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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Перехiд до. ринкової економіки вимагає, 

конкурентноздатностi товарiв i послуг на основi впровадження досягнень 

науково-технiчного прогресу, має бути реальна .й достовірна інформація про 

трудомісткість виробленої продукції, про нарахування заробітної плати. 

Заробітна плата займає .одне з центральних місць в системі підвищення 

продуктивності праці на підприємстві.  

Проблеми оплати праці в сучасних умовах господарювання стають усе 

більш гострими й актуальними ще й у зв’язку з тим, що для дуже значної 

кількості підприємств регулярність і розмір виплат визначають не тільки 

перспективи розвитку самих організацій, але і забезпечують фактичне 

«виживання»  їхнього персоналу. Низький рівень оплати праці руйнує 

двоєдність процесу розвитку – економічного зростання і добробуту населення, 

знижує якість робочої сили, звужує внутрішній ринок, обумовлює 

примітивізацію потреб, руйнує трудовий потенціал, сприяє розвитку тіньових 

процесів і відтоку кваліфікованих талановитих енергійних молодих людей за 

кордон. З іншої сторони надмірний рівень заробітної плати для власника 

підприємства пов’язаний з перевитратами і зниженням прибутковості. 

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що правильний облік 

заробітної плати та персоналу дозволяє підприємству визначити систему 

мотивації працівників, правильно співвіднести рівень заробітної плати з рівнем 

продуктивності праці. А контроль розрахунків з оплати праці забезпечує 

належний рівень достовірності такої інформації для управління. 

Розвиток теорії заробітної плати пов’язаний з іменами західних вчених – 

Ж. Б. Сея,  А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса, Дж. Б. Кларка, А. Маршалла, А. 

Пігу,  Дж. Гелбрейта, К. Джині, Р. Барра. 

Проблемами внутрішньогосподарського контролю розрахунків з оплати 

праці займалися В.М. Жук, М.Т. Білуха, Г.Г. Кірейцев, В.Б. Моссаковський, 

С.О. Левицька, Л.М. Чернелевський, П.Т. Саблук, В.Я. Савченко, І. В. Саух. 
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Мета та задачі дослідження. Теоретичне обґрунтування організації та 

методики обліку та контролю розрахунків з оплати праці та надання пропозицій 

і рекомендацій з їх удосконалення. 

Для реалізації зазначеної мети поставлено такі завдання:  

1) вивчення теоретичних основ обліку та аналізу розрахунків по оплаті 

праці і нормативно – законодавчих актів; 

2) з`ясувати особливості облікової політики досліджуваного підприємства 

з обліку заробітної плати; 

3) провести аналіз фінансового стану та ефективності використання 

трудових ресурсів підприємства; 

4)  визначити шляхи удосконалення обліку, контролю розрахунків за 

виплатами працівникам. 

Предмет дослідження – методика обліку та контролю розрахунків з 

оплати праці  на підприємствi. 

Об’єктом дослідження виступають облік та контроль розрахунків з 

оплати праці на КП «Теплопостачання міста Одеси». 

Методи дослідження. У процесі дослідження використано систему 

методів: порівняння та аналізу ,синтезу та узагальнення,причинно-наслідкового 

та абстрактно-логічного зв’язку (дослідження нормативно-інформаційного 

забезпечення обліку та контролю), вертикального та горизонтального аналізу, 

статистичні та економіко-математичні методи (характеристика облікової 

політики та аналіз розрахунків з оплати праці). 

Інформаційною базою для проведення дослідження є Кодекси та Закони 

України, підзаконні нормативні акти, Національні Положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку, фінансова та статистична звітність підприємства, 

первинна документація, узагальнюючі регістри бухгалтерського обліку. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів з 

відповідними підрозділами, висновку, списку використаних джерел і додатків. 
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ВИСНОВКИ 

 

Підводячи підсумки, можна зробити висновок про те, що завданням 

обліку  праці та її оплати є: своєчасне і точне оформлення документами обсягу 

виконаних робіт, одержаної продукції й нарахування заробітної плати 

відповідно до кількості та якості затраченої праці; контроль за  дотриманням 

чисельності працівників та їх участі у виробничому процесі; суворе дотримання 

порядку витрачання фонду оплати праці за категоріями працівників по 

підприємству в цілому і по кожному виробничому підрозділу та правильного 

розподілу витрат, робіт і послуг; своєчасне й правильне нарахування і виплата 

заробітної плати (оплати праці) та матеріального стимулювання кожного 

працівника, контроль за утриманням із заробітної плати; своєчасне складання 

звітності по заробітній платі та подання її у відповідні органи; використання 

обґрунтованої системи оплати праці; оцінка трудових затрат; точний облік 

заробітку кожного працюючого і всіх розрахунків, пов’язаних з оплатою праці; 

обґрунтований розподіл фонду заробітної плати між галузями та 

виробництвами. 

