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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ 
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

В умовах ринкового реформування економіки України потребують 
удосконалення й стимулювання оплата праці та механізми поповнення 
соціальних фондів використання трудових ресурсів пов'язаних зі зміною 
показника продуктивності праці, яка залежить від людей, їх кваліфікації, 
уміння і бажання працювати, а заробітна плата є саме тою причиною, що 
приводить робітника на його робоче місце [4]. 

Значний вклад в теорію та методологію обліку та аналізу розрахунків з 
оплати праці внесли такі українські вчені як, К.Безверхих [2], Т.Г. Камінська[3], 
Л.С.Герасимчук [4], Н.В.Оляднічук, О.Золотухін [5],О.П.Савицька [6], П.Л. 
Сук, Л.К. Сук [7] та інші. 

Віддаючи належне напрацюванням цих та інших авторів, слід відмітити, 
що теоретичний аналіз даних питань не забезпечує практичного вирішення всіх 
облікових проблем. Окремі аспекти первинного обліку праці в сфері 
сільськогосподарського виробництва все ж залишаються недостатньо 
висвітленими та потребують подальшого поглибленого опрацювання [3]. 

У науковій економічній літературі можна зустріти понад два десятки 
визначень заробітної плати. Найпоширенішими є визначення заробітної плати, 
як частки суспільного продукту (національного доходу), що розподіляється за 
працею між окремими працівниками [6]. 

Заробітна плата - це одна з найскладніших економічних категорій і одне з 
найважливіших соціально-економічних явищ. Оскільки вона, з одного боку, є 
основним 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, то питання організації заробітної плати і 
формування її рівня разом з питаннями забезпечення зайнятості складають 
основу соціально-трудових відносин у суспільстві, бо включають інтереси всіх 
учасників трудового процесу [2]. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про оплату праці», заробітна 
плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за 
трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує 
працівникові за виконану ним роботу [1]. 

Зростання рівня основної заробітної плати є результатом підвищення 
уваги до зростання ефективності витрат на оплату праці.. Більш конкретні 
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висновки дозволяє отримати аналіз форм стимулювання, які використовуються 
в межах кожного напрямку використання коштів [7]. 

Так, аналіз складу основної заробітної плати дозволяє встановити обсяги 
застосування окремих систем оплати праці (відрядної, погодинної, контрактної 
та інше). Аналіз складу додаткової заробітної плати дозволяє визначити 
активність підприємства у використанні окремих інструментів стимулювання 
продуктивності праці - преміювання, надбавок та доплат, одноразових 
заохочень тощо; визначити обсяги компенсаційних виплат, оцінити розміри та 
визначити можливі причини зростання інших виплат, що включаються до 
складу додаткової оплати праці [5]. 

Аналіз складу інших заохочувальних та компенсаційних виплат дозволяє 
встановити, яку форму заохочення за рахунок прибутку вважати найбільш 
дієвою - виплату премій та інших грошових виплат, оплату акцій підприємства 
чи надання соціальних та трудових пільг в не грошовій формі тощо. Оцінюючи 
доцільність вибору підприємства, слід враховувати такі фактори, як склад 
персоналу підприємства, рівень основної та додаткової оплати праці, фінансове 
положення підприємства [5]. 

Отже, облік та аналіз розрахунків з оплати праці є одним із методів 
дослідження стану розрахунків із заробітної плати. Аналіз проводять для 
отримання достатніх доказів про своєчасність і повноту розрахунків 
підприємства з персоналом, дослідження зміни структури фонду оплати праці і 
факторів ,що спричинили дані зміни. Джерелами інформації аналізу є фінансова 
звітність, статистична звітність, первинні документи з обліку заробітної плати. 
Таким чином метою аналізу фонду оплати праці є виявлення ефективності 
використання засобів на оплату праці та виявлення резервів для заробітної 
плати. 
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