На підставі обраних факторів й рівнів здійснюється оцінка професій (посад),
визначається вагомість факторів та встановляється кількість грейдів на підприємстві,
«нижні границі вилки грейду» і «верхні границі вилки грейду» окремо для основних
виробничих працівників та для керівників, спеціалістів, службовців. Виходячи з
цього, встановляється базова винагорода як основа нарахованої заробітної плати за
місяць.
Невід’ємною частиною системи мотивації є преміювання працівників. Сума
преміальної частини заробітної плати нараховується на базову винагороду за
фактично відпрацьований час у звітному періоді за конкретними результатами праці
працівника, що працює на тій чи іншій посаді (професії) відповідно з установленою
політикою преміювання в залежності від категорії персоналу. Формування
преміальної винагороди на машинобудівному підприємстві залежить від визначеного
рівня випуску товарної продукції для виконання умови виплати премії («поріг
системи»).
Преміальна винагорода працівників виробничих цехів здійснюється з
урахуванням коефіцієнта трудової участі (далі КТУ) на основі рішення трудового
колективу (цеху) і статистичних показників.
Преміювання співробітників департаментів заводоуправління здійснюється на
підставі виконання ними індивідуальних показників преміювання.
Система оплати праці на основі грейдів тільки тоді забезпечує матеріальне
стимулювання персоналу, підвищує ефективність управління персоналом, коли для
кожного працівника чітко сформовані цілі, є взаємозв’язок з щорічною оцінкою та
щоденною роботою працівника. Одна з проблем впровадження системи грейдування
полягає в тому, що для технічних фахівців складно підібрати «справедливу» шкалу
оцінювання та визначити вагомість показників. Для її вирішення необхідно
удосконалювати шкалу показників преміювання більш конкретними й чіткими цілями
та показниками.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА У МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ
З прийняттям в Україні національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку постала необхідність розробки методології обліку та методики визначення
фінансових результатів діяльності, орієнтованої на міжнародний досвід та
національні традиції. Але вивчення зарубіжної методології обліку фінансових
результатів діяльності та її адаптація до вітчизняних умов – це процес досить
складний і не завжди вдалий.
Формування фінансового результату діяльності вітчизняних підприємств
регламентується П(С)БО 1 «Звіт про фінансові результати» [1], а в міжнародній
практиці – МСБО 1 «Подання фінансових звітів» [2], в якому передбачене складання
Звіту про сукупні доходи.
Елементами Звіту про фінансові результати як вітчизняними, так і
міжнародними стандартами визнано доходи, витрати, прибутки, збитки. Фінансовий
результат з позицій національного обліку і з точки зору міжнародних стандартів – це
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приріст (або зменшення) вартості капіталу підприємства (окрім внесків власників),
що відбулися в процесі його господарської діяльності за певний період.
Методика формування статей звіту про фінансові результати має розбіжності
між нормами вітчизняних і міжнародних стандартів. Так, в Україні організації
формують виручку від продажу товарів, робіт та послуг (за винятком ПДВ, акцизів та
інших обов’язкових платежів) на основі надходжень, пов’язаних із виконанням робіт і
наданням послуг, здійсненням господарських операцій. Ці доходи є доходами від
звичайних видів діяльності, визнаних організацією в бухгалтерському обліку. Чистий
обсяг продажів за кордоном розраховується додаванням до валової виручки від
реалізації продукції величини поданих постачальникам знижок і вирахуванням
вартості продукції, повернутої покупцям, і сум знижок, наданих покупцям.
Ще однією відмінністю між звітами є статті інших доходів і витрат, які в
зарубіжній практиці мають назву «випадкові прибутки/збитки». Дані доходи і витрати
(прибутки і збитки) за допомогою приєднання їх до прибутків (збитків) від продажу
(в Україні) або до прибутку від операційної діяльності (за кордоном) формують
показник «Прибуток до оподаткування». Таким чином, незважаючи на те, що всі
національні Положення бухгалтерського обліку України значною мірою ґрунтуються
на Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку, вони не тотожні [3].
Застосування МСФЗ для суб’єктів господарювання характеризується
можливістю отримання необхідної інформації для ухвалення управлінських рішень,
залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на зарубіжні ринки,
надійністю та прозорістю інформації, що забезпечується шляхом дотримання правил
її складання, а також численними поясненнями до звітності. Отже, міжнародні
стандарти не тільки узагальнюють накопичений досвід різних країн, але й активно
впливають на розвиток національних систем бухгалтерського обліку й звітності.
Тобто МСФЗ можна розцінювати як інструмент глобалізації економіки і світових
господарських зв’язків. У зв’язку з цим цінність МСФЗ важлива як для іноземних, так
і для вітчизняних інвесторів, що ще раз підтверджує необхідність і корисність
впровадження МСФЗ у всі сектори економіки України.
Розкривши сутність обліку фінансових результатів, доцільним буде виявлення
відмінностей у національних і міжнародних підходах до складання звітності про
фінансові результати та їх удосконалення у сучасних умовах.
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На сучасному етапі, коли потоки інформації і її об’єми перевищують людські
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