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У статті розглядаються особливості 
організації бухгалтерського обліку та 
аналізу праці та її оплати в сучасних 
умовах ведення господарської діяльності 
підприємствами України. Донині корінних 
змін у формах оплати праці не відбулося. 
Законодавство з праці не заперечує щодо 
використання інших, ніж тарифна, сис-
тем оплати праці. З метою спрощення 
обліку праці та її тарифікації запропоно-
вана для ширшого використання пого-
динна форма оплати праці. Ця форма 
має широке розповсюдження у світовій 
практиці організації трудових відносин і 
передбачає враховувати саме у розмірах 
погодинних ставок усі фактори, що дифе-
ренціюють затрати праці, кваліфікацію 
працівників, умови праці, складність та 
унікальність виконуваних робіт, стимулю-
вати наполегливість до виконання вироб-
ничого завдання. З метою раціонального 
використання праці облікових працівників 
та обліку праці на підприємстві пропону-
ється створення системи організації бух-
галтерського обліку та аналізу праці та її 
оплати і чіткий послідовний алгоритм дій. 
До системи включені операції щодо орга-
нізації фінансової, податкової і статис-
тичної звітності; організації аналізу праці 
та витрат на оплату праці в контексті 
ефективного використання трудових 
ресурсів підприємства та стимулювання 
працівників.
Ключові слова: праця, система організації 
бухгалтерського обліку оплати праці, звіт-
ність, аналіз, алгоритм.

В статье рассматриваются особенности 
организации бухгалтерского учета и ана-
лиза труда и его оплаты в современных 
условиях экономической деятельности 
предприятий Украины. До сегодня суще-
ственных изменений используемых форм 
оплаты труда не произошло. Трудовое 
законодательство не запрещает использо-
вание других, кроме тарифной, форм учета 
и оплаты труда. С целью упрощения учета 
труда и его тарификации предлагается 
для более широкого использования поча-
совая форма оплаты труда. Эта форма 
широко распространена в мировой прак-
тике организации трудовых отношений и 
предусматривает учет именно в размерах 
почасовых ставок всех факторов, кото-
рые дифференцируют затраты труда, 
квалификацию работников, условия труда, 
сложность и уникальность выполняемых 
работ, стимулирование выполнения произ-
водственных заданий. Для рационального 
использования труда учетных работников 
и учета труда и его платы на предпри-
ятии предлагается создать систему орга-
низации бухгалтерского учета и анализа 
труда и его оплаты с четким последова-
тельным алгоритмом действий. Система 
включает также операции по организации 
финансовой, налоговой и статистической 
отчетности; организации анализа труда и 
затрат на его оплату в контексте эффек-
тивного использования рабочей силы пред-
приятий и стимулирования работников.
Ключевые слова: труд, система организа-
ции бухгалтерского учета оплаты труда, 
отчетность, анализ, алгоритм.

The article considers the peculiarities of the organization of labor accounting and its payment. The legislation of Ukraine on labor and its payment deter-
mines the tariff system as the main one. There are two main forms of remuneration – piecework wages and hourly wages. Until now, the piecework form 
is used. Payment for work performed is made for physical units of products or types of work. The hourly form includes salaries and hourly rates. World 
experience in the organization of labor relations shows the complete dominance of the hourly form of labor accounting and its payment. In Ukraine, it is 
proposed to use the hourly form. Hourly rates should be differentiated according to the complexity, intensity, safety of work performed. This approach to the 
organization of labor will reduce the amount of accounting work on primary labor accounting and documentation. In order to rationally organize accounting, 
reporting and analysis of labor and its payment, a system of procedures is proposed, which are combined by a single algorithm of actions. Their sequence 
will allow accounting staff to systematize operations on the rational division of labor of the accounting process. The proposed algorithm contains the follow-
ing stages. At the first stage, attention is focused on the organization of personnel accounting and control over the forms of labor relations. At the second 
stage the accounting of work according to the order accepted at the enterprise is organized. Primary labor accounting is concentrated in the places of 
work use and is carried out by persons responsible for the performance of work. Their competence also includes documentation of labor accounting and 
control over time. At the third stage, the accounting of labor results and payroll. The responsibilities of accounting staff also include making payments to  
employees for wages, implementation and control of withholding taxes, payments and other obligations of employees. The fourth stage includes the organi-
zation of preparation and submission of reports on labor and its payment. Reporting is classified into financial, tax and statistical. Each of the defined forms 
of reporting on labor and its payment is unique, has its own purpose and deadlines for preparation and submission. The last stage of the algorithm includes 
procedures for monitoring and analyzing the rational use of labor resources and the objectivity of labor costs.
Key words: work, system of organization of payroll accounting, reporting, analysis, algorithm.

