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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКЕ НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРАЦІ

ТА ЇЇ ОПЛАТИ

За останні роки все гостріше постає питання захисту трудових
прав працівників підприємств. Трудові відносини між роботода-
вцем і найманим працівником регулюються двома сторонами:
державою та суб’єктами господарювання. При чому останні по-
винні враховувати вимоги державного законодавства при органі-
зації облікової політики з оплати праці, що буде діяти суто в ме-
жах даного суб’єкта господарювання.

Найважливішим чинником, що стимулює людину до праці є
заробітна плата. Тому оптимізація організації оплати праці на
підприємстві, впровадження заходів щодо удосконалення обліку
оплати праці є необхідним для створення ефективної системи
розрахунків.

Звичайно, держава регулює оплату праці працівників підпри-
ємств усіх форм власності й господарювання, встановлюючи міні-
мальну заробітну плату, умови визначення її розміру, порядок пере-
гляду та інші норми й гарантії в оплаті праці. Але не менш
важливим є і договірне регулювання оплати праці, що здійснюється
на основі угод: генеральної угоди на державному рівні; галузевих,
регіональних угод; колективних договорів; трудових договорів.

Заробітна плата — це оплата послуг праці працівника, що ві-
дображає соціально-економічне становище в національній еко-
номіці та рівень життя у суспільстві. Заробітна плата є дуже
складною економічною категорією. Для кожного суб’єкта госпо-
дарювання важливо мати модель обліку, що забезпечить інфор-
мацію про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів.

Саме з цією метою на підприємствах розробляється облікова
політика, що максимально повно розкриває всі наявні особливос-
ті бухгалтерського обліку в конкретному періоді діяльності, а
отже і висвітлює аспекти організації обліку оплати праці. Її до-
кументальне оформлення представлене у вигляді наказу про об-
лікову політику, який набуває статусу юридичного документа пі-
сля його затвердження.
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Окрім наказу про облікову політику до внутрішньогосподар-
ського нормативного забезпечення організації обліку праці та її
оплати належать:

— Колективний договір підприємства,
— Положення про оплату праці,
— Норми виробітку і розцінки,
— Положення про фонди матеріального заохочення та соціа-

льного розвитку.
Наказ про облікову політику підприємства може висвітлювати

такі основні питання з обліку праці та її оплати:
— форми кадрової документації;
— форми, системи, розміри заробітної плати та інших виплат;
— встановлення режиму роботи;
— зміни в організації праці;
— нормування і оплату праці;
— строк подання первинних документів з обліку праці та її

оплати до бухгалтерії підприємства;
— порядок обробки та зберігання первинних документів та

регістрів обліку з оплати праці;
— порядок створення резервів на виплату відпусток, щорічної ви-

нагороди за вислугу років, винагород за підсумками роботи за рік.
Проте, на великих підприємствах з метою регулювання ор-

ганізації обліку праці та її оплати доречно розробляти Поло-
ження про оплату праці. Це положення впроваджується з ме-
тою встановлення єдиного порядку витрат коштів на оплату
праці усіх працівників підприємства. У положенні має бути чі-
тко визначені форми і системи оплати праці (відрядна, почасо-
ва, акордна та ін.) для різних категорій працівників. Цей доку-
мент містить:

• загальні принципи організації оплати праці на підприємстві,
системи і форми оплати праці, які застосовують до різних кате-
горій працівників;

• штатний розпис працівників підприємства;
• побудову основної (тарифної) оплати праці з інструкціями за

посадами і професіями тарифних ставок і окладів або порядку
розрахунку залежно від показників роботи працівника і підпри-
ємства в цілому;

• обумовлені доплати, надбавки і компенсації із зазначенням
їх розмірів;

• інші преміальні системи, що їх використовують на підпри-
ємстві;

• визначений стимулюючий показник, шкала преміювання.
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У документі про облікову політику підприємства в розділі, що
стосується зобов’язань, слід зробити посилання на вказане поло-
ження.

Отже, детальна розробка внутрішньогосподарського нормати-
вного забезпечення організації обліку праці та заробітної плати
сприятиме підвищенню продуктивності праці, повному викорис-
танню робочого часу, зміцненню дисципліни праці на підприємстві.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ
З КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ

Для ефективного ведення обліку необхідне використання ана-
літичних рахунків і чітке документування економічних операцій.
На сьогоднішній день існує є широкий спектр неоднозначних пи-
тань стосовно методології обліку кредиторської заборгованості,
трактування способів обліку і оцінки, а також шляхів покращен-
ня прийомів і методів реєстрації фінансових даних.

Основним документом, який визначає господарські відносини, є
договір (купівлі-продажу, постачання, підряду тощо). Досить часто
підприємства малого та середнього бізнесу з метою зменшення ви-
трат покладають обов’язки складання договорів на бухгалтера. Така
«економія» створює нові ризики і в майбутньому призведе лише до
значних втрат, оскільки саме договори регулюють питання порядку
та строків оплати товарів робіт і послуг і захищають підприємство
від несплат. Досить часто використовуються непрофесійні загаль-
нодоступні шаблони договорів, у яких відсутні превентивні умови
щодо несплат, а іноді навіть усі необхідні реквізити, які обумовлю-
ють юридичну дійсність такого документу. Грамотно складений до-
говір завжди включає розміри фінансових санкцій за сумнівною за-
боргованістю, строки оплати та відвантаження товару, порядок
заліку боргових зобов’язань і є рівноправним для всіх сторін госпо-
дарських відносин. Якщо на підприємстві відсутня юридично ком-
петентна особа, доцільніше звернутися до аутсорсингової компанії,
ніж покладатися на непрофесіонала.

Завданнями обліку кредиторської заборгованості є своєчасне і
правильне документальне оформлення і відображення на рахунках




