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РОЗРАХУНКИ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у
грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець ви-
плачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов вико-
нуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, резуль-
татів його праці та господарської діяльності підприємства [1].

Розвиток ринкових процесів в Україні пов’язаний з усвідом-
ленням того, що, по-перше, рівень конкурентоспроможності є су-
купним інтегральним показником рівня професіоналізму і якості
управління, по-друге, конкурентоспроможність у цілому є основ-
ним чинником окремого підприємства. З іншого боку, діяльність
у конкурентному середовищі і всі процеси, пов’язані з досягнен-
ням високих позицій на ринку товарів і послуг у цілому, повинні
бути керованими.

Складний фінансовий стан суб’єктів господарювання, зростання
цін на товари та послуги, приховане безробіття є чинниками, що
стримують підвищення життєвого рівня населення. В умовах
трансформаційних змін, розвитку конкурентних відносин необхідно
визначити концептуальні підходи конкурентоспроможної оплати
праці, які можуть стати могутньою рушійною силою сталого розви-
тку, підвищення рівня життя, нарощування людського капіталу на-
ції і конкурентних переваг держави. Сьогодні такий механізм еко-
номічною наукою розроблений недосконало, а існуюча оплата праці
не повністю реалізує свої функції, не задовольняє потребам встано-
влення конкурентних відносин в економіці [2].

Сучасний стан системи оплати праці не відповідає світовим
вимогам гідної оплати праці, стратегія її формування в контексті
конкурентоспроможності національної економіки повинна бути
обов’язково спрямована на покращення, тобто на формування
конкурентоспроможної системи оплати праці.

Формування конкурентоспроможної оплати праці в умовах
трансформаційних змін в економіці України буде основою для:



114

— підвищення платоспроможного попиту населення на товар
і послуги як чинника, який сприятиме підвищенню рівня життя
та економічному зростання виробництва;

— створення ефективних мотивів і стимулів до праці, підви-
щення її якості і продуктивності;

— створення умов для формування конкурентоспроможного
персоналу;

— створення умов для реформування соціальної сфери як за-
собу зменшення соціальних витрат і потенційного джерела інвес-
тицій у реальний сектор [3].

Конкурентоспроможна система оплати праці спрямована на
дорогу працю, так як так звана «дешева праця» дорого обходить-
ся як підприємству, так і суспільству. Вона мало продуктивна,
відтворює нерозвиненого працівника, несприйнятливого до мож-
ливості більше заробляти шляхом зростання продуктивної праці,
вбиває ініціативу, консервує низький рівень організації і умов
праці. Дешевий працівник є загрозою для оточуючих. Дешева
праця, що обумовлює низький рівень життя, призводить до втра-
ти відповідальності не тільки перед підприємством, суспільст-
вом, але й перед самим собою, такій людині нічого втрачати.

За нормальних економічних умов ринкова і природна вартість
всякого товару зближуються, що є об’єктивним проявом закону вар-
тості. Коли таке зближення штучно гальмується, то у розвитку еко-
номіки можуть виникати кризові явища, які набувають різноманітних
форм: перевиробництво, галопуючої інфляції, спаду виробництва.

За низької (відносно вартості) заробітної плати зменшується її
купівельна спроможність, це обмежує споживання, скорочення
якого призводить до спаду виробництва.

Вища (відносно вартості робочої сили) заробітна плата, на-
впаки, робить доступним задоволення найрізноманітніших по-
треб, сприяє підвищенню попиту на нові товари. Але якщо виро-
бництво не реагує на зменшення попиту, то поступово зростає
кількість товарів, які не мають збуту. Реакцією ринку на таку си-
туацію буде затоварювання продукцією, що супроводжується
зниженням цін і також спадом виробництва. Таким чином, рівень
заробітної плати, її відхилення від вартості робочої сили впливає
на обсяг і структуру виробництва[4].

При сплаті утримань і відрахувань з оплати праці до бюджету
доречними будуть такі зміни: сплата податків не лише до Пен-
сійного фонду України, а й на власний рахунок заощаджень, зад-
ля самостійного накопичення пенсійних виплат у майбутньому.
Така система значно активізує людську працю, адже, в такому
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випадку працівник розуміє, що працює сам на своє благополуччя,
котре він отримає у пенсійному віці.
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ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ

СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
В умовах становлення ринкових відносин в Україні та світовій

глобалізації перед правоохоронними органами постає проблема
протидії правопорушенням, що можуть здійснюватись суб’єк-
тами господарської діяльності. У зв’язку з цим їм необхідно мати
спеціальні економічні знання або використовувати послуги судо-
во-економічних експертів. Експертна практика сьогодні свідчить
про те, що більшість справ, які надходять експертам для прове-
дення експертиз, пов’язані зі зловживаннями шляхом внесення
до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей чи
іншого підроблення документів, що в подальшому призводить до
викривлень у фінансовій звітності підприємств [1, с. 131].

Метою роботи є висвітлення фінансової звітності підприємств
як об’єкта судово-економічної експертизи, а також розгляд мето-
дів її дослідження.

Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансове становище, результати діяльності та
рух грошових коштів підприємства за звітний період [2].




