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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Організація, оплата праці та її облік – це важливий 

напрямок діяльності будь-якого сучасного підприємства. Саме існування 

господарської діяльності неможливо без працівників, які беруть активну участь 

у виробничому процесі, що використовують знаряддя праці для впливу на 

предмети праці з метою створення благ. У свою чергу, працівники очікують 

матеріальної винагороди за свою працю, тобто нарахування та видачі їм 

заробітної плати. 

Проблема організації оплати праці є однією з найбільш гострих. 

Актуальність проблеми зростає на фоні соціально-економічної кризи в країні. 

Для більшості населення заробітна плата втратила свою відтворювальну та 

стимулюючу функції і фактично перетворилася на різновид соціальних виплат, 

не пов'язаних з кількістю, якістю та кінцевими трудовими результатами. При 

цьому її рівень у нашій країні значно нижчий порівняно з розвиненими 

державами світу. Праця та її оплата як ціннісні орієнтири втрачають своє 

соціально-економічне призначення, що руйнує основи економічного й 

соціального розвитку суспільства [12, с. 185].  

Отже, існуюча ситуація вимагає всебічного моніторингу, аналізу, обліку і 

контролю процесу оплати праці на підприємствах України. Зокрема, від 

організації обліку оплати праці залежить якість, справедливість, повнота і 

своєчасність розрахунків з робітниками з оплати праці. Здійснюючи 

вдосконалення організації обліку оплати праці, підприємство має підходити до 

цього питання обґрунтовано, враховуючи доцільність, використовуючи 

результати наукових досліджень і передового досвіду. Найбільш вагомі 

дослідження з питань сутності та особливостей обліку заробітної плати провели 

вітчизняні та закордоні вчені, серед яких К. Безверхий, В. С. Василенко,                      

О. Ф. Вербило, О. С. Ветлужська, Л. С. Герасимчук, А. О. Гордеюк,                                 

Ю. М. Іванечко, О. К. Лишиленко, П. М. Матюшко, Н. В. Овсюк,                                      

О. В. Покатаєва, А. І. Радчук, Т. В. Сизикова, С. В. Цимбалюк, П. А. Фісуненко, 
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О. Шоляк та інші. Не зважаючи на численну кількість наукових праць в цій 

сфері, все ж таки залишаються недостатньо дослідженими найважливіші 

проблеми з оплати праці в умовах вітчизняної економіки. При цьому найбільшу 

увагу потрібно приділити саме дослідженню обліку заробітної плати 

працівників підприємства в сучасних умовах господарювання.  

Усе вищесказане сприяло вибору напряму наукового дослідження і 

свідчить про актуальність обраної теми. 

Мета дослідження полягає у вивченні теоретичних, методичних та 

практичних питань обліку, контролю та аналізу розрахунків з оплати праці, а 

також формування практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи 

обліку та внутрішнього контролю на досліджуваному підприємстві. 

Задачі дослідження. Для досягнення поставленої у роботі мети вважаємо 

необхідно вирішити наступні завдання: 

− визначити сутність поняття «оплата праці», порядок її формування, 

основні її форми та системи; 

− вивчити основні елементи облікової політики щодо розрахунків з 

оплати праці; 

− здійснити порівняльну характеристику ПСБО 26 «Виплати 

працівникам» та МСБО 19 «Виплати працівникам»; 

− провести організаційно-економічну характеристику досліджуваного 

підприємства СКК «Одеський палац спорту»; 

− дослідити теоретичні основи та методику проведення перевірки 

розрахунків з оплати праці; 

− визначити шляхи вдосконалення обліку та внутрішнього контролю 

розрахунків з оплати праці на досліджуваному підприємстві; 

− провести аналіз складу та динаміки фонду заробітної плати                                

СКК «Одеський палац спорту»; 

− зробити оцінку ефективності використання фонду оплати праці на                 

СКК «Одеський палац спорту»; 
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− здійснити кореляційно-регресійний аналіз рівня оплатомісткості                                  

на СКК «Одеський палац спорту» 

Об’єктом дослідження у роботі виступає є процес організації обліку та 

методика проведення контролю розрахунків з оплати праці. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та 

практичних аспектів обліку та внутрішнього контролю розрахунку з оплати 

праці на досліджуваному підприємстві. 

