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Облік оплати праці: проблеми та напрями удосконалення
облікового забезпечення управління персоналом
Анотація. Статтю присвячено вирішенню основних дискусійних питань щодо організації, нарахування та
виплати заробітної плати працівникам. Окреслено послідовність дослідження проблематики облікового
забезпечення розрахунків за виплатами працівникам. Ідентифіковано релевантні інформаційні дані, які
необхідні для потреб управління з питань обліку розрахунків за виплатами працівникам та охарактеризовано їх стан. Проаналізовано ідентифіковані в ході дослідження проблеми бухгалтерського обліку розрахунків суб’єкта господарювання за виплати працівникам, напрями їх вирішення, що наведені в працях
дослідників (науковців та практиків). Удосконалено підходи до організації аналітичного обліку розрахунків
за виплатами працівникам та відповідного звітування на основі ідентифікованих аналітичних розрізів, що
відповідають поділу винагороди працівників на види, які визначені інформаційними потребами системи
управління та нормативними приписами, що забезпечить підвищення інформативності підсистеми облікового відображення розрахунків за виплатами працівникам при прийнятті управлінських рішень.
Ключові слова: облік, заробітна плата, виплати працівникам, звітність, розрахунки.
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Summary. The article deals with the main issues of discussion regarding the organization, calculation and
payment of salaries to employees. The sequence of research of the problems of accounting of payments on payments to employees is outlined. Relevant information required for the management of payroll accounting is
identified and their status is identified. The problems of accounting of the entity's payments for employee payments, the directions of their solution, identified in the works of researchers (scientists and practitioners), are
identified during the research. Improved approaches to the organization of analytical accounting of payments
for employees and appropriate reporting based on identified analytical sections that correspond to the division
of workers' benefits into types that are determined by the information needs of the management system and
regulations, which will increase the informative nature of the accounting subsystem of accounting accounts
management decisions. The main problems in organizing and maintaining payroll calculations for employees
are: problems in documenting payroll and withholding operations; problems of recognition and assessment
of obligations arising from payroll deductions; problems of dividing workers' benefits into types; problems
of organization of synthetic and analytical accounting of payments on payments to employees in accounting
accounts; problems with low informativeness of financial statements on payments to employees; problems of
consistency of forms of financial, tax, special and statistical reporting on payments for employees. The main
areas for improving the organization and methodology of accounting for employee benefits payments in order to
formulate relevant information support for the decision-making process are the full application of the rules of
the current accounting legislation, the increase in the number of analytical accounts that will reflect the main
types of payments to staff and management based on them.
Keywords: payments, employees, accounting, management, reporting.

остановка
проблеми.
Необхідною
П
та істотною частиною діяльності будьякого підприємства чи організації є облік та кон-

троль розрахунків за виплатами працівникам,
які є основним джерелом доходів працівників
підприємства. Якісний облік розрахунків за виплатами працівникам та організаційно-методичні засади його удосконалення відіграють
важливу роль для визначення продуктивності праці, виконання суб’єктом господарювання
взятих соціальних функцій та інформаційного
забезпечення для прийняття управлінських рішень. Дані розрахунки сприяють здійсненню
контролю за ефективністю використання трудових ресурсів у процесі здійснення господарської
діяльності і використовуються як найбільш дієвий інструмент управління ефективною діяльністю підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У своїх працях до проблеми оплати праці зверта© Попова В.Д., Колотило Ю.І., 2019

лись багато вчених, зокрема: Н. Ворона, К.І. Самчук, М.В. Мудрик, Н.В. Потриваєва, С.В. Брік,
Л.В. Мельянкова, В.А. Домбровський, І.В. Жиглей, О.В. Кравченко, О.О. Григоревська, М.В. Корягін, В.С. Лень, А.Д. Садилова, М.В. Мудрик,
Л. Пантелійчук, І.В. Соболева та інші. Вони вивчали різні аспекти цього питання, а саме: теоретичні аспекти стану обліку заробітної плати,
методологію обліку праці, шляхи вдосконалення
системи оплати праці, нормативно-правове регулювання обліку оплати праці тощо. Проте, незважаючи на численну кількість наукових праць,
слід відзначити наявні дискусійні питання щодо
обліку оплати праці, які потребують вирішення
у вітчизняній обліковій системі.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Сьогодні існує нагальна
потреба виявлення та вирішення основних проблем, пов’язаних з організацією обліку заробітної плати, враховуючи сучасний стан економі-

