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Застосування тих або інших систем оплати праці залежить від 

багатьох чинників. Вивчення цих чинників дозволяє вибрати адекватну 
форму або систему оплати праці для конкретного підприємства. Крім того, 
вивчення зарубіжного досвіду також є корисним для встановлення 
принципів, форм і систем оплати праці в ринкових умовах. 

Бухгалтерська служба організації повинна забезпечувати: правильне 
і своєчасне нарахування заробітної плати і видачу її у встановлені терміни; 
розподіл сум нарахованої заробітної плати по центрах (напрямам) витрат; 
правильне і своєчасне утримання податку з оплати праці і справляння його 
в податковий орган; правильне нарахування і своєчасний перелік 
обов’язкових платежів до державних позабюджетних фондів. 

Заробітна плата – це основна частина коштів, що направляються на 
споживання, є частиною собівартості продукції залежить від кінцевих 
результатів роботи колективу, розподіляється між працівниками 
відповідно до кількості та якості витраченої праці, реальним трудовим 
внеском кожного і розміром вкладеного капіталу [1]. 

Практика переходу до ринкової економіки висунула два основних 
типу організації заробітної плати на підприємствах: тарифний і 
безтарифний. Найбільш поширеним і у відомому сенсі традиційним є 
тарифний спосіб організації заробітної плати. Усередині нього найбільш 
ефективна організація заробітної плати на основі Єдиної тарифної сітки. 
Тарифний тип організації заробітної плати вигідний для працівників тим, 
що він припускає встановлення умов оплати до початку процесу 
виробництва і не пов’язаний безпосередньо з кінцевими результатами 
діяльності. Безтарифний варіант організації заробітної плати, навпаки, 
вигідний для роботодавця, оскільки оплата працівникові проводиться після 
того, як стає відомий кінцевий результат діяльності. 

В умовах недосконалого загальнодержавного механізму захисту 
заробітної плати від інфляції, організація заробітної плати на підприємстві 
повинна передбачати внутріфірмовий механізм її індексації, що дозволяє 
зберігати і підтримувати стимулюючу функцію заробітної плати. 
Виконання заробітною платою своїх функцій реалізується через її 
організацію. Через організацію заробітної плати досягається компроміс 
між інтересами працівника і роботодавця, що сприяє розвитку відносин 
соціального партнерства між двома рушійними силами ринкової 
економіки [2]. 

Організація оплати праці на підприємствах включає, перш за все, 
встановлення умов (норм) оплати праці за роботу в межах певних 



трудових обов’язків (норм праці): мінімальної тарифної ставки, тарифної 
сітки (схеми), диференціації ставок (окладів) по складності, диференціації 
ставок (окладів) по місцю працівників у виробничому процесі, 
диференціації оплати по тяжкості і інтенсивності праці. На підприємствах 
необхідно також визначити умови оплати за роботу понад норму праці 
(трудових обов’язків), доплати за поєднання професій, за роботу з меншою 
чисельністю працівників, премії за високу якість роботи, за економію 
різних видів ресурсів тощо. До умов відноситься також і ряд гарантійних і 
компенсаційних виплат працівникові роботодавцем. 

Крім встановлення умов оплати в організацію заробітної плати 
входять також нормування праці і застосування різноманітних систем 
оплати, що встановлюють зв’язок між умовами оплати і нормами праці, з 
одного боку, і результатами праці кожного працівника – з іншою. Вибір 
систем оплати не є довільним. Кожна система оплати ефективна тільки в 
тому випадку, якщо вона відповідає конкретним умовам (технічним, 
організаційним, економічним, соціально-психологічним і т.д.). Вибір 
систем оплати праці цілком і повністю є прерогативою роботодавця. 
Головними вимогами до організації заробітної плати на підприємстві і, 
відповідно критерієм її ефективності, є забезпечення реального зростання 
заробітної плати при зниженні її витрат на одиницю продукції і гарантія 
підвищення оплати праці кожного працівника у міру зростання 
ефективності діяльності підприємства в цілому. 

Головним чинником стабільного розвитку суспільства є посилення 
матеріальної зацікавленості працівників в підвищенні результативності 
діяльності на основі забезпечення тісного взаємозв’язку розмірів доходів 
працівників з кількістю і якістю витраченої ними праці. 
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