Методи дослідження – це множина загальнонаукових та спеціальних 

методів пізнання: логічні, узагальнення, спостереження, порівняння методи 

економічного та фінансового аналізу, методи узагальнення та конкретизації 

теоретичного і практичного матеріалу. У ході дослідження також 

використовувались статистичні методи – для виявлення основних тенденцій 

розвитку досліджуваного підприємства; абстрактно-логічний метод і метод 

причинно-наслідкового зв’язку, а також метод аналогії – для удосконалення 

методики бухгалтерського обліку й внутрішнього контролю розрахунків з 

оплати праці; кореляційно-регресійний аналіз – для побудови економіко-

математичної моделі. 

Інформаційна база дослідження. Нормативно-правові акти, що 

регламентують ведення бухгалтерського обліку та періодичні видання, що 

надають роз’яснення з теоретичних і методичних аспектів обліку розрахунків із 

оплати праці, спеціальна економічна література, практичні матеріали з 

досліджуваного підприємства СКК «Одеський палац спорту» у вигляді 

первинних документів, установчих документів, регістрів аналітичного і 

синтетичного обліку,  фінансової, статистичної і податкової звітності тощо. 

Також використовувались електронні видання та інші інформаційні джерела 

мережі Інтернет. 

Публікації та апробація результатів дослідження. За результатами 

дослідження і темою кваліфікаційної роботи автором надруковано статтю у 

Збірнику науково-практичних статей обліково-економічного факультету ОНЕУ 

(Частина 1), Одеса, 2018 р. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідження теоретично-правових питань та діючої практики обліку, 

контролю та аналізу розрахунків з оплати праці дозволило зробити такі загальні 

висновки. 

Організація обліку праці та заробітної плати має сприяти підвищенню 

продуктивності праці, повному використанню робочого часу, правильному і 

своєчасному розрахунку з персоналом, а також збору інформації та групуванню 

показників з оплати праці, необхідних для поточного та наступного 

планування, контролю та аналізу.  

Дослідження питань обліку, контролю та аналізу розрахунків з оплати 

праці проводилося на прикладі комунального підприємства СКК «Одеський 

палац спорту», яке функціонує з 2000 року. Основними видами діяльності 

підприємства є функціонування спортивних споруд, діяльність із підтримки 

театральних і концертних заходів; функціонування театральних і концертних 

залів, а також надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 

нерухомого майна. По закінченню звітного року СКК «Одеський палац спорту» 

перераховує 30% отриманого прибутку до Одеської обласної ради. 

Згідно з законодавством СКК «Одеський палац спорту» є суб’єктом 

малого підприємництва, знаходиться на загальній системі оподаткування, є 

платником податку на прибуток та податку на додану вартість, сплачує 

відповідні податки та збори до бюджету України, передбаченні діючим ПКУ, 

подає до фіскальних органів відповідні форми податкової звітності.  

На підприємстві облік автоматизовано за допомогою комп’ютерної 

програми «1С: Підприємство 7.0».  

Аналіз даних показав, що господарська діяльність СКК «Одеський палац 

спорту» протягом 2015-2017 років змінилася зі збиткової до прибуткової 

(підприємство у 2015 році генерувало чистий збиток у розмірі 109,4 тис.грн, а у 

2017 році вже чистий прибуток на суму 96,4 тис.грн). На таку позитивну 

динаміку вплинуло, перш за все, більш динамічне зростання у 2017 році 
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порівняно із 2015, отриманих доходів (темп зростання складав 201%)  ніж 

понесених витрат (темп зростання складав 190%).  

Розрахунки свідчать, що фінансова стійкість СКК «Одеський палац 

спорту» у 2017 році порівняно з 2015 роком значно погіршилась. Так, 

коефіцієнт маневреності власного капіталу товариства знизився з 0,16 у 2015 

році до 0,01 у 2017 році. Отже, діяльність спортивно-концертного комплексу 

поступово більше й більше управляється за рахунок позикового капіталу.  