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ  
Й АНАЛІЗУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ
THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING, REPORTING  
AND ANALYZE OF LABOUR AND ITS PAYMENT

Постановка проблеми. Людська праця є голо-
вним важелем ефективного економічного розви-
тку підприємства та дієвим інструментом функці-
онування його господарського механізму. Навіть 
за повної автоматизації людський чинник та праця 
є початком і кінцем виробничого процесу, управ-
ління, постачання, реалізації продукту, розвитку 

матеріально-технічної бази та удосконалення 
технологічних процесів. Використання трудових 
ресурсів, поліпшення кваліфікації працівників, під-
вищення продуктивності праці залежать не лише 
від суспільно-економічної ситуації та законодав-
чого регулювання трудових відносин. Важливе 
місце в цій системі займає досконала організація 
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бухгалтерського обліку, звітності та аналізу праці 
та її оплати.

У сучасній економіці використання трудових 
ресурсів насамперед залежить від єдності суспіль-
ної потреби людини та підприємства у праці, мож-
ливості забезпечення достатнього рівня оплати 
праці та доходу працівника для відтворення влас-
них фізіологічних, соціальних, освітніх, культурних 
потреб. Маючи роботу, людина намагається збе-
регти своє робоче місце, розвивати трудові від-
носини, підвищувати кваліфікаційний рівень, мати 
можливість кар’єрного росту, створити умови для 
забезпечення себе в старості чи убезпечити в разі 
втрати працездатності. 

Основну роботу з обліку трудових відносин та 
використання трудових ресурсів, здійснення роз-
рахунків з оплати праці виконують облікові підроз-
діли підприємства у взаємодії з кадровою служ-
бою. Організація бухгалтерського обліку праці 
покликана забезпечити вчасний, точний, відпо-
відний до вимог законодавства облік розрахунків 
із працівниками по заробітній платі, звітність до 
державної фіскальної служби щодо сум нарахо-
ваних доходів працівникам та утриманих ПДФО і 
військового збору, до Пенсійного фонду щодо пер-
соніфікованого обліку єдиного соціального внеску, 
аналіз використання трудових ресурсів для ефек-
тивного управління. 

На цій ділянці облікової роботи дуже багато 
завдань, різноманітних ситуацій, всебічне охо-
плення яких потребує удосконалення системи 
організації бухгалтерського обліку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Внаслідок соціальної та політичної значущості 
оплати праці в суспільстві питання обліку праці 
та її оплати є постійним об’єктом наукових дослі-
джень та вивчення практичного досвіду україн-
ських підприємств. Провідні українські вчені-еко-
номісти та бухгалтери-практики, досліджуючи 
проблеми, пов’язані з організацією обліку праці та 
її оплати, насамперед надають увагу організації 
документування обліку праці, автоматизації обліку 
розрахунків за заробітною платою, обліку окремих 
виплат та оплаті невідпрацьованого часу, мінімі-
зації та обмеженню використання готівки під час 
розрахунків із працівниками. Свідченням цього 
є наукові публікації у фахових виданнях України 
М.С. Пушкаря, Л.Г. Ловінської, С.Ф. Голова, 
Н.В. Шульги та інших.

Р.Е. Островерха досліджує теоретичні засади 
обліку праці і розглядає їх через призму еконо-
мічного поняття «оплата праці» в контексті управ-
ління системою оплати праці та організації обліку 
заробітної плати [1, с. 286]. 