ки України та зростання продуктивності праці
на вітчизняних підприємствах. Це обумовлено
постійними змінами правової та організаційно-методичної бази обліку, які вимагають від
облікових працівників своєчасного здійснення
уточнень як у порядку обліку, так і при відображенні інформації про заробітну плату у звітності
суб’єкта господарювання.
Формулювання цілей статті. Метою статті
є висвітлення сучасних проблем обліку розрахунків з оплати праці та напрямів їх удосконалення,
комплексний підхід до подальшого вивчення цих
питань. А також у розробці практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку
розрахунків за виплатами працівникам в господарських процесах суб’єкта господарювання, що
сприятиме підвищенню продуктивності праці
найманих працівників та ефективності, результативності діяльності підприємств і зростання їх
прибутковості в цілому.
Виклад основного матеріалу дослідження. Облікове забезпечення процесу прийняття
управлінських рішень є складовим елементом
інформаційного забезпечення управління досліджуваним об’єктом. За сутністю та змістом облікове забезпечення повинно характеризуватися
масивом релевантних даних, які використовуються в процесі прийняття низки рішень. Тому
в першу чергу слід охарактеризувати актуальні рішення сфери розрахунків з працівниками,
підвищення продуктивності праці, виконання
суб’єктом господарювання взятих соціальних
функцій тощо.
Дослідження проблематики облікового забезпечення розрахунків за виплатами працівникам
зокрема та управління трудовими ресурсами в цілому слід здійснювати в наступній послідовності:
1) ідентифікація управлінських рішень щодо
управління людським та інтелектуальним капіталом;
2) визначення сукупності та повноти інформаційного забезпечення управління досліджуваним об’єктом;
3) з’ясування прийнятності нинішньої системи обліку відносно забезпечення управлінського
персоналу необхідною інформацією;
4) ідентифікація проблем функціонування
підсистеми обліку розрахунків за виплатами
працівникам;
5) наведення прийнятних пропозицій щодо
покращення облікового відображення розрахунків за виплатами працівникам.
В умовах підвищення конкуренції на ринках
капіталу та праці актуальними для суб’єкта господарювання є наступні рішення, в яких головним об’єктом виступають працівники та розрахунки з ними: рішення щодо забезпечення
прийнятного рівня заробітної плати, виходячи із
ресурсних можливостей суб’єкта господарювання
та відповідних тенденцій на ринку праці; рішення щодо забезпечення зростання виплат працівникам з паралельним зменшенням частки відповідних витрат у собівартості продукції чи послуг
та у загальній величині витрат суб’єкта господарювання; рішення, пов’язані із забезпеченням
виконання соціальних функцій при здійсненні
розрахунків за виплатами працівникам; рішення, пов’язані із досягненням позитивного ефекту
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в управлінні трудовими ресурсами та підвищенні продуктивності праці тощо.
Із наведених об’єктів та завдань управління
розрахунками за виплатами працівникам слід
зробити висновки про необхідність значного масиву інформації, яка різниться за змістом, одиницями виміру, взаємозв’язками із суміжними
об’єктами діяльності, періодами розкриття даних, формами представлення. Найрелевантнішими є дані, що характеризують:
1) виробіток, продуктивність окремого працівника, групи працівників, відділу (сектору, центру відповідальності) суб’єкта господарювання
або ж наведені показники в розрізі видів продукції (послуг) тощо;
2) кількість відпрацьованих днів, обсяги виконаних робіт кожним працівником (групою працівників);
3) суми нарахованої заробітної плати в розрізі працівників (груп працівників) та здійснені
утримання із неї;
4) витрати на оплату праці, що згруповані за
категоріями персоналу тощо;
5) види виплат працівникам, які є відмінними за змістом від основної заробітної плати;
6) періодичність погашення заборгованості за
виплатами працівникам та оцінка забезпеченості грошовими ресурсами на момент виплат;
7) обсяги витрат суб’єкта господарювання
задля виконання соціальних функцій, які не
є основною, додатковою заробітною платою чи
іншими заохочувальними та компенсаційними
виплатами;
8) склад та якість трудових ресурсів.
Основним джерелом даних про розрахунки
за виплатами працівникам є система бухгалтерського обліку (результат її функціонування –
відповідні показники у фінансовій, статистичній
та податковій формах звітності). Підсистема облікового відображення розрахунків за виплатами працівникам містить всю необхідну інформацію про досліджуваний вид розрахунків, що дає
можливість стверджувати про перспективу задоволення інформаційних потреб управлінського персоналу шляхом вивчення інформаційних
потреб та відповідного налаштування облікового інструментарію. В даному твердженні слід
розглядати напрями удосконалення облікового
відображення розрахунків за виплатами працівникам. Перш ніж перейти до їх характеристики
доцільно проаналізувати ідентифіковані в ході
дослідження проблеми бухгалтерського обліку
розрахунків суб’єкта господарювання за виплати
працівникам, напрями їх вирішення, що наведені в працях дослідників (науковців та практиків)
(табл. 1).
Слід відмітити, що вирішення наведених дослідниками проблем щодо обліку розрахунків за
виплатами працівникам слід розглядати комплексно, а саме поетапно виходячи із послідовності
облікового процесу, враховуючи інформаційні потреби управлінського персоналу та приписи нормативних актів із формування фінансової, податкової, спеціальної та статистичної звітності.
Ідентифіковані дослідниками проблеми з обліку розрахунків за виплатами працівникам характеризують весь спектр дискусійних питань, які
формують обмеженість інформаційного поля при
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Проблемі питання обліку розрахунків
за виплатами працівникам та напрями їх вирішення
№
з/п
1