Облік заробітної плати регулюється Конституцією України, Кодексом 

законів про працю України, законами «Про оплату праці», «Про відпустки», 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про охорону 

праці», Податковим кодексом України, П(С)БО, колективним договорами, 

положеннями про оплату праці та преміювання.  

Заробітна плата - це винагорода, як правило, в грошовому виразі, яку 

власник або уповноважений ним орган згідно з трудовим договором виплачує 

працівнику за виконану роботу або надану послуг. Основна зарплата 

визначається згідно з установленими нормами праці, до яких відносяться норми 

часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки. Додаткова зарплата - це 

винагорода за працю понад встановлених норм, за трудові успіхи, якість, 

виконання особливо важливих завдань, винахідливість, особливі умови праці. 
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Інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які включають винагороди за 

підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, які 

не передбачені чинним законодавством, або які перевищують їх розміри, 

встановлені законодавством. 

Основними елементами, які використовуються для організації заробітної 

плати вважає наступні:  норми праці;  тарифна система;  форми і системи зар-

плати;  відрядні розцінки;  посадові оклади;  фонд оплати праці. 

Форми і системи оплати праці регламентують порядок визначення 

заробітної плати працівників. При цьому системи безпосередньо встановлюють 

порядок нарахування зарплати в залежності від вибраних показників і 

результатів праці працівника, а форми представляють сукупність однорідних 

систем. 

Об’єктом аналізу в роботі виступає облік на КП «Теплопостачання міста 

Одеси». 

Оплата праці на КП «Теплопостачання міста Одеси» грунтується на 

Конституції України, здійснюється відповідно до Законів України «Про оплату 

праці», «Про колективні договори і угоди», Кодексу законів України про 

працю, Генеральної угоди, галузевих угод та Колективного договору. 

Відповідно до ст.15 Закону України «Про оплату праці» форми і системи 

оплати праці, норми праці, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови 

запровадження і розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших 

заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються 

підприємством самостійно, з дотриманням норм і гарантій, передбачених 

законодавством. Збереження міжпосадових співвідношень посадових окладів 

керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців на державному 

рівні не встановлюється, а обирається підприємством самостійно і 

затверджується у Колективному договорі.  

 В процесі обліку на КП «Теплопостачання міста Одеси»  використовують 

такі типові форми обліку особового складу й використання робочого часу:  

П-1. Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу.  
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П-2. Особова картка.  

П-3. Особова картка з заробітної плати. 

П-5. Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу. 

П-6. Наказ (розпорядження) про надання відпустки. 

П-8. Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору 

(контракту).  

П-13. Табель обліку використання робочого часу. 

Для обліку використання робочого часу всіх категорій працюючих, для 

контролю за дотриманням працюючими встановленого режиму на КП 

«Теплопостачання міста Одеси» використовують «Табель обліку використання 

робочого часу» (форми № П-13). 

Усі дані про господарські операції щодо оплати праці відображуються в 

первинних документах, після чого їх потрібно згрупувати та узагальнити за 

об'єктами бухгалтерського обліку. 

Відпустки для групи працівників оформляються за допомоги форми 

«Список про надання відпустки» (ф. № П-7). На підставі наказу відділ кадрів 

робить відмітки в особовій картці працівника, а бухгалтерія робить розрахунок 

заробітної плати, що належить за відпустку. При наданні відпустки без оплати 

поруч із зазначенням кількості днів відпустки зазначається «без оплати». 