І.В. Саух надає увагу дослідженням системи 
документування трудових відносин і обліку праці 
та її оплати і наголошує на великому розмаїтті 
показників і форм документів, які існують і вико- 

ристовуються для обліку праці. Вона наголошує на 
необхідності правильної організації оплати праці 
шляхом прийняття на підприємстві Положення 
про оплату праці [2, с. 311]. 

Н.І. Петренко та Л.О. Войчук насамперед 
пропонують роботи щодо формування системи 
оплати праці, зокрема розроблення тарифної сис-
теми, включати до складу робіт працівників бух-
галтерії, окрім їхньої основної роботи [3, с. 1014]. 
На нашу думку, всі подібні роботи повинні бути 
проведені під час розроблення Положення про 
оплату праці на підприємстві та затвердження 
Колективним договором адміністрації і трудового 
колективу. В цій роботі повинні бути задіяні спе-
ціалісти технологічних та фінансово-економічних 
служб, а не лише обліковці. Працівники бухгалтер-
ського обліку є виконавцями, а також мають функ-
цію контролю за дотриманням прав працівників 
та використанням фінансових і трудових ресурсів 
підприємства.

К.В. Ясько та М.М. Арєхова поділяють організа-
цію обліку розрахунків із заробітної плати на кілька 
взаємопов’язаних етапів, які стосуються організа-
ції документування обліку праці та їхньої облікової 
обробки [4, с. 1358].

Через значну кількість форм і видів оплати 
праці, що застосовуються в господарському меха-
нізмі суб’єктів господарювання, систематизувати 
облік праці та її оплати дуже складно. На цю про-
цедуру впливають галузеві особливості, розмір 
підприємства, система оподаткування та звіт-
ності. Розмаїття трудових відносин, які виникають 
у разі виконання виробничих програм чи окремих 
робіт, теж впливає на організацію обліку праці. Такі 
питання потребують подальших досліджень.

Постановка завдання. Мета статті полягає в 
пошуку шляхів подолання неузгодженості різних 
форм обліку праці та її оплати і систематизації 
облікових, аналітичних і звітних процедур.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У практиці ведення бухгалтерського обліку та його 
організації розділ обліку розрахунків із праців-
никами за заробітною платою, витрат на оплату 
праці та звітності з праці завжди був найскладні-
шим. Для організації ефективного використання 
трудових ресурсів, економії фонду заробітної 
плати і водночас подолання соціальної напруже-
ності в колективі необхідна раціональна система 
бухгалтерського обліку й аналізу праці та її оплати.

Вчені досі не зійшлися в думках щодо ідентич-
ності понять «оплата праці» та «заробітна плата». 
Р.Е. Островерха вважає, що систему оплати праці 
можна розглядати як комплексне поняття, що на 
рівні практичного застосування містить види і 
форми заробітної плати [1, с. 285].

Закон України «Про оплату праці» в чинній 
редакції не містить визначення категорії «оплата 
праці» й ототожнює її з заробітною платою. Згідно 
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із Законом, заробітна плата – це винагорода, 
обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку 
за трудовим договором роботодавець виплачує 
працівникові за виконану ним роботу. Сучасні еко-
номічні умови диктують підприємствам, а держава 
дає можливості самостійно будувати систему 
оплати праці, яка може ґрунтуватися на тарифній 
чи інших системах [5].

Але ґрунтовний аналіз чинного законодавства 
в Україні свідчить, що кардинальних змін у фор-
мах оплати праці не відбулося. Тарифна система 
є базовою, лише про неї йдеться в Законі України 
«Про оплату праці». Згідно із Законом, вона вклю-
чає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадо-
вих окладів і професійні стандарти (кваліфікаційні 
характеристики) [5]. 

