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використанні нового рахунка для розподілу витрат, пов’язаних із на-
данням платних медичних послуг за статтями калькуляції.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЕТАПУ

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Протягом останніх років увесь світ поринув у процес іннова-

цій, який не оминув організацію облікової діяльності. В сучасних
умовах нічого не стоїть місці, все змінюється, модернізується,
удосконалюється. Що й відобразилось і на обліку: його організа-
ції, взаємодії з іншими науками та існуванні.

Організація обліку заробітної плати є один із вагомих аспектів
життєдіяльності будь-якого підприємства, адже стимулює проду-
ктивності праці. Якщо оплата праці не задовольняє потреби пра-
цівника, хоча б на мінімальному рівні, — це є загрозливим фак-
тором для підприємства, адже робітник немає зацікавленості в
створенні бездоганних виробів чи надання відповідних послуг,
тобто не має бажання працювати на збільшення прибутку під-
приємства.
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На сьогоднішній день наша країна переживає нелегкі часи:
процес трансформації економіки проходить з багатьма усклад-
неннями як на мікро-, так і на макрорівні. Тому перед бухгалте-
ром постає безліч проблем у процесі організації обліку, в тому
числі й організації обліку заробітної плати.

Детальний розгляд цього питання дає можливість відслідкува-
ти, що даною темою займаються багато вчених: О.П. Левченко,
О. В. Кантаєва, Н.В. Потриєва, Ф.Ф. Бутинець та ін. На жаль, ре-
зультати досліджень рідко застосовуються на практиці. Найпо-
ширенішими проблемами щодо даного питання є те, що трансфо-
рмація в економіці швидша ніж даний процес в обліку,
включаючи і його організацію. Проблемним аспектом даного пи-
тання є вибір виду форми і ставки заробітної плати. Законодав-
чою базою регламентуються вузькі рамки направлення, адже до
прикладу тарифна сітка не така ж розгалужена, як здається на пе-
рший погляд. Тарифна сітка встановлюється відповідно кваліфі-
каційних тарифних розрядів і відповідним їм коефіцієнтам, а та-
кож узгоджена з класифікатором професій. Уже на даному етапі
перед бухгалтером постає проблема: більшість професій є нови-
ми для вітчизняного ринку праці, тому вони ще не віднайшли
своє відображення в законодавстві — через це і робітників не
можна оцінити на рівні з іншими співробітниками.

Також потребує вирішення питання не повного висвітлення
переліку всіх форм заробітної плати в П(с)БО 26 «Виплати пра-
цівникам», які не знаходять своє коректне відображення у поточ-
них витратах і згодом це впливає на фінансовий результат під-
приємства.

Хоч і законодавчо-нормативне регулювання організації опла-
ти праці є на високому рівні, проте там присутні деякі неточності
та суперечності. Окрім проблем державного рівня, можемо спо-
стерігати і проблеми і на рівні підприємств. По-перше, заробітна
плата втратила свою стимулюючу функцію і набула рівня соціа-
льної виплати, що впливає на розмір і якість виконаної роботи.
Також виникли нові види оплати праці: аутсорсинг, аутстафінг
або ж договір з працівником як з окремою фізичною особою. По-
друге, підприємці не використовують свої права на самостійнішу
організацію обліку заробітної плати, а саме створення внутріш-
ньовиробничих стимулюючих форм оплати праці, забезпечення
повноцінними соціальними пакетами та ін.

Організація обліку оплати праці на етапі розвитку вітчизняної
економіки має безліч проблем, які потребують нагального їх ви-
рішення, найдоцільнішими з яких є (рис. 1).
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Рис. 1. Вирішення проблем організації обліку оплати праці

Отже, організація обліку заробітної плати є дуже відповідаль-
ною ділянкою обліку, яка впливає на результативність праці ро-
бітників, витрати підприємства та відповідно й на його дохід.
Тому модернізація цього процесу повинна проходити вчасно й не
мати уже зазначених проблем. Також на даній ділянці повинно
бути все автоматизовано та не потребувати затрат часу на зайве
заповнення документації, адже це прискорить не лише удоскона-
лення обліку в цілому, а й покриття заборгованості в потрібний
час. Заробітна плата кожного працівника повинна залежати ви-
ключно від виконаної роботи і в той же час впливати на показни-
ки продуктивності та ефективності його праці, стимулювати роз-
виток виробництва.

Процес організації обліку оплати праці має постійно вдос-
коналюватись, набувати самостійності на підприємстві та ви-
ходити на відповідний рівень серед інших ділянок організації
обліку.




