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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сьогодні значна увага приділяється питанням
організації оплати праці, тому що заробітна плата є якісним показником
економічної діяльності підприємства. Заробітна плата залежить від
ефективності виробництва, продуктивності праці, конкурентоспроможності
продукції та є також важливим показником рівня життя працівників.
В умовах сучасного ринкового механізму заробітна плата забезпечує не
лише основи відтворення робочої сили. Вона стає вагомішим чинником
відтворення суспільного виробництва.
Питання обліку та контролю розрахунків з оплати праці вивчали такі
науковці, як Ф. Бутинець, А. Загородній, Л. Кулаковська, С. Ільїна, Т.
Мельник, І. Новиков, М. Олійчук, І. Рагуліна та ін.
Заробітна плата виступає як один із основних регуляторів ринку праці.
Однак питанням аналізу оплати праці не приділяється належна увага, що
призвело до досить негативних наслідків –зростання рівня безробіття в
країні, відсутності стимулів працевлаштування у більшості населення, та як
наслідок, відтоку працездатного населення за кордон.
Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір
напряму дослідження в науковому і практичному аспектах.
Мета магістерської роботи - узагальнення та систематизація
теоретико-методичних і практичних аспектів обліку, аналізу і аудиту
розрахунків з оплати праці та розробка напрямів їх удосконалення.
Об’єктом в магістерській роботі є процеси організації обліку, аналізу
та аудиту розрахунків з оплати праці на ТОВ «ФРИСТАЙЛЕР».
Предметом є комплекс теоретико-методичних і практичних питань з
обліку, аналізу та аудиту розрахунків з оплати праці на підприємстві.
Основними завданнями написання роботи є:
 розглянути сутність, функції і принципи організації розрахунків з
оплати праці;
 визначити нормативно-правові акти, які регулюють питання щодо
розрахунків з оплати праці;
 розглянути методичні основи формування у бухгалтерському обліку
інформації щодо розрахунків з оплати праці;
 описати стан та перспективи розвитку на ринку підприємств
ресторанного господарства;
 з’ясувати загальну характеристику статутної діяльності ТОВ
«ФРИСТАЙЛЕР»;
 проаналізувати фінансово-економічні показники діяльності
підприємства ТОВ «ФРИСТАЙЛЕР»;
 описати особливості організації бухгалтерського обліку, аналізу та
аудиту на ТОВ «ФРИСТАЙЛЕР»;
 розглянути організацію бухгалтерського обліку й аудиту розрахунків з
оплати праці та аналіз фонду оплати праці;

 зробити аналіз фонду оплати праці на ТОВ «ФРИСТАЙЛЕР»;
 запропонувати напрямки удосконалення діяльності підприємства та
системи бухгалтерського обліку.
У роботі використовувалися такі методи дослідження: порівняння для зіставлення показників діяльності у динаміці; середніх і відносних
величин - для дослідження рівня використання облікової інформації в
управлінській діяльності; табличний (графічний) — для наочного зображення
результатів дослідження; спостереження; аналіз - для деталізації і
розчленування об'єкта дослідження на окремі важливі складові елементи;
синтез - для узагальнення розрізнених аспектів методики обліку та аналізу;
статистичні та аналітичні розрахунки - для дослідження факторної облікової
інформації.
Інформаційною базою для написання випускної кваліфікаційної
роботи виступили: дані річних фінансових звітів ТОВ «ФРИСТАЙЛЕР», дані
бухгалтерського обліку, чинні нормативно-правові документи, матеріали
Державної служби статистики України, праці вітчизняних науковців.
Практичне значення одержаних результатів: основні результати
дослідження спрямовані на удосконалення організації обліку та контролю
розрахунків з працівниками. Зокрема, удосконалено наказ про облікову
політику в частині розрахунків із працівниками та запропоновано графікдокументообігу щодо розрахунків з оплати праці із зазначенням строків
обробки та виконавців.
Апробація результатів дослідження: основні положення та
результати дослідження доповідалися та обговорювалися на ІІІ Міжнародній
науково-практичній конференції «Бухгалтерський облік, оподаткування,
аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (м.