Дослідники

Проблеми

Напрями вирішення проблемних питань

2

1

Самчук К.І. [1],
Мудрик М.В. [2],

3
Проблеми
документування операцій
з нарахування заробітної
плати та утримань із неї

4
Формування уніфікованих форм первинних
документів; поєднання кадрової та облікової
документації; автоматизація процесу
документування
Встановлення на національному рівні правил
визнання зобов’язань перед працівниками від
виконання програм (програми виплат за участю
плати, утримань з неї кількох роботодавців;
програми виплат інструментами власного капіталу;
програми виплат з визначеним внеском; програми
виплат по закінченню трудової діяльності тощо)
Дотримання норм ПСБО 26 «Виплати працівникам»
щодо поділу виплат персоналу: «поточні виплати,
виплати при звільненні, виплати по закінченні
трудової діяльності, виплати інструментами
власного капіталу підприємства, інші довгострокові
виплати» [12]; узгодження наведених видів виплат
із тими, що наведені в Інструкції зі статистики
заробітної плати [13]

2

3

4

5

6

7
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Таблиця 1

Проблеми визнання
Домбровський В.А. [3], та оцінки зобов’язань,
Потриваєва Н.В. [4] що виникають при
нарахуванні заробітної

Жиглей І.В. [5],
Кравченко О.В. [6]

Проблеми поділу виплат
працівникам на види

Мудрик М.В. [2],
Пантелійчук Л. [7]

Проблеми організації
синтетичного та
аналітичного обліку
розрахунків за виплатами
працівникам на
бухгалтерських рахунках

Самчук К.І. [1],
Суліменко Л.А. [8]

Проблеми малої
інформативності звітності
щодо розрахунків за
виплатами працівникам

Жиглей І.В. [5],
Садилова А.Д. [9]

Карпа М.С. [10],
Ярмолюк О.Ф. [11]

Проблеми узгодженості
норм національних
та міжнародних
стандартів обліку щодо
розрахунків за виплатами
працівникам
Проблеми узгодженості
форм фінансової,
податкової, спеціальної
та статистичної звітності
щодо розрахунків за
виплатами працівникам

використанні облікової інформації в якості даних
при прийнятті відповідних управлінських рішень.
Проте, слід відмітити, що окремі ідентифіковані
проблеми не містять методологічного чи змістового
характеру, а вирішуються через здійснення регламентаційних або ж технічних заходів.
До таких проблем слід віднести: проблеми документування операцій з нарахування заробітної
плати та утримань із неї та проблеми узгодженості форм фінансової, податкової, спеціальної
та статистичної звітності щодо розрахунків за
виплатами працівникам. В умовах автоматизації облікових процесів та процесів управління
кадрами питання додаткових реквізитів та удосконалення форм первинних (зведених) документів не є актуальним, на що вказують науковці та практики (К.І. Самчук [1], М.В. Мудрик [2]).
Щодо формування уніфікованих форм звітності в частині розкриття інформації про розрахунки за виплатами працівникам суб’єкта
господарювання в залежності від інформацій-

