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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Організація оплати праці справляє великий вплив на ефектив-
ність діяльності підприємства. До цих факторів, що впливають на
ефективність праці, можна віднести мотиваційні механізми. Важ-
ливу роль мотивації відіграє соціальний пакет. Що стосується
ефективності праці, то це співвідношення між результативністю
праці та величиною витрат, що виражається в досягненні макси-
мального ефекту за мінімальних витрат. Отже, збалансування цих
чинників і є результатом ефективної організації оплати праці.

Важливу роль має чітка організація обліково-аналітичної ро-
боти розрахунків з оплати праці на підприємстві, оскільки вона є
найбільш відповідальною і трудомісткою. Крім того, на деяких
підприємствах наявні неофіційні поза облікові нарахування й ви-
плати заробітної плати працівникам без сплати встановлених за-
конодавством податків і платежів, так звана заробітна плата «у
конвертах». На це слід звернути увагу, і цей момент також по-
требує вдосконалення існуючих підходів бухгалтерського обліку.

Розрахунки з оплати праці завжди були одним з найважливі-
ших об’єктів бухгалтерського обліку, це пояснюється соціальною
значущістю заробітної плати, складністю законодавчого механіз-
му регулювання оплати праці в країні, комплексною перебудо-
вою організації заробітної плати в сучасних умовах господарю-
вання. Реалізація завдань реформування системи бухгалтерського
обліку та сучасні ринкові зміни діючої системи організації опла-
ти праці потребують докорінних змін методології обліку розра-
хунків з оплати праці на підприємстві.

Одним з важливих питань реформування бухгалтерського об-
ліку заробітної плати є вдосконалення діючої моделі аналітично-
го обліку.

Дані аналітичного обліку відіграють роль, характеризуючи роз-
міщення та склад персоналу за місцями його використання, відпра-
цьований і невідпрацьований час, обсяг продукції, виконання норм
продажів, фонд заробітної плати і його структуру, динаміку заробі-
тної плати за категоріями персоналу, місцями виникнення витрат.

Аналітичний облік незамінний при визначенні розміру оплати
праці та відрахувань з неї за кожною особою окремо та при від-
несенні витрат на рахунки, субрахунки.
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Відповідно до Плану рахунків, для обліку розрахунків оплати
праці призначено рахунок 66 «Розрахунки за виплатами праців-
никам».

На нашу думку, діючу модель аналітичного обліку оплати
праці слід упорядкувати й удосконалити. З цією метою пропону-
ємо ввести відповідні субрахунки до рахунку 66 «Розрахунки за
виплатами працівникам»:

661 «Розрахунки за заробітною платою»;
662 «Розрахунки за нарахованими виплатами»;
663 «Поточні виплати»;
664 «Заробітна плата за окладами і тарифами»;
665 «Інші нарахування з оплати праці»;
666 «Виплати за невідпрацьований час»;
667 «Премії та інші заохочувальні виплати»;
668 «Комісійні винагороди»;
669 «Виплати при звільненні»;
6610 «Виплати після закінчення трудової діяльності»;
6611 «Розрахунки за виплатою відпускних».
Одним, не менш важливим питанням щодо оплати праці є стиму-

лювання працівників. Розглянемо соціальний пакет як механізм удо-
сконалення оплати праці. Однією з форм винагороди за працю, що
останнім часом все активніше використовується в регулюванні тру-
дових відносин на національному ринку праці, є соціальний пакет
(СП), під яким у широкому значенні слід розуміти надання робото-
давцем благ у вигляді пільг, компенсацій, привілеїв і соціальних га-
рантій, які перевищують розмір його основної заробітної плати. З
точки зору трудового законодавства, матеріальні блага, що входять
до складу соціального пакета, можуть розглядатися як елементи за-
робітної плати, що відносяться до додаткової заробітної плати й ін-
ших заохочувальних і компенсаційних виплат. При цьому в структу-
рі загальної винагороди окремі складові соціального пакета є
інструментом не монетарної або непрямої матеріальної винагороди.

