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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ
ПЛАТИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Заробітна плата є основним джерелом грошових доходів найманих
працівників, з одного боку, а з іншого – певною часткою витрат підприємства і
найефективнішим засобом заохочення працівників до високопродуктивної
праці. Важливою складовою управління оплатою праці є її організація на
підприємстві, що обумовило актуальність обраної теми.
Метою дослідження є розкриття сутності організації обліку з оплати праці,
визначення підходів до її удосконалення.
Теоретичні, методичні і прикладні питання багатопланової проблеми
організації обліку праці та її оплати завжди були предметом наукових
досліджень, зокрема, таких відомих українських учених-економістів, як:
П.Й. Атамаса, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, М.В. Кужельного, В.В. Сопко, В.Г.
Швеця та інших.
Основними законодавчо-нормативними актами в Україні, які регулюють
розрахунки з оплати праці, є: Кодекс законів про працю України, Закон України
"Про оплату праці", Закон України "Про відпустки", Закон України "Про
податок з доходів фізичних осіб", Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності", Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття" [1].
Основним документом, який визначає застосування на підприємстві
оплати праці, розміри основної, додаткової заробітної плати, преміювання
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працівників тощо, є Положення про оплату праці на підприємстві.
Основними завданнями організації обліку праці та її оплати є: організація
контролю за якістю та кількістю затраченої праці, за виконанням завдань щодо
зростання продуктивності праці, за використанням фонду заробітної плати та
іншими грошовими коштами, які виділяються для оплати праці працівників
підприємства; здійснення в установлені строки всіх розрахунків з персоналом
по заробітній платі та інших виплатах; своєчасне і правильне віднесення сум
нарахованої заробітної плати і відрахувань органам соціального страхування на
собівартість продукції, виконаних робіт, послуг, а також на інші витрати; збір
інформації та групування показників з оплати праці, необхідних для поточного
і наступного планування, контролю, аналізу та оперативного управління
виробництвом, для складання фінансової і статистичної звітності.
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 оподаткування. Для цього на підприємстві мають бути
чітко розподілені функції обліку між відділами [2].
Для оптимізації розрахунків з оплати праці доцільно періодично
проводити контроль. Його головною метою є встановлення дотримання
підприємством чинного законодавства з оплати праці та правильність
відображення господарських операцій в обліку; отримання достатніх доказів
упевненості в ефективності їх використання, достовірності відображення та
розкриття інформації відповідно до діючих принципів подання фінансової
звітності.
Завдання контролю розрахунків з оплати праці — встановити правильність
розрахунків виробітку за виконані роботи та надані послуги та їх відображення
в обліку; обґрунтованість виплат заробітної плати за трудовими угодами та
достовірність відображення в обліку; дотримання встановленого порядку
віднесення витрат на оплату праці та собівартість продукції; правильність
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визначення розміру сукупно доходу, що підлягає оподаткуванню; відповідних
нарахувань чи утримань; своєчасність перерахувань до бюджету утриманих сум
податків та обов’язкових платежів; дотримання встановленого порядку
депонування заробітної плати та своєчасності перерахування депонованих сум
після закінчення строку позовної давності; резервування коштів для оплати
відпусток [3].
Для досягнення мети виконання поставлених завдань необхідно мати
достатньо інформації, джерелами якої є: наказ про облікову політику; графік
документообігу; первинні документи з обліку праці (накази, трудові угоди,
контракти, особові картки, наряди, рапорти); табель обліку робочого часу;
розрахунково-платіжні

відомості;

накопичувальні

картки;

бухгалтерські

довідки; регістри; головна книга, фінансова звітність (форми 1, 2, 3) [4].
Також з метою поліпшення обліку праці та її оплати необхідно розробити
точний графік документообігу та чітко дотримуватися строків подання до
бухгалтерії первинних документів наведених в ньому; налагодити постійний
контроль за правильністю заповнення і своєчасним поданням первинних
документів

для

достовірного

нарахування

заробітної

плати;

провести

підвищення кваліфікації працівників бухгалтерської та економічної служби.
Доцільною є організація та оплата праці на основі передової технології, що дає
можливість підвищувати продуктивність праці [5].
Отже, без організованого обліку неможлива ефективна господарська
діяльність підприємства. Від організації обліку оплати праці залежить якість,
правдивість, справедливість, повнота і своєчасність розрахунків з персоналом з
оплати праці.
Список літератури: 1. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 р. № 108/95 із змінами і
доповненнями, внесеними Законом України від 23.01.07. 2. Соломченко Д. Організація обліку
розрахунків з оплати праці на підприємстві // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. –
2004. – № 1. – С. 46–50. 3. Макаренко А.П., Боюк І.В. Аудит операцій і розрахунків з оплати
праці та обліку її витрат на підприємстві // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу.
- № 1(13). – 2011. – С.112-118. 4. Остапенко І. І. Організація аудиту розрахунків з оплати праці
// Управління розвитком". - 2011. - №2(99). – С.90 – 93. 5. Мірошніченко В.А. Проблеми контролю і
ревізії розрахунків з оплати праці – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/

55

