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Анотація. У статті розглянуто основні проблеми організації обліку 

оплати праці, досліджено теоретичні та методологічні питання з обліку 

оплати праці. Запропоновано заходи щодо удосконалення організації обліку 

заробітної плати на підприємствах.  
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Abstract. In the article the problem of accounting wages, the theoretical and 

methodological issues in accounting wage. Some measures to improve the 

organization payroll in the company. 
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Вступ. Організація оплати праці на підприємстві − це сукупність дій, 

метою яких є забезпечення визначення величини заробітної плати, принципів її 

нарахування, строків виплати, диференціації, співвідношення з іншими 

показниками діяльності підприємства тощо. Як відомо, організація оплати 



праці базується на трьох елементах: нормуванні праці, її тарифікації, а також на 

системах і формах оплати праці [4]. 

Тому питання організації заробітної плати й формування її рівня 

складають основу соціально-трудових відносин у суспільстві, так як включають 

інтереси всіх учасників трудового процесу. 

Огляд літератури. Проблемним питанням організації обліку розрахунків з 

оплати праці та шляхів її вдосконалення присвячено праці вчених-економістів, 

зокрема: М.Т. Білухи, Є.С. Гордієнко, Т.М. Демченко, О.І. Коблянської, В.М. 

Мельник, Л.О. Омелянович, В.В. Сопка, К.І. Швабій та ін. Проте, стрімкий 

розвиток економіки вимагає нових підходів до покращення організації обліку 

розрахунків з працівниками по оплаті праці.  

Постановка завдання. Метою дослідження є розкриття сутності 

проблемних аспектів, визначення етапів організації обліку розрахунків з оплати 

праці та пошук шляхів удосконалення. 

Актуальність питань з організації оплати праці зростає в умовах соціально-

економічного стану України: спад виробництва, закриття підприємств, 

скорочення чисельності працівників, виплата заробітної плати у «конвертах».  

Виклад основного матеріалу. Організація оплати праці здійснюється 

згідно з чинними нормативно - правовими актами; генеральною угодою на 

державному рівні; галузевими та регіональними угодами; колективними 

договорами; трудовими договорами; іншими внутрішніми нормативними 

документами підприємств. Організація обліку розрахунків з працівниками по 

заробітній платі включає: розробку методики та техніки узагальнення 

заробітної плати; вибір регістрів аналітичного та синтетичного обліку; розподіл 

робіт між бухгалтерами та проведення оперативного контролю за правильністю 

розрахунків тощо [5]. 

Проблемними питаннями організації обліку праці та її оплати є: 

регламентація організації праці на підприємстві; контроль за використанням 

робочого часу та забезпечення зростання продуктивності праці; своєчасне і 

правильне визначення сум нарахованої заробітної плати й єдиного соціального 



внеску та віднесення їх на собівартість продукції (робіт, послуг), а також на 

витрати діяльності; здійснення у встановлені терміни всіх розрахунків з 

працівниками і службовцями із заробітної плати та інших виплат; облік і 

контроль за використанням фонду заробітної плати та іншими грошовими 

коштами, які виділяють для оплати праці працівників підприємства; 

впровадження мотивації праці працівників. 

Ще однією проблемою є проблема «тіньової» заробітної плати, яка 

представляє собою заробіток найманого працівника, який знаходиться за 

межами офіційного (державного) обліку і контролю. Для подолання проблеми 

«тіньової» заробітної плати потрібно здійснювати заходи що направлені на її 

легалізацію.  

Не менш важливими проблемами обліку розрахунків з оплати праці в 

умовах сучасної економічної кризи є примусова відпустка працівників за 

власний рахунок, переведення працівників на неповний робочий день, 

звільнення працівників, затримка виплати заробітної плати, не проведення 

індексації заробітної плати та компенсацій за невикористані відпустки 

працівниками.  

Розрахунки з оплати праці на підприємстві будь-якої форми власності та 

підпорядкування проводяться у таких відділах та поділяються на наступні 

етапи: 

Відділ кадрів здійснює прийом на роботу, звільнення, переведення на іншу 

роботу або посаду; займається обліком надання відпусток, листків 

непрацездатності; контролює облік робочого часу(табельний облік).  