Як свідчить зарубіжний досвід організації тру-
дових відносин, відрядна форма оплати праці 
практично не застосовується у країнах із розвину-
тою економікою. На нашу думку, доцільно запро-
ваджувати в Україні інші системи оплати праці, ніж 
тарифна, які базувалися б на погодинній формі 
оплати праці для всього персоналу, незалежно 
від виду, складності, завантаженості, необхідної 
кваліфікації. Саме у розмірах погодинних ставок 
необхідно враховувати всі фактори, що диферен-
ціюють затрати праці, кваліфікацію працівників, 
умови праці, складність та унікальність виконува-
них робіт, стимулювати наполегливість до вико-
нання виробничого завдання. З погляду бухгалтер-
ського обліку це значно спрощує первинний облік 
відпрацьованого часу, документування витрат 
праці, не завантажує облік зіставленням витрат 
праці та отриманої продукції чи обсягу виконаних 
робіт; дає можливість контролю праці і викорис-
тання фонду робочого часу.

З метою організації бухгалтерського обліку та 
аналізу праці та її оплати пропонуємо створити 
систему об’єднаних у послідовний алгоритм пев-
них операцій та дій, зобов’язаних раціонально 
згрупувати облікові роботи та працю облікових 
працівників.

Пропонована система організації бухгалтер-
ського обліку праці та її оплати включає такі роз-
діли, як: кадровий облік персоналу та трудових 
відносин; облік праці та його документування; 
облік заробітної плати та розрахунків із праців-
никами; звітність із праці та її оплати: фінансова, 
податкова та статистична; аналіз праці та витрат 
на оплату праці (рис. 1).

Перший розділ алгоритму дій з організації бух-
галтерського обліку праці включає організацію 
кадрового обліку персоналу та трудових відносин. 
Складнощі в організації цієї роботи полягають в 
тому, що наявна нині практика обліку трудових від-
носин намагається дистанціюватися від досвіду 
ведення трудових книжок і офіційного працевла-
штування, особливо в сільському господарстві, де 

значна сезонність робіт і нерівномірна потреба в 
трудових ресурсах.

Проблему ведення трудових книжок та укла-
дання офіційних трудових відносин держава 
намагається вирішувати шляхом введення елек-
тронних трудових книжок та їх загального реєстру. 
Працедавці зобов’язані укладати трудові угоди 
з працівниками залежно від виду робіт, їх трива-
лості, форми оплати. Законодавство пропонує 
значну варіативність форм трудових відносин, які 
передбачають не лише оплату трудової участі, а 
і так званий «соціальний пакет» – повне забезпе-
чення соціальним страхуванням та персоніфікова-
ний облік у Пенсійному фонді. 

З метою організації кадрового обліку бухгал-
терська служба повинна контролювати юридич-
ний стан існування трудових відносин із праців-
никами, їх вид і форми; отримувати від кадрової 
служби повну інформацію про розмір посадового 
окладу (тарифної чи погодинної ставки), права на 
надбавки, заохочення, види і форми інших виплат; 
тривалість і термін відпустки; наявність пільг з 
оподаткування.

Другий розділ алгоритму дій з організації бух-
галтерського обліку включає облік праці та її доку-
ментування. Облік праці залежить від форми її 
оплати, але в будь-якому разі повинен базуватися 
на обліку робочого часу. Тривалість робочого часу 
визначена законодавчо і залежить від виду робіт, 
категорії працюючих, складності, напруженості 
праці та безпечності її умов.

Організація обліку праці при погодинній формі 
оплати праці передбачає облік відпрацьованого 
робочого часу та його документування у Табелі 
обліку робочого часу, який є єдиним первинним 
документом у цьому разі. При відрядній формі 
оплати праці об’єктами обліку є виконана робота, 
готова продукція, інші фізичні одиниці оцінки вико-
наної роботи та робочий час. Первинні документи 
повинні містити всю інформацію, необхідну для 
обліку та нарахування оплати праці. Види і форми 
цих документів залежать від галузевої належності 
підприємства. Використовуються спеціалізовані 
форми, можна самостійно розробляти форми пер-
винних документів з урахуванням специфічних 
вимог конкретного підприємства. Головна умова – 
наявність всіх обов’язкових реквізитів первинного 
документа, передбачених Законом України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», таких як: назва документа (форми); дата 
складання; назва підприємства, від імені якого 
складено документ; зміст та обсяг господарської 
операції, одиниця виміру господарської операції; 
посади осіб, відповідальних за здійснення госпо-
дарської операції і правильність її оформлення; 
особистий підпис або інші дані, що дають змогу 
ідентифікувати особу, яка брала участь у здій-
сненні господарської операції [6].