Розширення меж аналітичного обліку розрахунків
за виплатами працівникам; розробка системи
рахунків з обліку розрахунків за виплатами
працівникам, які б відповідали видам виплат
Включення до Балансу (Звіту про фінансовий стан)
додаткових статей по статті «Поточна кредиторська
заборгованість за розрахунками з оплати праці»
(код рядка 1630); формування додаткового розділу в
Примітках до річної фінансової звітності; виділення
окремого розділу в Пояснювальній записці
Використання норм ПСБО 26 «Виплати
працівникам» [12] при організації обліку
розрахунків за виплатами працівникам
Створення єдиної форми звіту про суми нарахованої
заробітної плати, утримань з неї у фіскальних
цілях; формування єдиних контрольних показників
для відображення сум нарахованої та виплаченої
заробітної плати у фінансових та статистичних
звітах

них потреб, зокрема потреб фіскальних органів, то прийнятним рішенням буде об’єднання
форм Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних
осіб, і сум утриманого з них податку та Звіту
про суми нарахованої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення, допомоги, надбавки,
компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування. Дане рішення випливає із ідентичності підходів до визначення сум оподаткованого доходу працівників
та сум, які становлять розрахункову базу для
нарахування єдиного соціального внеску. Слід
відмітити, що державні законодавчі й фіскальні
органи ведуть розроблення відповідної форми
звітування та передбачається її орієнтовне введення в практику з 1 липня 2020 року. До появи
уніфікованої форми, прийняття відповідного
законодавчого акту вести мову про її переваги
й недоліки не доцільно.

Проблеми методологічного характеру (проблеми визнання та оцінки зобов’язань, що виникають при нарахуванні заробітної плати, утримань з неї; проблеми поділу виплат працівникам
на види; проблеми узгодженості норм національних та міжнародних стандартів обліку щодо розрахунків за виплатами працівникам), на які
вказують більшість дослідників (В.А. Домбровський [3], Н.В. Потриваєва [4], І.В. Жиглей [5],
О.В. Кравченко [6], А.Д. Садилова [9]) базуються на єдиному тезисі необхідності використання
норм міжнародних стандартів при поділі виплат
працівникам, їх визнанні та подальшому обліковому відображенні.
Задля вирішення наведеного комплексу проблем, зважаючи на застосування інтеграційних
підходів до розвитку національної облікової системи, доцільно:
1) визначити на національному рівні правила
ідентифікації, визнання та оцінки, класифікації
зобов’язань перед працівниками від виконання
програм (програми виплат за участю кількох
роботодавців; програми виплат інструментами
власного капіталу; програми виплат з визначеним внеском; програми виплат по закінченню
трудової діяльності тощо) у форматі методичних
рекомендацій;
2) дотримуватися норм П(С)БО 26 «Виплати
працівникам» щодо поділу виплат персоналу:
«поточні виплати, виплати при звільненні, виплати по закінченні трудової діяльності, виплати інструментами власного капіталу підприємства, інші довгострокові виплати» [12]; узгодити
наведені види виплат із тими, що наведені в Інструкції зі статистики заробітної плати [13];
3) використовувати норми П(С)БО 26 «Виплати працівникам» [12] в цілому при організації
бухгалтерського обліку розрахунків за виплатами працівникам та частково при побудові системи управлінського обліку як складового елемента інформаційного забезпечення управління
трудовими ресурсами суб’єкта господарювання.
Таким чином, при розгляді напрямів удосконалення обліку розрахунків за виплатами працівникам слід констатувати факт про наявність
чітких методологічних правил та фіскальних
процедур щодо облікового відображення досліджуваних операцій, а в цілях підвищення інформаційної цінності підсистеми обліку розрахунків
за виплатами працівникам доцільно удосконалити систему рахунків синтетичного й аналітичного обліку та змістовий підхід до розкриття
відповідної інформації (у форматі фінансової
та управлінської звітності).