Аналіз зовнішньої характеристики фінансового стану СКК «Одеський 

палац спорту» − платоспроможності показав, що платоспроможність 

підприємства також погіршилася, проте за усіма коефіцієнтами воно визнається 

платоспроможним.  

Аналіз даних показав, що фонд заробітної плати персоналу основної 

діяльності у 2017 році порівняно із 2016 роком збільшився на 43%.  

Наявність відносної перевитрати грошей за категорією «інженерно-

технічний персонал» у розмірі 88,97 тис.грн вказує на некоректну роботу 

керівників СКК «Одеський палац спорту» щодо зниження витрат підприємства 

в частині оплати праці.  

Допущена відносна перевитрата була обумовлена негативною дією такого 

чинника як середньорічна заробітна плата одного працівника інженерно-

технічного персоналу. За рахунок збільшення середньої заробітної плати            

з 28,98 тис. грн до 53,08 тис.грн, зростання фонду оплати праці працівників 

відбулося на 610,61 тис.грн. Натомість збільшення середньорічного виробітку у 

розрахунку на одного працівника призвело до економії витрат на оплату праці 

працівників інженерно-технічного персоналу на 521,64 тис.грн. 

Оскільки традиційний економічний аналіз ефективності використання 

коштів на оплату праці працюючих на СКК «Одеський палац спорту» показав, 

що фонд оплати праці суттєво зріс завдяки зростанню середньої заробітної 

плати одного працюючого, й, при цьому продуктивність праці працівників 

також суттєво зросла, то актуальним є дослідження зміни такого показника 

економічної ефективності використання фонду оплати праці працюючих як 



78 
 
оплатомісткість наданих послуг. Зазначений показник нами обрано як 

результативний (у) у економіко-математичній моделі. 

До переліку факторів-аргументів нами були включені наступні 

показники: 

х1 – питома вага витрат на оплату праці у загальному обсязі витрат 

підприємства; 

х2 – рентабельність продажів; 

х3 – коефіцієнт швидкої ліквідності. 

Рівняння регресії свідчить, що по мірі збільшення питомої ваги витрат на 

оплату праці у загальному обсязі витрат, оплатомісткість наданих послуг 

збільшується на 1,619 грн; зростання рентабельності продажів призводить до 

зменшення оплатомісткості наданих послуг на 0,026 грн.; збільшення 

коефіцієнта швидкої ліквідності обумовлює зменшення оплатомісткості наданих 

послуг на 0,11 грн. 

Оскільки господарча діяльність СКК «Одеський палац спорту» 

відрізняється різнонаправленістю, розглянемо заходи щодо поліпшення 

управління витратами на оплату праці у розрізі кожного з напрямків. 

По-перше, у сфері спортивно-оздоровчої діяльності.  

У структуру приміщень СКК «Одеський палац спорту» входять зали: 

тренажерний зал, зал фітнесу, східних бойових мистецтв, альпінізму, степ-

аеробіки, йоги. На досліджуваному підприємстві використовується оплата 

праці за відпрацьований час. При цьому, ефективність праці не враховується й 

матеріально не заохочується; не приймається до уваги також вміння працювати 

з клієнтами; здатність зацікавити та збільшити контингент осіб, що займаються 

спортом. Актуальним для підприємства є використання спеціальних форм 

оплати праці, що пов’язані з розширенням зон обслуговування та сумісництвом 

функцій; введення додаткової заробітної плати, що пов’язана із залученням 

нових клієнтів; спортивної кваліфікації. 
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Задля збільшення чистого доходу від реалізації наданих послуг, бажано 

зробити безоплатним відвідування тренажерних залів та залів східних бойових 

мистетств, альпінізму, для майстрів спорту з метою додаткового залучення 

молоді та професійних спортсменів. Цим заходом можливо задовольнити 

моральну складову стимулювання праці. 