109

  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Під час запровадження погодинної оплати 
праці кількість документів з обліку відпрацьова-
ного робочого часу значно скоротиться. З метою 
дотримання вимог законодавства про виплату 
заробітної плати два рази на місяць такі документи 
теж повинні враховувати можливість їх складання 
за першу та другу половину місяця.

Інформація, що міститься у прийнятих до 
обліку первинних документах, систематизується 
на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах 
синтетичного та аналітичного обліку [6]. Тому тре-
тій розділ алгоритму – облік заробітної плати та 
розрахунків із працівниками –  передбачає кілька 
операцій, які потребують організації праці обліко-
вих працівників: прийом і бухгалтерський контр-
оль первинних документів; бухгалтерську обробку 
первинних документів: групування, таксування, 
контирування та запис до облікових регістрів. 
Групування документів здійснюється за двома 
напрямками: за кожним працівником та за видами 
виконаних робіт. При погодинній формі оплати 
праці це зробити значно легше – відсутнє зістав-
лення інформації з документами на оприбутку-
вання продукції чи виконання робіт із метою контр-
олю та нарахування заробітної плати за фізичними 
одиницями обліку праці при відрядній формі.

Із застосуванням програмних продуктів авто-
матизації бухгалтерського обліку облік праці 
взагалі стає простою функцією, що практично 

пов’язана з введенням інформації до електронного 
середовища та контролем фактичних витрат праці 
згідно з первинними документами. Решта функцій 
бухгалтерської обробки здійснюється автоматично. 
Проведення розрахунків із працівниками за заро-
бітною платою включає в себе операції з нараху-
вання заробітної плати та інших заохочувальних чи 
компенсаційних виплат, допомоги по соціальному 
страхуванню; утримання з нарахованої заробітної 
плати податків чи добровільних платежів і внесків. 

Важливою організаційною процедурою є визна-
чення типових кореспонденцій рахунків за облі-
ковими операціями з обліку заробітної плати, які 
визначаються за зведеною інформацією: згідно з 
групуванням за кожним працівником для прове-
дення розрахунків за заробітною платою; згідно з 
групуванням за видами робіт для обліку витрат на 
оплату праці як елемента операційних витрат.

Четвертий розділ загальної системи організації 
обліку праці дає змогу отримати інформацію про 
стан заборгованості у розрахунках за заробітною 
платою на підприємстві, форми оплати праці, 
порядок обліку та контролю відпрацьованого часу. 
Для отримання таких даних слід звернутися до 
бухгалтерської звітності. Насамперед необхідно 
проаналізувати дані річного фінансового звіту під-
приємства [7, с. 203]. 

У ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» 
загальна сума заборгованості підприємства перед 

Рис. 1. Алгоритм операцій з обліку праці та її оплати

Система організації бухгалтерського обліку, звітності та аналізу праці 
та її оплати

Кадровий облік персоналу та трудових відносин

Облік праці та його документування

Облік заробітної плати та розрахунків з працівниками

Звітність з праці та її оплати

Аналіз праці та витрат на оплату праці

фінансова податкова статистична
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працівниками відображається у третьому розділі 
пасиву «Поточні зобов’язання і забезпечення» по 
статті 1630 «Поточна кредиторська заборгованість 
за розрахунками з оплати праці». Ф. № 2 «Звіт про 
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» 
містить інформацію щодо витрат підприємства 
на оплату праці (стаття 2505) та розміру відра-
хувань на соціальні заходи (стаття 2510). Слід 
зазначити, що ці дані наведені в контексті опе-
раційних витрат підприємства і не відображають 
суми нарахованої оплати праці за фінансовою та 
інвестиційною діяльністю.