Узагальнення інформації про розрахунки з персоналом з оплати праці (за 

всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), а також розрахунки за 

неодержану персоналом у встановлений термін  суму з оплати праці 

(розрахунки з депонентами) на КП «Теплопостачання міста Одеси»  

здійснюється на рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці». Рахунок 66 

«Розрахунки з робітниками по оплаті праці» - пасивний, балансовий, 

розрахунковий і має такі субрахунки: 

– 661 «Розрахунки з заробітної плати», 

– 662 «Розрахунки з депонентами. 

Діючим планом рахунків на підприємстві передбачені такі субрахунки до 

рахунку 661: 661 «Розрахунки з заробітної плати», 661/0 «Виробництво», 661/1 
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«Транспортування», 661/2 «Постачання», 661/3 «Інші виробничі витрати», 

проте дані субрахунки на підприємстві не використовуються. Виходячи з цього 

підприємству КП «Теплопостачання міста Одеси» рекомендується 

удосконалити аналітичний облік, використовувати субрахунки до рахунку 661 

«Розрахунки за виплатами працівникам», які передбачені Планом рахунків та 

зробити розмежування, а саме на субрахунок 661/0 віднести розрахунки з 

оплати праці робітникам, які зайняті виробництвом теплової енергії, 

субрахунок 661/1 – враховувати оплату праці працівникам, які виконують 

ремонтні роботи теплових мереж.  

Відкриття нових субрахунків буде доречним, адже це дозволить 

підприємству більш широко вести аналітичний облік, надасть більш детальну 

інформацію з розрахунків за виплатами працівникам для прийняття 

управлінських рішень, посилить контроль за використанням фонду оплати 

праці. 

Підприємству КП «Теплопостачання міста Одеси» рекомендується 

використовувати  субрахунок 662 «Розрахунки за додатковою заробітною 

платою» де повинні обліковуватися  доплати та надбавки до тарифних ставок та 

посадових окладів у розмірах, передбачених діючим законодавством: 

- кваліфікованим працівникам, що зайняті на особливо відповідальних 

роботах, за високу кваліфікаційну майстерність; 

- керівникам, спеціалістам за високі досягнення в праці або виконання 

особливо важливих завдань;  

- за володіння іноземними мовами; 

- за сумісництво професій;  

- за роботу у вихідні дні; 

- премії робітникам, керівникам, спеціалістам та іншим службовцям за 

виробничі результати; 

- суми відшкодувань втраченого заробітку через тимчасову втрату 

працездатності. 
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Підприємству рекомендується відкрити субрахунок 663 «Розрахунки за 

іншими виплатами», на якому пропонується вести облік видів нарахувань, що 

не входять до фонду оплати праці КП «Теплопостачання міста Одеси», а саме: 

- нарахувань допомоги по тимчасовій непрацездатності; 

- допомоги при народженні дитини; 

- допомоги на поховання; 

- матеріальної допомоги; 

- одноразової допомоги працівникам, які виходять на пенсію;  

- суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору.  

Окрім вищезазначених субрахунків доцільним було б ввести субрахунок, 

на якому можна вести облік розрахунків за неотриману у встановлений термін 

суму з оплати праці (облік депонованої заробітної плати) – 664 «Розрахунки за 

депонованою заробітною платою». 

На підставі даних бухгалтерського обліку на КП «Теплопостачання міста 

Одеси» здійснюється аналіз оплати праці. Фонд заробітної плати персоналу 

основної діяльності на КП «Теплопостачання міста Одеси» у 2016 році 

порівняно із 2014 роком збільшився на 10,1 млн. грн. При цьому, суттєве 

зростання фонду зарплатні спостерігалося за категорією «робітники». 

Абсолютне зростання фонду оплати праці за цією категорією склало 6,96 млн. 

грн. 

Наявність відносної економії коштів за категорією «робітники» у розмірі  

12,03 млн. грн. вказує на те, що темпи зростання продуктивності праці 

робітників випереджали темпи зростання їхньої середньої зарплати, і, 

відповідно, була досягнута економія і зменшення собівартості наданих послуг у 

частині витрат на оплату праці. 

Фактичний фонд заробітної плати робітників за 2016 рік в оцінці 2015 

року = фонд заробітної платні робітників у 2015 році × темп зростання 

обсягу наданих послуг = 90446 × 121% = 109440 тис. грн. 