В основі удосконалення системи бухгалтерських рахунків з обліку розрахунків за виплатами
працівникам лежить поділ потенційних винагород за виконувану роботу. Проаналізовані праці
науковців (М.В. Мудрик [2], Л. Пантелійчук [7])
дають можливість стверджувати, що при ідентифікації субрахунків та аналітичних рахунків
з обліку оплати праці слід дотримуватися чинних
нормативно-правових актів, а саме Кодексу законів України про працю [15], Закону України «Про
оплату праці» [16], Інструкції зі статистики заробітної плати [13], П(С)БО 26 «Виплати працівникам» [12] тощо. У контексті вирішення порушеної
проблеми слід ідентифікувати ще низку важли-
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вих факторів, що мають вплив на організацію
аналітичного обліку розрахунків за виплатами
працівникам. До них слід віднести: організаційну
та виробничу структуру суб’єкта господарювання;
інформаційні потреби управлінського персоналу;
кваліфікаційну структуру персоналу суб’єкта господарювання тощо. Зважаючи на це оптимальним є виділення аналітичних ознак виходячи із
інформаційних потреб управління, приналежності персоналу до центрів відповідальності або ж
структурних підрозділів та виходячи із видів виплат працівникам.
Слід зауважити про неприйнятність сучасними вимогами провадження господарських процесів та нинішніми тенденціями управління
розрахунками з персоналом наведених в Плані
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [14] субрахунків до синтетичного рахунку 66 «Розрахунки за виплатами
працівникам». Адже використання субрахунку
662 «Розрахунки з депонентами», зважаючи на
застосування платіжних карток при оплаті праці, є не актуальним. Тому в першу чергу слід внести зміни до системи субрахунків досліджуваного бухгалтерського рахунку.
В першу чергу для управлінського персоналу суб’єкта господарювання релевантною буде
інформація про суми нарахованої заробітної
плати в розрізі структурних підрозділів (центрів
відповідальності). В даному контексті доцільно
запропонувати наступні субрахунки до рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»
(рис. 1).
Наведена ідентифікація об’єктів нарахування
виплат персоналу дозволить отримати релевантну інформацію про суми нарахованих різних видів виплат працівникам за функціями, що ними
виконуються. Отримані із субрахунків дані можуть бути використанні для визначення тенденційних змін, порівняння нарахованих виплат
між групами працівників, визначення розміру
виплат на одного працівника тощо.
Зважаючи на змістову різноманітність виплат працівникам під аналітичними рахунками
1-го порядку слід визначити види винагороди
персоналу, що наведені в Інструкції з статистики
заробітної плати [13].
Інформація із наведених аналітичних рахунків надасть можливість управлінському персоналу відстежувати тенденції зміни величин заробітної плати в розрізі не тільки груп працівників,
але й в розрізі видів виплат. Для прикладу збільшення питомої ваги заохочувальних виплат у загальній величині виплат може сигналізувати про
необхідність підвищення окладів або ж розцінок
за виконанні працівниками операції.
Зважаючи на необхідність адаптації вітчизняної системи обліку до міжнародних стандартів та на потребу акумулювання інформації про
програми виплат працівникам доцільним є відкриття аналітичних рахунків 2-го порядку до субрахунків рахунку 66 «Розрахунки за виплатами
працівникам», які б деталізували види потенційних винагород, що можуть бути отримані персоналом суб’єкта господарювання.
Слід зауважити, що не всі види виплат працівникам, які передбачені П(С)БО 26 «Виплати
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Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»
Субрахунок 661 «Розрахунки за виплатами робітникам»
Субрахунок 662 «Розрахунки за виплатами менеджерам»
Субрахунок 663 «Розрахунки за виплатами працівникам відділу збуту»
Субрахунок 664 «Розрахунки за виплатами іншим працівникам»
Рис. 1. Запропоновані субрахунки до рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