Бухгалтерська служба(бухгалтер) з обліку оплати праці нараховує 

заробітну плату, відпускні, листки непрацездатності; проводить утримання із 

заробітної плати: обов’язкові (податок з доходів фізичних осіб, єдиний 

соціальний внесок, військовий збір, аліменти) та добровільні(профспілкові 

внески, кредити, страховки та ін.); здійснює нарахування єдиного соціального 

внеску на фонд оплати праці, а також сплачує утримані податки, внески, 



обов’язкові платежі, перераховує заробітну плату на особисті картрахунки 

працівників. 

В обов’язки головного бухгалтера входить контроль поточного обліку 

розрахунків з оплати праці, складання фінансової, статистичної, податкової 

звітності. 

Розрахунки з оплати праці включають виплату заробітної плати такими 

способами: 

- готівкою з каси підприємства,  

- безготівково через банкомати банків,  

- натуроплатою – готовою продукцією або іншими видами товарно-

матеріальних цінностей підприємства.  

Незважаючи на спосіб виплати заробітної плати, у день її виплати до 

відділення банку необхідно представляти платіжні доручення на перерахування 

податку з доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску, військового збору 

та ін. Заробітна плата повинна виплачуватися два рази на місяць у 

першочерговому порядку. Не допускається її затримка та виникнення 

заборгованості.  

Найбільш раціональним способом виплати заробітної плати в сучасних 

умовах господарювання є виплата заробітної плати через системи банкоматів. З 

метою переходу на безготівкову форму виплати заробітної плати на 

підприємствах запроваджується зарплатний проект, який має свої переваги над 

виплатою заробітної плати через касу: спрощення процедури виплати 

заробітної плати; скорочення витрат, пов’язаних з інкасацією наявних коштів; 

можливість виплати заробітної плати працівникам у випадку відсутності 

працівника з будь-якої причини (тимчасова непрацездатність, робота в іншому 

населеному пункті, відпустка, відрядження). Таким чином, зникає необхідність 

депонування заробітної плати й зберігання наявних грошових коштів у касі 

підприємства. До наведених вище переваг запровадження зарплатного проекту 

слід віднести й значну оптимізацію документування виплати заробітної плати, 

адже всі операції з отриманням коштів з банку, оприбуткування в касу 



підприємства та видачі на руки робітникам потребують документального 

оформлення [4]. 

Сучасна методика нарахування заробітної плати базується на держаних 

соціальних гарантіях. Одним із яких є мінімальна заробітна плата — 

законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану 

працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником 

місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт) [2].  

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою 

України за поданням Кабінету Міністрів України, як правило, один раз на рік у 

Законі про Державний бюджет України з урахуванням пропозицій, внесених 

представниками професійних спілок, власників або уповноважених ними 

органів, що об`єдналися для ведення колективних переговорів та укладення 

генеральної угоди [2].  

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, 

обов`язковою на усій території України для підприємств усіх форм власності та 

господарювання. Роботодавець не має права встановлювати працівнику 

заробітну плату в розмірі нижче мінімального. Законом України про державний 

бюджет на 2015 рік затверджено її розмір на рівні 1218 грн. (з 1 вересня 2015 

року - 1378 грн.). Так розмір мінімальної заробітної плати має динаміку до 

зростання, однак не дозволяє забезпечити мінімальні потреби людини, не 

відповідає умовами сьогодення, не підвищує зацікавленість працюючих у 

результатах своєї праці, збільшення якості продукції, поліпшення її якості. 

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 [3]. 

Напрямки удосконалення організації заробітної плати мають 

здійснюватися разом із проведенням загальної соціально-економічної, 



структурної, податкової, цінової політики. Заходи спрямовані на удосконалення 

оплати праці, включають насамперед забезпечення залежності розмірів 

заробітної плати від особистого внеску працівників у результати праці [1]. 

Висновки. Сучасний стан організації обліку оплати праці має бути 

поставлений таким чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці та 

повному використанню робочого часу. Здійснюючи побудову або 

удосконалення організації обліку оплати праці, підприємства мають підходити 

до цього питання обґрунтовано, враховуючи доцільність, використовуючи 

результати наукових досліджень, передового досвіду. Від організації обліку 

оплати праці залежить рівень витрат підприємства, якість, правдивість, 

справедливість, повнота і своєчасність розрахунків з персоналом з оплати 

праці. 
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