Звіт про рух грошових коштів ф. № 3 наводить 
інформацію про суми грошових коштів, витрачені 
підприємством на оплату праці за звітний і попе-
редній роки по статті 3100. Це надає користувачу 
даних можливість проаналізувати зміни грошових 
витрат підприємства на оплату праці.

Слід зазначити, що фінансова звітність містить 
узагальнену інформацію щодо розрахунків підпри-
ємства з оплати праці. Більш детальні дані відо-
бражаються у податковій та статистичній звітності. 
Так, відповідно до ст. 162 Податкового кодексу 
України фізичні особи, які отримують доходи 
джерелами походження в Україні та за її межа- 
ми є платниками податку на доходи фізичних  
осіб (ПДФО). Крім заробітної плати, подат-
ком обкладаються інші види доходів, визначені  
п. 164 ПКУ. Відповідальність за утримання і пере-
рахування ПДФО несе роботодавець або податко-
вий агент. В окремих випадках відповідальність за 
сплату податку несе особа, яка отримала дохід в 
іншій формі, ніж заробітна плата [8]. 

Роботодавець зобов’язаний своєчасно надати 
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утрима-
ного з них податку ф. № 1-ДФ. Податковий розраху-
нок подається щоквартально незалежно від факту 
виплати або невиплати заробітної плати або інших 
видів доходів. Зміст і форма Податкового розра-
хунку затверджені Наказом МФУ від 13.01.2015 р. 
№ 4. У Податковому розрахунку наводиться інфор-
мація про суму доходу, нарахованого кожному 
працівнику у звітному періоді, його ознаки, сума 
виплаченого доходу, сума нарахованого та пере-
рахованого податку [9]. На відміну від фінансової 
звітності, інформація, відображена у Податковому 
розрахунку, детальніше відображає стан розра-
хунків з оплати праці на підприємстві.

Відповідно до Закону України «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування» від 8.07.2010 р. 
№ 2464-ΙV роботодавець зобов’язаний здійснити 
нарахування Єдиного соціального внеску на 
фонд заробітної плати за чинними ставками [10]. 
Щомісячно він подає Звіт про суми нарахова-
ної заробітної плати (доходу, грошового забез-
печення, допомоги, компенсації) застрахованих 

осіб та суми нарахованого єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання до органів доходів та зборів [11].

Загалом бухгалтерська звітність щодо розра-
хунків з оплати праці містить знеособлену інфор-
мацію і надає узагальнену характеристику відно-
син роботодавців та персоналу.

Інформація про розрахунки з оплати праці 
наводиться у таких формах статистичної звітнос- 
ті [12]: ф. № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»,  
ф. № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» (з 1 січня 
2021 р. наказами Державної служби статистики 
України № 179 та № 178 від 17.06.2020 р. затвер-
джені нові форми державного статистичного спо-
стереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» та 
№ 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»); ф. № 1-РС 
(один раз на чотири роки) «Звіт про витрати на 
утримання робочої сили» (у 2020 р. статистичні 
спостереження за цією формою не проводяться); 
ф. 7-ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заро-
бітну плату за професіями окремих працівників» 
(буде подаватися з 1 січня 2021 р. відповідно до 
наказу Державної служби статистики України  
№ 183 від 17.06.2020 р.); ф. № 50-сг «Звіт про 
основні економічні показники роботи сільськогос-
подарських підприємств».

П’ятий розділ системи організації бухгал-
терського обліку, звітності та аналізу праці та її 
оплати, що стосується організації аналізу роз-
рахунків з оплати праці, на сучасному етапі гос-
подарювання набуває особливої актуальності. 
Відповідні дослідження передбачають здійснення 
постійного контролю за напрямами використання 
фонду оплати праці, пошук резервів економії 
коштів у результаті підвищення продуктивності 
праці та зниження трудомісткості продукції.

