 

- формуванню звітів про працю. 

На сьогоднішній день складність ситуації, яка склалася з питання 

розрахунків з працюючими, пояснює актуальність вибраної теми. 

Інформаційною базою дослідження стали Закони і законодавчі акти 

України з питань обліку, аудиту, аналізу та інших питань економіки, 

національні стандарти бухгалтерського обліку, план рахунків 

бухгалтерського обліку. До того ж використані публікації статистичних і 

наукових установ, праці вітчизняних, зарубіжних учених і фахівців в області 

праці і заробітної плати, практичні дані ТОВ «Кубличський елеватор», його 

фінансова та податкова звітність, усні консультації працівників 

підприємства, а також ресурси мережі Інтернет. 

Практична цінність роботи полягає в розробці рекомендацій щодо 

вдосконалення системи обліку, аудиту та аналізу розрахунків з оплати праці 

на ТОВ «Кубличський елеватор». 

Отже, розглянемо теоретичні основи та діючу практику обліку, аудиту 

та аналізу розрахунків з оплати праці на досліджуваному підприємстві. 
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ВИСНОВКИ 

 

В Україні практично створено законодавчо-правову базу регулювання 

оплати праці відповідно до міжнародних трудових норм, що діють у 

ринковій економіці, але цей механізм у повному обсязі не спрацьовує, 

особливо в договірному регулюванні. 

На сьогодні ще існує велика кількість невирішених питань і 

суперечностей у сфері оплати праці. Облік розрахунків з заробітної плати має 

бути організований таким чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності 

праці, повному використанню робочого часу, а також правильному 

обчисленню чисельності працівників для обліку заробітної плати з метою 

оподаткуваня. Для цього на підприємстві мають бути чітко розподілені 

функції обліку між відділами. Удосконалення організації заробітної плати на 

підприємствах має будуватися на оптимізації тарифного регулювання 

заробітної плати, до неї належать: 

- удосконалення тарифної системи шляхом встановлення співвідношень 

тарифних ставок залежно від рівня кваліфікації робітників; 

- запровадження гнучких форм і систем оплати праці, включаючи контрактну 

й безтарифну; 

- розроблення внутрішньовиробничих тарифних умов оплати праці як 

чинників підвищення мотивувальної та стимулювальної ролі тарифних 

систем на підприємствах; 

- удосконалення мотиваційного механізму регулювання міжпосадових 

окладів, міжкваліфікаційних рівнів оплати праці; 

- удосконалення нормування як засобу регулювання міри праці та її оплати; 

- обґрунтування вибору найефективніших форм і систем заробітної плати; 

- колективне регулювання заробітної плати. 

Здійснюючи побудову або удосконалення організації обліку оплати 

праці, підприємства мають підходити до цього питання обґрунтовано, 
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враховуючи доцільність, використовуючи результати наукових досліджень, 

передового досвіду. 

Питання нарахування заробітної плати і оплати праці займають 

особливе місце в роботі кожного підприємства. 

З одного боку, це пов'язано з відношенням до таких питань самих 

робітників, для яких заробітна плата служить основним джерелом 

матеріальних благ. 

З іншого боку, – з тою обставиною, що суми, що спрямовуються 

підприємством на оплату праці, так чи інакше служать мірою, що визначає 

надходження податків і обов‘язкових зборів у бюджет і цільові фонди. 

Заробітна плата – це точка перетину інтересів багатьох: підприємства; 

працівника, держави, податкової служби, бюджетів різних рівнів, фондів 

тощо. Кожна з цих сторін оцінює значення заробітної плати, якщо не як 

найважливіших. 

Організація оплати праці на підприємстві повинна забезпечувати: 

точний розрахунок заробітної плати кожного робітника відповідно до 

кількості і якості витраченої праці, що забезпечується формами і системами її 

оплати, правильний розрахунок утримань із заробітної плати; контроль за 

дисципліною праці, використанням часу і виконанням норм виробітку 

робітниками, своєчасним виявленням резервів подальшого росту 

продуктивності праці, витратами фонду заробітної плати і т.п. [43, с. 522] 

Ми побачили, що організація заробітної плати визначається трьома 

елементами: тарифною системою, нормуванням праці і формами та 

системами оплати праці. Тарифна система, яка є основою організації оплати 

праці, включає в себе тарифну сітку, тарифну ставку і тарифно-кваліфікаційні 

довідники. 

Система заробітної плати має відповідати вимогам прискорення 

науково-технічного прогресу, переходу на інтенсивні методи господарювання, 

поліпшення якості продукції. 
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З метою підвищення ефективності суспільного виробництва система 

заробітної плати повинна стимулювати зацікавленість робітників, 

спеціалістів і службовців у результатах праці, сприяти розповсюдженню 

диференціації оплати праці залежно від її кількості та якості, раціональному 

витрачанню коштів на заробітну плату, дотримання встановлених 

співвідношень між зростанням продуктивності праці та середньої заробітної 

плати [29, с. 726]. 