Відносне відхилення по фонду заробітної плати робітників = 97408 – 109440 

= -12032 тис. грн. 
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Аналіз даних таблиці 3.3 показав, що на КП «Теплопостачання міста 

Одеси» існує відносна економія заробітної плати за категорією «робітники» на 

суму 12,03 млн.грн. Досягнута економія була обумовлена позитивною дією 

такого чинника, як річна продуктивність праці.  

За рахунок зростання середньорічної продуктивності праці, фонд оплати 

праці за категорією  «робітники» знизився на 24,6 млн.грн. 

На КП «Теплопостачання міста Одеси» збитковість персоналу, тобто 

збиток від операційної діяльності у розрахунку на одного працюючого, 

збільшився на 181,951 тис. грн. Це відбулося за рахунок зростання 

середньорічного обсягу наданих послуг у розрахунку на одного працюючого. 

За рахунок впливу цього чинника, збитковість персоналу зросла на 5,82 тис.грн. 

Отриманий негативний результат було збільшено завдяки зростанню 

генерування збитків від операційної діяльності на підприємстві у 2016 році. 

Тому зростання рівня збитковості обороту з 5,2% у 2015 році до 40,6% у 2016 

році призвело до збільшення збитковості персоналу на 176,1 тис.грн.  

Кореляційно-регресійний аналіз одного з основних показників  

управління витратним механізмом на підприємстві − оплатомісткості, певною 

мірою, є доповненням і поглибленням традиційного економічного аналізу, який 

проведений нами у попередніх розділах. Він забезпечує визначення впливу 

факторів,  для яких не можливо побудувати жорстку детерміновану факторну 

модель. Задля своєї реалізації, кореляційно-регресійний аналіз вимагає 

виконання низки умов: 

 для побудови рівняння регресії необхідна певна сукупність об’єктів:  у 

 нашому дослідженні – просторово-часова інформація по базовому 

підприємству за 2014-2015 роки розподілялася за кварталами); 

 необхідний достатній обсяг спостережень (за оцінками експертів 

кількість спостережень має хоча б у 3-4 рази перевищувати кількість чинників); 

 сукупність має бути однорідною. 

Кореляційно-регресійний аналіз розв’язує два основні завдання: 

визначення за допомогою рівняння регресії аналітичної форми зв’язку між 
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результативним і факторним показниками та встановлення рівня щільності 

зв’язку між ними. Оскільки метою дослідження є проведення аналізу 

ефективності управління витратами з оплати праці, нами було прийнято 

рішення при моделюванні декілька основних чинників, які визначають суттєву 

зміну результативного показника. Результати дослідження показали, що 

актуальним для КП «Теплопостачання міста Одеси» є впровадження 

прогресивних технологій надання послуг щодо теплопостачання: впровадження 

сучасних технологій з метою недопущення значних втрат на шляху 

«підприємство – населення», а саме, ліквідація проривів у трубопроводах та 

здійснення гідроізоляції наземних дільниць трубопроводів. Це дозволить 

збільшити обсяги надання послуг і, відповідно, підвищить рівень 

продуктивності праці. 

Стосовно оплатомісткості наданих послуг − варто вдатися до заходів 

щодо сумісництва професій  та збільшення зони обслуговування теплової 

інфраструктури. Більш чітко визначити систему преміювання за недопущення 

втрат тепла під час подачі його населенню. Це, у свою чергу, дозволить 

зменшити частку заборгованості місцевих бюджетів перед базовим 

підприємством з оплати праці. 

На КП «Теплопостачання міста Одеси»доцільно внести ряд змін в наказ 

про облікову політику, які будуть стосуватися  оплати праці. Зокрема 

рекомендується виділити окремий розділ, присвячений безпосередньо оплаті 

праці, де буде відображено перелік осіб, відповідальних за ведення обліку 

оплати праці та їх посадові інструкції; перелік центрів витрат та сфер 

відповідальності; комерційну таємницю та порядок її захисту; систему 

внутрішнього контрою тощо. Також напрямком удосконалення обліку праці  та 

заробітної плати є їх автоматизація. КП «Теплопостачання міста Одеси» 

пропонується з метою удосконалення обліку розрахунків з оплати праці 

використати відоме більш нове програмне забезпечення 1С, а саме 

«1С:Підприємство 8.2. Зарплата й Управління Персоналом для України». 
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