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ВСТУП 
 

Актуальність теми. Заробітна плата є однією з найскладніших 

економічних категорій і одним з найважливіших соціально-економічних 

явищ. 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 організації заробітної плати і формування 

її рівня разом з питаннями забезпечення зайнятості складають основу 

соціально-трудових відносин у суспільстві. 

Закон України “Про оплату праці” визначив, що заробітна плата – це 

винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник чи 

уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу 

[13]. Головна мета оплати праці – стимулювання розвитку виробництва, 

обґрунтована винагорода робітників за виконану роботу. 

Реформування бухгалтерського обліку в Україні вимагають 

удосконалення організації обліку оплати праці на підприємствах. 

Актуальність розгляду цього питання зумовлена певною зміною нормативної 

й документальної бази оплати праці на підприємствах і підприємницьких 

структурах. На сьогодні спостерігається велика диференціація заробітної 

плати між окремими соціальними групами. Заробітна плата перестала бути 

стимулювальним фактором, що ускладнює проведення мотивувальної 

політики. 

Облік праці та заробітної плати є одним із основних об’єктів 

бухгалтерського обліку. Він є досить трудомістким, потребує уваги і 

сконцентрованості, оскільки пов'язаний з обробленням великої кількості 

первинної інформації, має багато однотипних операцій, здійснення яких 

потребує багато часу. 
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Питання реформування оплати праці в Україні висвітлювали А. 

Калина, А. Колот, К. Крищенко, С. Соломонов, Н. Ткаченко та інші. Але 

зміна господарських умов і законодавства потребують  подальшого 

вирішення цього питання. 

Мета і задачі дослідження. Метою випускної роботи є проведення 

обліку контролю розрахунків з оплати праці на прикладі діючого 

підприємства. 

Для досягнення поставленої мети визначені такі завдання: 

- розглянути теоретичні основи обліку розрахунків з оплати праці; 

- дослідити стан організації обліку розрахунків з оплати праці на ПП «Ідеал»; 

- провести аналіз фінансового стану досліджуваного підприємства; 

- провести аудит обліку розрахунків з оплати праці на ПП «Ідеал». 

У випускній роботі методологічні засади регулювання обліку 

заробітної плати в умовах сучасного ринку розглядаються крізь призму 

впливу суб’єктів оплати праці на встановлення в кінцевому результаті 

гнучкості або жорсткості заробітної плати. 

Система оплати праці і матеріального стимулювання має відповідати 

вимогам прискорення науково-технічного прогресу, переходу на інтенсивні 

методи господарювання, підвищення якості продукції. 

Предметом дослідження є методика обліку і контролю оплати праці 

на підприємстві в сучасних умовах господарювання. 

Об’єктом дослідження є ПП «Ідеал», яке є підприємством приватної 

форми власності, мета діяльності якого є отримання прибутку. 

Практичне значення одержаних результатів заключається у можливості 

використання виконаних розробок для вдосконалення первинного та 

зведеного обліку оплати праці. 

Інформаційною базою при виконанні дослідження є законодавчі та 

нормативні акти України, що регламентують організацію обліку, контролю 

та аналізу розрахунків з оплати праці, наукові праці вітчизняних та 

закордонних вчених-економістів, а також облікові дані ПП «Ідеал». 
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ВИСНОВКИ 
 

Прийняті законодавчі нормативно-правові акти сприяли значним змінам у 

реформі оплати праці. 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 праці та 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. 
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Здійснюючи побудову або удосконалення організації обліку оплати праці, 

підприємства мають підходити до цього питання обґрунтовано, враховуючи 

доцільність, використовуючи результати наукових досліджень, передового 

досвіду. 

Розробляючи внутрішні документи (положення про оплату праці, 

преміювання та інші), необхідно: 

- розширювати практику персоніфікації ставок і окладів найбільш 

кваліфікованим працівникам, орієнтованим на підвищення ефективності праці; 

- враховувати галузеві особливості, зокрема при створенні системи 

стимулювання, встановлювати спеціальні, специфічні фактори оцінок робіт для 

методу бальної системи преміювання, для кожної категорії персоналу, 

посилюючи регуляторну і стимулювальну функції заробітної плати; 

- до переліку факторів та критеріїв оцінювання умов преміювання включати 

рівень кваліфікації, ступінь відповідальності  виконаної  роботи, рівень 

професійної майстерності, ініціативності, стаж роботи, результати 

кваліфікаційної атестації робітників тощо, які відповідають сучасним реаліям, 

тактиці та стратегії управління підприємством, його підрозділами й персоналом. 

Від організації обліку оплати праці залежить  якість, правдивість, 

справедливість, повнота і своєчасність розрахунків з персоналом з оплати праці. 

Проаналізувавши фінансовий стан підприємства нами зроблені відповідні 

висновки. 

В 2017 році по зрівнянню з 2016 роком збільшився обсяг реалізованих 

товарів в діючих цінах підприємства на 36998 тис. грн. або на 35,9 %. Це 

збільшення трапилось, передусім, за рахунок росту цін на споживчі товари. 

На підприємстві ПП «Ідеал» існує почасово-преміальна форма оплати 

праці як основних, так і допоміжних робітників. За цією системою заробіток 

робітникові нараховується не тільки за відпрацьований час, а й за досягнення 

певних кількісних і якісних показників. 
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При поведенні контролю з оплати праці ПП «Ідеал» використаний план 

перевірки з оплати праці. Виходячи з наявного плану перевірки, в процесі 

перевірки розрахунків з оплати праці ПП «Ідеал» виконано п’ять блоків завдань. 

Важливе дотримання терміну проведення, що визначається виходячи з обсягів 

роботи. 

Результати проведення тесту було отримання позитивних відповідей на 

поставлені питання, щодо використання подібних тестів дає змогу 

сконцентрувати увагу на слабких місцях. Запропонований тест використаний з 

метою систематизації інформації при виконанні програми перевірки. 

На підприємстві ПП «Ідеал» була проведена перевірка по розрахунках з 

оплати праці у відповідності з вимогами Законів України. Було використано 

принцип вибіркової та суцільної перевірки і брали до уваги тільки суттєві 

помилки 

У результаті перевірки були випадки розбіжності записів у розрахунково- 

платіжних відомостях і первинних документах, погрішності у веденні й 

оформленні первинних документів, виправлення (підписані бухгалтером). 

На нашу думку, також для удосконалення внутрішнього контролю на 

підприємстві було б непогано створити службу, яка здійснювала б контроль за 

фінансово-господарською діяльністю підприємства, надавати рекомендації 

керівництву з управління обліковими процессами. Керувати такою службою 

повинен незалежний від головного бухгалтера фахівець. 

Служба контролю повинна перевіряти ефективність форм і методів 

обліку, правильність первинної реєстрації господарських фактів, достовірність 

оцінки, кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку і правильність 

заповнення облікових регістрів, складання звітності підприємства. 
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