Основна заробітна плата
Субрахунки до
рахунку 66
«Розрахунки за
виплатами
працівникам»

Додаткова заробітна плата
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
Інші виплати, що не належать
до фонду оплати праці

Рис. 2. Аналітичні рахунки 1-го порядку до субрахунків
рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

Поточні виплати
Виплати за невідпрацьований час,
що не підлягають накопиченню
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Аналітичні
рахунки 2-го
порядку до
рахунку 66
«Розрахунки за
виплатами
працівникам»

Виплати за невідпрацьований час,
що підлягають накопиченню
Виплати інструментами власного капіталу
Виплати по закінченні трудової діяльності
Виплати при звільненні
Інші виплати

Рис. 3. Аналітичні рахунки 2-го порядку до субрахунків
рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

працівникам» [12] за обліково-економічним змістом відповідатимуть видам виплат, що наведені
в Інструкції зі статистики заробітної плати [13].
Для раціональної побудови системи аналітичних рахунків через узгодження видів виплат
персоналу суб’єкту організації обліку на підприємстві при розробці робочого плану рахунків слід
надати відповідні пояснення при ідентифікації
аналітичних рахунків 2-го порядку.

Запропонована система аналітичного обліку
розрахунків за виплатами працівникам не тільки надасть релевантну інформацію для формування управлінської бухгалтерської звітності,
але й забезпечить раціоналізацію процесу складання статистичної звітності (Звіт із праці), податкової звітності (Податковий розрахунок сум
доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
фізичних осіб, і сум утриманого з них податку)
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Управлінський бухгалтерський звіт «Виплати працівникам»
Види виплат

1
2
1 Виплати робітникам
1.1 Основна заробітна плата
1.2 Додаткова заробітна плата
заохочувальні та
1.3 Інші
компенсаційні виплати
виплати, що не належать
1.4 Інші
до фонду оплати праці
Разом виплат
2 Виплати менеджерам
2.1 Основна заробітна плата
2.2 Додаткова заробітна плата
заохочувальні та
2.3 Інші
компенсаційні виплати
виплати, що не належать
2.4 Інші
до фонду оплати праці
Разом виплат
3 Виплати працівникам відділу збуту
3.1 Основна заробітна плата
3.2 Додаткова заробітна плата
заохочувальні та
3.3 Інші
компенсаційні виплати
виплати, що не належать
3.4 Інші
до фонду оплати праці
Разом виплат
4 Виплати іншим працівникам
4.1 Основна заробітна плата
4.2 Додаткова заробітна плата
заохочувальні та
4.2 Інші
компенсаційні виплати
виплати, що не належать
4.4 Інші
до фонду оплати праці
Разом виплат
Разом виплат по всі групах працівників

Попередній
звітний період

Звітний
період

3

4

та спеціальної звітності (Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації)
застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), створить можливості для
оперативного реагування на зміни в податковому законодавстві через продукування системою
обліку аналітичних даних щодо нарахованих
різноманітних за змістом виплат персоналу.
У цілях формування завершеного обліковоінформаційного забезпечення управління розрахунками за виплатами працівника дані із
запропонованих субрахунків повинні систематизуватися та подаватися у форматі управлінської
звітності. У табл. 2 наведена форма запропонованого управлінського бухгалтерського звіту «Виплати працівникам».
Суб’єкт управління чи суб’єкт організації бухгалтерського обліку за потреби може додати додаткові статті виплат персоналу суб’єкта господарювання виходячи із переліку аналітичних
рахунків 2-го порядку. За умови автоматизації
облікового процесу дана процедура не буде трудомісткою, адже формування будь-якого звіту

Відхилення, +/грн.
%
5
6

здійснюється в автоматичному режимі обраним
програмним продуктом. Для будь-якого суб’єкта
господарювання складання даного управлінського бухгалтерського звіту забезпечить інформування управлінського персоналу про розміри
виплат у розрізі об’єктів, які відображають виконувані працівниками функції та в розрізі самих
видів виплат. Дана інформація буде релевантною для прийняття рішень, пов’язаних із вибором (зміною) форм оплати праці, із необхідністю
збільшення окладів чи розцінок на виготовлення
окремих видів продукції (за умови ведення обліку
за центрами виникнення витрат), із необхідністю
мінімізації витрат суб’єкта господарювання тощо.
Висновки з даного дослідження і перспективи. В ході проведеного дослідження встановлено, що основними проблемами облікового
забезпечення розрахунків за виплатами працівникам є: проблеми документування операцій
з нарахування заробітної плати та утримань із
неї; проблеми визнання та оцінки зобов’язань,
що виникають при нарахуванні заробітної плати, утримань з неї; проблеми поділу виплат
працівникам на види; проблеми організації синтетичного та аналітичного обліку розрахунків
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за виплатами працівникам на бухгалтерських
рахунках; проблеми малої інформативності фінансової звітності щодо розрахунків за виплатами працівникам; проблеми узгодженості форм
фінансової, податкової, спеціальної та статистичної звітності щодо розрахунків за виплатами
працівникам.
Під основними напрямами удосконалення
обліку розрахунків за виплатами працівникам
слід вбачати декларування норм П(С)БО 26 «Виплати працівникам» у внутрішніх розпорядчих
документах, активний поділ виплат працівникам на групи відповідно до інформаційних потребу управлінського персоналу, організаційної
і виробничої структури суб’єкта господарюван-

ня, Інструкції зі статистики заробітної плати та
П(С)БО 26 «Виплати працівникам», формування
системи аналітичних рахунків на основі ідентифікованих виплат персоналу із подальшим складанням управлінської бухгалтерської звітності.
Головними напрямами удосконалення організації та методики обліку розрахунків за виплатами
працівникам в цілях формування релевантного
інформаційного забезпечення процесу прийняття відповідних рішень є повноцінне застосування норм чинного бухгалтерського законодавства,
збільшення кількості аналітичних рахунків, які
відображатимуть основні види виплат персоналу
та складання на основі інформації по них управлінської звітності.
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