Фонд оплати праці є важливою складовою будь якого підприємства. Так 

як на будь якому підприємстві, навіть на автоматизованому, працюють 

робітники, яким потрібно виплачувати заробітну плату, оскільки, як відомо, 

саме заробітна плата є єдиним стимулом праці працівників. 

Після вивчення питань синтетичного та аналітичного обліку як у 

теоретичному аспекті, так і в практичному напрямку, за матеріалами обліку у 

ТОВ «Кубличський елеватор», ми бачимо, що підприємство облік праці та її 

оплати веде на балансовому рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці», на 

якому ведеться узагальнення інформації про розрахунки з працівниками по 

оплаті праці за всіма її видами, а також розрахунки за не одержану 

працівниками у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з 

депонентами).  

В цілому облік праці та її оплати на підприємстві відповідає існуючим 

нормам та інструктивним законодавчим документам. Але на підприємстві є 

недоліки при організації обліку праці та її оплати, які негативно впливають як 

на фінансово-господарську діяльність підприємства в цілому, так і на 

організацію роботи самої бухгалтерії. До основних недоліків можна віднести 

низький рівень оплати праці на підприємстві який не є стимулом для 

підвищення продуктивності праці робітників підприємства. 

Виходячи із даних за результатами проведенного аналізу використання 

трудових ресурсів у ТОВ «Кубличський елеватор», можна зробити наступні 

висновки, що підприємству необхідно:  

1. Нарощувати обсяги реалізації своїх послуг.  
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2. І далі ефективно використовувати трудові ресурси, тобто збільшувати 

продуктивність праці своїх робітників (не допускати внутрізмінних втрат і 

цілоденних простоїв). 

3. Прагнути до зменшення плинності кадрів за рахунок матеріального 

заохочення працівників, покращення умов праці на підприємстві. 

4. Збільшувати обсяги реалізації продукції за рахунок недопущення 

залишків нереалізованої продукції та підвищення продуктивності праці. 

5. Збільшити кількість днів відпрацьованих одним робітником до рівня 

попереднього року. 

6. Розширювати канали збуту та підвищувати попит на продукцію. 

Аудит проведений відповідно до Національних Нормативів Аудита в 

Україні. Аудит планувався і проводився таким чином, щоб одержати 

достатню впевненість у тім, що бухгалтерська звітність у частині оплати 

праці не містить істотних перекручувань. У результаті перевірки 

розбіжностей записів у розрахунково-платіжних відомостях і первинних 

документах, погрішності у веденні й оформленні первинних документів, 

виправлення не виявлено. 

Вважаємо основними напрямами підвищення ефективності й 

надійності внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці на 

досліджуваному підприємстві такі: 

 розробка чітко сформованої організаційної структури підприємства та 

обліково-аналітичного підрозділу; 

 складання посадових інструкцій з метою розподілу повноважень; 

 розробка графіків чи схем документообігу; 

 постійне підвищення кваліфікації персоналом підприємства, у тому 

числі й обліковими працівниками;   

 періодичний перерозподіл обов‘язків між працівниками бухгалтерії, 

матеріальне стимулювання їх праці; 

 створення умов для звірки даних між працівниками різних структурних 

підрозділів підприємства та в межах бухгалтерії;  



103 

 розробка і виконання планів проведення інвентаризації розрахунків; 

 здійснення розрахункових операцій  в межах чинного законодавства; 

 дотримання договірної та розрахунково-платіжної дисципліни. 

Разом з тим, одним із важливих напрямів підвищення ефективності 

розрахунків є систематичне проведення комплексного аналізу стану, 

динаміки та структури розрахунків з оплати праці з метою виявлення 

загальних тенденцій та закономірностей її розвитку і запобігання 

виникнення помилок.  

Заробітна плата в Україні має низький рівень і, для більшості найманих 

працівників, вона перетворилася на невелику соціальну виплату. Така 

ситуація не сприяє зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих 

результатів праці.  

Для вирішення цих проблем необхідно провести комплексну реформу 

оплати праці, яка б відповідала таким завданням: підвищення 

платоспроможного попиту на внутрішньому ринку, збільшення питомої ваги 

заробітної плати у ВВП, встановлення раціональних співвідношень між 

заробітною платою, підприємницьким прибутком і прибутком від власності, 

створити цілісну системну правову базу організації оплати праці. 

Вважаємо, що запропоновані рекомендації з удосконалення, якісно 

поліпшать систему обліку і контролю розрахунків з оплати праці та витрат на 

досліджуваному підприємстві, що в остаточному підсумку позитивно 

відіб‘ється на всій його діяльності. 
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