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Значення інтегральних показників ДП «45 ЕМЗ» за 2015-2017 рр. 

Назва групи коефіцієнтів 
Позначення 

показників 

2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

Показники управління ліквідністю суб'єкта 

господарювання 
LK 0,095  0,085 0,063 

Показники управління рентабельністю суб'єкта 

господарювання 
RN 0,005 -0,005 0,005 

Показники управління оборотністю капіталу 

суб'єкта господарювання 
OB 1,838 1,153 0,578 

Показники управління капіталовіддачею суб'єкта 

господарювання 
CO 0,191 0,170 0,164 

Показники управління рухом капіталу суб'єкта 

господарювання 
KD 0,001 -0,001 -0,002 

Фінансовий потенціал підприємства FP 2,129 1,402 0,808 

 

Таким чином, аналізуючи рівень управління фінансовим потенціалом ДП «45 

ЕМЗ», можна визначити наступні необхідні заходи по його підтримці і 

підвищенню: 

– альтернативний підхід до вибору аналізованих показників управління 

фінансовим потенціалом ДП «45 ЕМЗ»; 

– визначення зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на структуру 

фінансових ресурсів ДП «45 ЕМЗ»; 

– розробка і здійснення ефективного стратегічного моніторингу управління 

фінансовим потенціалом ДП «45 ЕМЗ»; 

– здійснення планування фінансового потенціалу ДП «45 ЕМЗ» відповідно 

до його стадії життєвого циклу. 

 

Список використаних джерел: 
1. Фінансовий потенціал підприємства та його роль в умовах нестабільності економіки / Г. 

П. Куліш, В. В. Чепка // Статистика України. - 2017. - № 1. - С. 29-33 

2. Фінансова звітність ДП «45 Експериментальний механічний завод» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://45emp.com.ua/ua/main/finansova-zvitnist/  

3. Юдін М.А. Фінансовий потенціал машинобудівного підприємства / М.А Юдін // 

Економіка промисловості. - 2012. - № 48 (5). - С. 47-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Соболєва-Терещенко, к. е. н., доцент  



ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція  «Трансформація національної моделі 

фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти» 

 

 262 

Марія Ванієва, студентка 4 курсу 

Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ 

 

ВПЛИВ ОБЛІКУ ТА МОТИВАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ  

НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Заробітна плата, з одного боку, виступає основним джерелом грошових 

доходів найманих працівників, а з іншого – певною часткою фінансових витрат 

підприємства та ефективним інструментом мотивації працівників до 

високопродуктивної праці. Важливою складовою управління оплатою праці є її 

ефективний аналітичний облік на підприємстві.  

У сучасних умовах перетворення заробітної плати на основний інструмент 

формування доходів громадян та дієвий стимул підвищення якості та 

продуктивності праці першочергового значення набуває ступінь ефективного 

використання фінансів підприємства на оплату праці, оскільки раціональний 

аналітичний облік зарплати та його вдала організація стає визначальним фактором 

суспільного, зокрема економічного прогресу і, відповідно, однією з ключових 

проблем діяльності як держави [1, с. 12], так і кожного підприємства. У цьому 

зв’язку конче необхідно знайти найдосконаліші та економічно виправдані форми і 

системи оплати праці та правильно визначити фактори, що впливають на її 

раціональність, а також забезпечити правильне нарахування і вчасну виплату 

заробітної плати найманим працівникам [2, с. 3].  

Джерелом інформації для управління фондом оплати праці є бухгалтерський 

облік, тому його удосконалення можна вважати стратегічним чинником 

оптимізації системи оплати праці та ефективного використання фінансів 

підприємства.  Оскільки “ якість інформації залежить від системи її збору, 

обробки, тому удосконалення самої методології обліку не вирішить усіх проблем ” 

[3, с. 24]. Це свідчить про необхідність удосконалення організації аналітичного 

обліку заробітної плати як невід’ємної складової зростання ефективності облікової 

інформації.  

Організація оплати праці справляє великий вплив на ефективність 

використання фінансових ресурсів підприємства. До цих факторів, що впливають 

на ефективність праці та її оплати, можна віднести мотиваційні механізми. 