Склад соціального пакета включає як базові соціальні гарантії,
передбачені законодавством про працю та соціальне забезпечен-
ня, так і додаткові матеріальні блага, надання яких здійснюється
роботодавцем за власною ініціативою. При цьому базовий соціа-
льний пакет охоплює: забезпечення необхідних для виконання
роботи умов праці, передбачених законодавством, колективним
договором та угодою сторін; загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування; виплату в повному розмірі належної праців-
нику заробітної плати; надання соціальних пільг і гарантій, пе-
редбачених колективним договором, угодою.
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Виходячи з функцій соціального пакета, в його складі також
можна виділити мотиваційний пакет, що, у свою чергу, поєднує в
собі конкурентний і компенсаційний пакети.

У певному вигляді зміст конкурентного пакета можна подати
як сукупність чотирьох блоків: забезпечення здоров’я; розвиток
корпоративної культури, навчання, підвищення кваліфікацій за
рахунок підприємства; відпочинок і розваги; мотивація праці.

Компенсаційний пакет охоплює відшкодування особистих ви-
трат, пов’язаних з роботою (на мобільний зв’язок, транспорт,
оренду або придбання житла в іншому місті тощо). Так, деяким
працівникам надаються корпоративні мобільні телефони або, в
разі необхідності, авто з водієм.

Найменші очікування від соціального пакета з боку працівни-
ка: гідна винагорода та реалізація амбіцій; професійне зростання
та особистий розвиток; належні умови праці та безпека; здоровий
спосіб життя та профілактика; вирішення особистих проблем;
соціальний статус, елементи престижу.

Основні вимоги до соціального пакета з боку роботодавця та-
кі: максимальна реалізація стратегічних цілей компанії; залучен-
ня персоналу в роботу організації та запобігання відпливу квалі-
фікованих працівників; ефективне управління персоналом,
мінімізація втрат, пов’язаних із хворобами, відсутністю праців-
ників на роботі з інших причин; стимулювання певної виробни-
чої поведінки; контрольованість витрат на персонал; адміністра-
тивна ефективність і простота.

Отже, соціальний пакет, включаючи його структуру та вели-
чину, є потужним інструментом впливу на рівень психологічного
та фізичного залучення працівника, індивідуальну й організацій-
ну дієвість, а відтак, тривалість і успішність трудових відносин
між працівником і роботодавцем.

З кожним роком, технологічний прогрес набуває все більшого
розвитку і поширення. Зменшення витрат за рахунок викорис-
тання енергоощадних технологій може привести до збільшення
фонду оплати праці і підвищення заробітної плати працівників.

Отже, на сьогодні є ще багато невирішених проблем, які сто-
суються організації оплати праці і потребують удосконалення.

В організації праці підприємства завжди буде питання, яким
чином мотивувати людей, як спонукати їх працювати ефективно,
своєчасно і якісно. Основним напрямом поліпшення кризової си-
туації у сфері оплати праці визначено мотивацію праці. Соціаль-
ний пакет є мотиваційним інструментом, що інтегрує методи ма-
теріального та нематеріального стимулювання праці. Соціальний
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пакет має бути максимально універсальним і враховувати індиві-
дуальні потреби працівника. Використання роботодавцями соціа-
льного пакета сприяє формуванню в Україні сучасного, конкуре-
нтного ринку праці, підвищенню конкурентоспроможності
національної робочої сили.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ
ЗА ЄДИНИМ СОЦІАЛЬНИМ ВНЕСКОМ

Система загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування становить основну роль у фінансуванні соціальної сфери
держави. У зв’язку з набиранням чинності Закону України «Про
збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове
соціальне страхування» на підприємствах України постають пи-
тання правильності нарахування та утримання даного внеску.

З 2011 року в Україні запроваджено єдиний соціальний вне-
сок, який слугує аналогом колишніх чотирьох платежів, які спла-
чувались платниками податків як збори на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування. Головним нормативним доку-
ментом, який регулює порядок розрахунку єдиного соціального
внеску, є Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на за-
гальнообов’язкове державне соціальне страхування», затвердже-
ний 08.07.2010 р., № 2464-VI (надалі Закон «2464).