Аналітичні дослідження щодо розрахунків з оп- 
лати праці здійснюються за такими напрямами, як:

‒ аналіз динаміки та структури фонду оплати 
праці;

‒ оцінка розміру та динаміки середньої заро-
бітної плати працівників окремих професій та 
категорій;

‒ встановлення взаємозв’язків, виявлення та 
розрахунок впливу факторів на зміну середньої 
заробітної плати та фонду оплати праці;

‒ розрахунок темпів зростання й приросту 
середньої заробітної плати та їх співвідношення із 
темпами зростання рівня продуктивності праці;

‒ дослідження впливу ефективності застосо-
вуваних систем преміювання на рівень продуктив-
ності праці;

‒ виявлення резервів та розроблення проєктів 
управлінських рішень щодо підвищення ефектив-
ності використання фонду оплати праці.

О.Ю. Шоляк пропонує під час проведення еко-
номічного аналізу розрахунків з оплати праці вико-
ристовувати такі прийоми [13, с. 159–160]:  
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 1. Розрахунково-аналітичні (прийом порів-
няння; абсолютні, відносні та середні величини; 
ряди динаміки; індексний спосіб; групування; 
балансове узагальнення; прийоми графічного та 
табличного відображення даних).

 2. Евристичні (анкетування та інтерв’ю під 
час аналізу ефективності використання людського 
капіталу, а саме для визначення рівня вмотивова-
ності працівників, та інші евристичні методи для 
прогнозування найоптимальніших заходів із під-
вищення ефективності використання людського 
капіталу).

 3. Економіко-математичні.
 4. Специфічні методи аналізу виплат працівни-

кам (оцінка ефективності використання людського 
капіталу. Людський капітал не відокремлений від 
свого носія – людини. Тому існує зв’язок між психоло-
гічним станом особи та рівнем віддачі її особистого 
людського капіталу. Таким чином, у певному розу-
мінні аналітик, який здійснює аналіз ефективності 
використання людського капіталу підприємства, 
повинен бути психологом. Знати відповідні закони 
та закономірності психології, вміти проводити оцінку 
«Психологічного клімату» підприємства).

До основних показників, які розраховують під 
час аналізу розрахунків з оплати праці, відносять: 
рівень і динаміку середньомісячної та середньо-
річної заробітної плати, динаміку і структуру фонду 
оплати праці. Також аналіз витрат на оплату праці 
передбачає визначення абсолютної та віднос-
ної зміни фонду оплати праці; розрахунок впливу 
факторів на зміну середньої заробітної плати та 
фонду оплати праці; дослідження тенденцій зміни 
середньої заробітної плати працівників за катего-
ріями, професіями, структурними підрозділами та 
галузями виробництва.

На зміну фонду оплати праці впливають такі 
фактори, як: чисельність працюючих; середня 
оплата праці працівників; структура та кількість 
продукції; рівень прямої оплати одиниці продукції 
(через трудомісткість одиниці продукції та серед-
ньогодинної оплати); зміна рівня оплати праці за 
тарифними ставками та зміна інших видів доплат; 
доплати за понадурочний час; оплата цілоденних 
та внутрішньозмінних простоїв та інші.

Висновки з проведеного дослідження. 
Проведені дослідження організації бухгалтерського 
обліку, звітності та аналізу праці та її оплати дають 
підстави стверджувати, що ці питання внаслідок їх 
соціального значення мають отримати рішення не 
лише на підприємницькому рівні, а й у державному 
масштабі. Це стосується питань зайнятості насе-
лення, офіційного працевлаштування на постійній 
основі, укладання трудових договорів, вибору форм 
оплати праці. З метою уніфікації системи оплати 
праці пропонується ширше використовувати пого-
динну форму обліку праці, розробляти погодинні 
ставки оплати праці з урахуванням всіх фактори, 

що диференціюють затрати праці, кваліфікації пра-
цівників, умови праці, складнощі та унікальності 
виконуваних робіт, стимулювання наполегливості 
до виконання виробничого завдання.

Для раціоналізації організації бухгалтерського 
обліку, звітності й аналізу праці та її оплати запро-
понована система взаємоузгоджених дій, яка уза-
гальнена в алгоритм операцій у певній послідов-
ності, що дозволить вирішити низку питань щодо 
удосконалення обліку праці, трудових відносин, 
оплати праці, розрахунків із працівниками за заро-
бітною платою, звітності та аналізу ефективності 
використання трудових ресурсів.
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