Важливу роль мотивації відіграють виплати, надбавки, доплати за досягнення 

конкретних кінцевих результатів роботи. Що стосується ефективності праці, то це 

співвідношення між результативністю праці та величиною фінансових витрат 

підприємства, що виражається в досягненні максимального ефекту за мінімальних 

затрат. Отже, збалансування цих чинників і є результатом ефективного обліку та 

організації оплати праці.  
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Розрахунки з оплати праці завжди були одним з найважливіших об’єктів 

бухгалтерського обліку, що пояснюється складністю законодавчого механізму 

регулювання оплати праці в Україні, соціальною значущістю заробітної плати та 

комплексною перебудовою організації заробітної плати в сучасних умовах 

господарювання. Отже, реалізація завдань реформування системи бухгалтерського 

обліку та сучасні ринкові зміни діючої системи організації оплати праці 

потребують докорінних змін в методології обліку розрахунків з оплати праці на 

підприємстві [4].  

Одним з важливих питань реформування бухгалтерського обліку заробітної 

плати є вдосконалення діючої моделі аналітичного обліку. Відповідно до Плану 

рахунків, для обліку розрахунків оплати праці призначено рахунок 66 

«Розрахунки за виплатами працівникам». Він включає три субрахунки: 

661 «Розрахунки за заробітною платою»;  

662 «Розрахунки з депонентами»;  

663 « Розрахунки за іншими виплатами ». 

Заборгованість підприємства по виплатах працівникам у випадку виплати  

зарплати готівкою через касу та неотримання її працівниками у визначений термін 

відображається по дебету субрахунків 661 « Розрахунки за заробітною платою » та 

кредиту субрахунку 662 «Розрахунки c депонентами». Проте сутність таких 

операцій на підприємствах застаріла, оскільки майже всі підприємства 

співпрацюють з банками в рамках зарплатних проектів та перераховують зарплату 

на банківські картки, а не депонують їх в касі.  

Разом з тим, в рамках мотивації співробітників підприємства часто 

використовують системи мотивації та заохочень працівників при застосуванні 

систем лояльності [5, с. 328].  , що з точки зору ефективної організації оплати 

праці потребує деталізації аналітичного обліку подібних виплат. На нашу думку, 

діючу модель аналітичного обліку оплати праці слід упорядкувати й 

удосконалити. З цією метою пропонуємо ввести відповідні субрахунки до рахунку 

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»:  

661 «Розрахунки за заробітною платою»;  

662 «Розрахунки за поточними виплатами»;  

663 «Заробітна плата за окладами і тарифами»;   

664 «Інші нарахування з оплати праці»; 

665 «Премії та інші заохочувальні виплати»; 

666 «Комісійні та агентські винагороди»; 

667 «Розрахунки за виплатою відпускних» 

668.«Виплати за невідпрацьований час»; 

669 «Виплати при звільненні та після закінчення трудової діяльності ». 

Роль і значення заробітної плати у суспільному та соціально-економічному 

розвитку країни зумовлюють необхідність удосконалення організації обліку як 
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основного джерела інформації, призначеного для управління системою оплати 

праці з метою її удосконалення. У підходах до пошуку шляхів удосконалення 

організації обліку заробітної плати слід виходити із її сутності як складної 

багаторівневої системи. Хаотичні, розрізнені заходи, спрямовані на оптимізацію 

окремих методів і способів обліку, не можуть забезпечити удосконалення усієї 

системи організації обліку загалом. Основною умовою ефективності заходів з її 

удосконалення є їх комплексний системний характер, що охоплює усі етапи 

облікового процесу та усі їх елементи, забезпечення їх взаємозв’язку та 

гармонізації.  
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FINANCING OF SMALL BUSINESS IN UKRAINE:  

SOURCES AND PROBLEMS 

 

Small enterprises are important active elements of the process of structural 

adjustment of the economy, affecting the creation of new jobs, the quantity and variety 

of filling of commodity markets. However, under the current sociopolitical and 

economic conditions, the problem of insufficient sources of financing for small 

businesses appears, which leads to inhibition of the overall development of small 

business in Ukraine. The problem of financial provision of any economic entity is an 

integral part of its management, since it touches upon such aspects as the financial 

condition of the enterprise; ensuring fulfillment of obligations to creditors; formation of 

financial resources for conducting all types of economic activity; cash inflows and 
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