Специфіка роботи у СКК «Одеський палац спорту» така, що однією 

високою заробітною платою висококваліфікованих співробітників складно 

утримати у порівнянні з найближчими фітнес-клубами. Тому для закріплення 

персоналу, вважаємо за доцільне рекомендувати механізми соціальної 

підтримки робітників, зокрема, комплекс методичних послуг, включаючи 

медичне страхування у приватних страхових компаніях, оплата транспортних 

витрат, стажування.  

Сучасний спортивний бізнес потребує належних інвестицій у «людський 

капітал» задля відповідної віддачі у вигляді підвищення продуктивності та 

якості праці, підвищення конкурентоспроможності наданих послуг. 

Другим напрямком є проведення видовищних заходів (концерти, льодові 

шоу). У зв’язку з цим, рекомендуємо проводити постійний аналіз ринкової 

ситуації та можливих коливань попиту; прогнозування обсягів продажів білетів 

з одночасним забезпеченням стійкої реалізації. Проведення соціологічних 

опитувань та аналіз суджень глядацької аудиторій; стимулювання попиту на 

основі гнучкої цінової стратегії, зокрема, білети на ранкові спектаклі за 

меншою вартістю. 

Третій напрямок – здійснення ярмарково-вистовочної діяльності.  

Для підприємства актуальним є планування виставкової діяльності на 

основі вивчення характеристик цільової аудиторії, визначення напрямків 

фінансових витрат, визначення виставкових конструкцій та доставки 

експонатів, забезпечення страховки. Економічна служба повинна систематично 

аналізувати ефективність виставкової діяльності виходячи не тільки з обсягу 

продажів, але й кількості ухвалених договорів під час проведення виставки. 
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Резервами підвищення ефективності виставкової діяльності на                            

СКК «Одеський палац спорту» є необхідність створення сучасних 

спеціалізованих виставкових площин; підвищення рівня сервісу виставкових 

експопослуг; бажано звернути увагу на відсутність підготовленого, 

кваліфікованого персоналу у сфері виставкової індустрії.  

У процесі вивчення діючої практики бухгалтерського обліку та 

контролю на СКК «Одеський палац спорту» було встановлено, що в цілому 

облік розрахунків з оплати праці на підприємстві ведеться відповідно до 

нормативних документів, але, на нашу думку, є певні недоліки та помилки, 

які потребують виправлення. Так, вважаємо, що до основних недоліків 

діючої системи обліку та контролю, виявлених за результатами дипломного 

дослідження, відносяться такі: 

1. На підприємстві для ведення обліку використання робочого часу 

кожному працівнику не привласнені табельні номера, оскільки у жодному 

первинному кадровому документі їх немає. І хоча його присвоєння не 

визначено жодним нормативно-правовим актом, багато нормативних 

документів, прямо або побічно, говорять про необхідність наявності табельного 

номера.  

2. На СКК «Одеський палац спорту» використовують застарілі форму 

первинного обліку в сфері праці. Так, наприклад, застосовується табель типової 

форми Т-13, що використовується у Російській федерації. Також 

використовуються форми документів, що затверджені ще у СРСР, наприклад  

Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу та Записка про надання 

відпустки тощо. 

3. На підприємстві не створюється резерв на виплату відпускних, що 

призводить до нерівномірного віднесення витрат на оплату відпусток до складу 

витрат підприємства. До того ж у цьому випадку порушується п. 13 П(С)БО 11 

«Зобов’язання», згідно якого створення забезпечення на оплату відпусток є 

необхідним.  
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4. Документальне оформлення операцій щодо розрахунків з заробітної 

плати між працівниками й роботодавцем супроводжується великою кількістю 

документів типових та нетипових форм. Однак графік документообігу не 

затверджений.  

