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Мета і завдання. Мета – розгляд теоретичних та методичних аспектів обліку 

праці та її оплати. Ці питання займають увагу багатьох вчених, зокрема: Андросової 

О.Ф, Кантаєвої О.В., Гапоненко Н.Л., Потриваєвої Н.В., Сирцевої С.В., Сєкіріної Н.В. 

та інші [1, с. 29]. 

Об’єкт та предмет дослідження. Розвиток ринку сприяв трансформації всіх 

економічних відносин в українському суспільстві, включаючи відносини у сфері 

оплати праці. Це призвело до створення принципово іншого механізму регулювання 

процесів оплати праці, змусило по іншому сприймати категорію заробітної плати, її 

функції та принципи формування [1]. Стан обліку оплати праці працівників потребує 

впровадження заходів щодо удосконалення. На всіх етапах розвитку економіки і 

суспільства матеріальна винагорода за працю була і залишається надалі 

найважливішим стимулом. Отже, існує необхідність в обґрунтуванні напрямів 

удосконалення оплати праці з метою створення ефективної системи розрахунків. 

Методи та засоби дослідження. Дослідження вказаних авторів охоплюють 

значний спектр питань оплати праці, обґрунтовують різні варіанти їх розв‘язання, 

мають значний ступінь методологічної вичерпності. Проте, надзвичайно стрімкий 

розвиток економіки вимагає нових заходів щодо поліпшення систем оплати праці, 

удосконалення оцінки, обліку аграрної праці та її оплати, нарахування оплати праці. 

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. 

Проаналізувавши вище сказане, нами сформовано такі висновки: 

1. Праця працюючих є необхідною складовою частиною процесу виробництва, 

споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих в частці знов 

створеному матеріальному та духовному базі висловлюється у вигляді заробітної 

плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці. Заробітна 

плата являє собою один з головних показників і чинників рівня соціально- 

економічного життя кожної країни, колективу, людини.  

2. Облік оплати праці і розрахунків з робітниками – одна з найбільш трудомістких 

і відповідальних ділянок бухгалтерського обліку. Роль бухгалтерського обліку зростає 

в сучасних умовах, коли підприємства самостійно встановлюють форми і системи 

заробітної плати, умови преміювання, чисельність та склад працівників.  

3. Розрахунок заробітної плати є дуже відповідальною й трудомісткою роботою, 

яку треба виконати за короткий термін між наданням інформації та виплатою 

працівнику. Тому заздалегідь підготовлений порядок обліку допоможе зекономити час. 

Таким чином, запровадження запропонованої моделі аналітичного обліку є складовою 

налагодженого порядку обліку. Ця модель надає необхідну інформацію для поліпшення 

організації праці та її оплати. Організація оплати праці справляє великий вплив на 

ефективність діяльності підприємства [1, с. 89]. 

4. Аналітичний облік незамінний при визначенні розміру оплати праці та 

відрахувань з неї за кожною особою окремо та при віднесенні витрат на рахунки, 

субрахунки. Облік праці та заробітної плати має бути організований таким чином, щоб 

сприяти підвищенню продуктивності праці, повному використанню робочого часу, а 
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також правильному обчисленню чисельності працівників для обліку заробітної плати з 

метою оподаткування. Для цього на підприємстві мають бути чітко розподілені функції 

обліку між відділами. На сьогоднішній день дуже широко використовуються засоби 

обчислювальної техніки – це призвело до появи нових прийомів організації обліку.  

5. Одним із напрямів удосконалення системи ведення бухгалтерського обліку є 

зменшення кількості документації завдяки впровадженню багатоденних і 

накопичувальних документів, використання типових міжвідомчих форм, 

пристосованих до використання обчислювальної техніки.  

6. Автоматизація обліку розрахунків по оплаті праці дозволить вирішити проблему 

не тільки удосконалення форми бухгалтерського обліку на сільськогосподарських 

підприємствах, а й своєчасності погашення боргів[3, с. 52]. 

Результати дослідження. Удосконалення організації оплати праці на 

підприємствах має будуватися на оптимізації тарифного регулювання заробітної плати, 

до якої належать: удосконалення тарифної системи шляхом встановлення 

співвідношень тарифних ставок залежно від рівня кваліфікації робітників; 

запровадження гнучких форм і систем оплати праці; розроблення 

внутрішньовиробничих тарифних умов оплати праці як чинників підвищення 

мотивувальної та стимулюючої ролі тарифних систем; удосконалення мотиваційного 

механізму регулювання міжпосадових окладів та 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. Крім того, необхідно звертати особливу увагу на 

мотиваційні заходи в організації та стимулюванні праці на підприємстві, серед яких 

значного розповсюдження набрали преміювання, доплати та надбавки.  

Висновки. Основним і визначальним елементом трудового процесу є працівник з 

його вмінням і кваліфікацією, відношенням до праці, потребами й можливостями 

їхнього задоволення. Заробітна плата повинна залежати безпосередньо від результатів 

праці й у той же час впливати на її показники, стимулювати розвиток виробництва, 

ефективність роботи, підвищення кількісних і якісних результатів праці. 

Ключові слова: оплата праці, система оплати праці, тарифні системи. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Герасимчук Л.С. Шляхи вдосконалення обліку оплати праці/Л.С.Герасимчук, 

О.В.Кантаєва//Молодіжний науковий вісник УАБСНБУ, Серія: Економічні науки. – 

2012. – №12. –С. 186-194. 

2. Потриваєва Н.В. Стан та перспектива обліку розрахунків з оплати праці: 

теоретичний аспект / Н.В. Потриваєва, І.В. Савченко // Економічний форум. – 2014. –

 №1. – С. 93-98. 

3. Сирцева С.В. Проблеми обліку розрахунків за виплатами працівникам в 

сучасних умовах / С.В. Сирцева // Вісник Причорноморської регіональної науково-

практичної конференції професорсько-викладацького складу–Миколаїв. – 2011. – 133с. 

4. Гапоненко Н.В. Оплата праці в сільському господарстві: аспекти 

удосконалення / Н. В. Гапоненко, Л. В. Мельянкова // Науковий вісник НУБіП 

України – № 163. – Частина 1. – 2011. – С. 208–213.  