З метою усунення виявлених недоліків, вдосконалення системи обліку 

та контролю розрахунків з оплати праці СКК «Одеський палац спорту» 

вважаємо за необхідне впровадити наступні заходи з підвищення її 

ефективності: 

1. Присвоїти персоналу підприємства табельні номера, а механізм їх 

використання прописаний окремим пунктом, наприклад, у Положенні про 

табельний облік. Так, необхідно завести журнал реєстрації табельних номерів 

працівників, яких прийнято згідно зі штатним розписом. На підставі дати 

прийняття на роботу в хронологічному порядку кожному працівникові 

присвоюється табельний номер, який не змінюється протягом усього періоду 

його роботи. Після звільнення працівника табельний номер іншій особі не 

присвоюється, проте підприємство вправі вирішувати це питання самостійно. 

2. Головному бухгалтеру треба усунути недолік з використання застарілих 

та неактуальних типових форм документів і ввести у використання типові 

форми, що затверджені Наказом № 489, зокрема, форми №№ П-1-П-6 та інші.   

3. Для забезпечення відпусток працівників створювати резерв і 

обліковувати його на рахунку 471 «Резерв виплат відпусток». Це забезпечить 

рівномірне розподілення майбутніх витpат на оплату відпусток працівників 

протягом року (оскільки більшість працівників відпочивають влітку). 

4. Удосконалити організацію бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних 

з оплатою та нарахуванням заробітної плати, шляхом зменшення відсотка 

документообороту. Для цього потрібно запровадити багатоденне і 

накопичувальне документування з застосуванням типових форм документації 

завдяки введенню багатоденного і накопичувального формату документування, 

яке буде заздалегідь пристосоване до роботи з інноваційними та 

комп’ютерними технологіями. До того ж потрібно переглянути версію 1С 
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Бухгалтерії (версія 7,0), що фактично використовується, і запровадити більш 

сучасну версію, наприклад 8.2. 

5. Керівнику підприємства слід затвердити графік документообігу при 

нарахуванні і виплаті заробітної плати з метою упорядкованості руху та 

своєчасного одержання для записів у бухгалтерському обліку первинних 

документів. Графік документообігу на підприємстві повинен забезпечити 

оптимальну кількість підрозділів і виконавців, через які проходить кожен 

первинний документ, визначати мінімальний строк його знаходження в 

підрозділі, а також сприяти поліпшенню облікової роботи, посиленню 

контрольних функцій обліку, підвищенню рівня його автоматизації. Прикладом 

може слугувати графік, наведений у кваліфікаційній роботі. 

6. Для підвищення ефективності внутрішнього контролю доцільно 

забезпечити співпрацю бухгалтерії СКК «Одеський палац спорту» з 

юрисконсультом з питань дотримання законів, планово-економічною службою. 

7. Доцільно запровадити систему внутрішнього контролю (аудиту) з тим, 

щоб за цю роботу відповідала конкретна особа чи спеціальний відділ. 

Таким чином, удосконалювання систем оплати праці, пошук нових 

рішень, глибоке вивчення західного досвіду може допомогти вирішити в 

Україні цілу низку проблем, пов’язаних із заробітною платою, якісно 

поліпшити її стан та створити підґрунтя для підвищення зацікавленості 

працівників до високопродуктивної праці в найближчому майбутньому. Все це 

в комплексі може стати стимулом до економічного підйому країни. Занижена 

заробітна плата призвела сьогодні до скорочення вкрай необхідного для 

економіки держави попиту і підірвала загальний рівень впевненості суспільства 

в майбутньому. Тому сьогодні одним із пріоритетних завдань держави повинно 

стати стимулювання внутрішнього споживання та підвищення купівельної 

спроможності населення. До того ж, лише справедливий розподіл доходів у 

реальному секторі економіки допоможе подолати бідність в Україні. В 

економічній ситуації, що склалася на сьогодні, необхідно переглянути політику 

регулювання системи оплати праці й особливої уваги приділити посиленню 
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контролюючих функцій держави за процесом формування та розподілу витрат 

від національного до локального рівнів економіки, що передбачає розробку 

методології та основ обґрунтованого збільшення витрат на оплату праці.  

Вважаємо, що запропоновані нами рекомендації дозволять підвищити 

ефективність діючої системи обліку і контролю розрахунків з оплати праці на 

СКК «Одеський палац спорту». 
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