Чернігів, 27 листопада 2017 р).
Структура та обсяг роботи. Випускна кваліфікаційна робота
складається із вступу, трьох розділів, 9 підрозділів, висновків та списку
використаних джерел. Основний зміст роботи викладений на 133 сторінках.
Робота містить 28 таблиць, 18 рисунків, список використаних джерел з 81
найменувань та 16 додатків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі наведена актуальність теми випускної кваліфікаційної роботи,
встановлено мету та завдання, об’єкт та предмет, наукова новизна одержаних
результатів, практична цінність, апробація результатів дослідження та
публікації.
У першому розділі роботи «Теоретико-методичні аспекти
розрахунків з оплати праці» розглядаються сутність, функції і принципи
організації розрахунків з оплати праці, нормативно-правові акти, які
регулюють питання щодо розрахунків з оплати праці та методичні основи
формування у бухгалтерському обліку інформації щодо розрахунків з оплати
праці. Також було розглянуто питання теоретичних основ розрахунків по
оплаті праці, визначено сутність заробітної плати як економічної категорії,
визначено форми та види оплати праці та описано нормативну базу з
зазначених питань обліку.
Оплата праці – найсуперечливіша категорія в системі умов праці,
оскільки саме в ній відбиваються різнобічні інтереси сторін суспільнотрудових відносин, усі їхні досягнення й прорахунки. Це один із
найважливіших показників, що характеризує рівень економічного та
соціального стану суспільства і залежить передусім від продуктивності праці.
Основою організації заробітної плати на підприємствах є тарифна
система, яка містить тарифну сітку, тарифні ставки, тарифно-кваліфікаційні
довідники і схеми посадових окладів.
Форма оплати праці - це спосіб встановлення залежності заробітку
працівника від кількості і якості затраченої праці. Витрати праці оцінюються
або робочим часом, або кількістю виробленої продукції (обсягом виконаних
робіт). Залежно від цього розрізняють дві форми оплати праці: погодинну і
відрядну. При погодинній формі мірою праці є відпрацьований час. Залежно
від фактично відпрацьованого часу і встановленої тарифної ставки або
окладу визначається заробіток працівника. Для нарахування основної
заробітної плати працюючим з погодинною оплатою праці необхідно мати
відомості про посадові оклади (за штатним розкладом), присвоєні розряди
(на підставі наказів по підприємству), а також дані табельного обліку
відпрацьованого ними часу за відповідний період (місяць тощо). При
відрядній формі мірою оплати праці є вироблена робітником (групою
робітників) продукція (виконаний обсяг робіт). Оплата праці нараховується у
встановленому розмірі за кожну одиницю виконаної роботи або виготовленої
продукції.
Синтетичний облік основної й додаткової оплати праці і її
використання ведеться на рахунку 66 «Розрахунки за виплатами
працівникам», використовуються два субрахунки:
 661 «Розрахунки за заробітною платою»;
 663 «Розрахунки за іншими виплатами».
Аналітичний облік розрахунків по заробітній платі має стільки
рахунків, скільки налічується працюючих на підприємстві за списочним

складом, тобто це облік розрахунків заробітної плати по кожному
працюючому окремо.
Єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону у відсотках від
суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну
та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у
тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з Законом України
«Про оплату праці», відповідно до класів професійного ризику виробництва,
до яких віднесено платників єдиного внеску з урахуванням видів їх
економічної діяльності.
Метою аудиторської перевірки обгрунтованості визначення фонду
оплати праці є виявлення резервів скорочення витрат на оплату праці та
раціональність використання коштів.
У другому розділі роботи «Організація бухгалтерського обліку і
аудиту розрахунків з працівниками на ТОВ «Фристайлер» розкривається
стан та перспективи розвитку на ринку підприємств ресторанного
господарства, загальна характеристика статутної діяльності підприємства,
було проаналізовано
фінансово-економічні показники діяльності
підприємства, описано особливості організації бухгалтерського обліку,
аналізу та аудиту на підприємстві, розглянуто організацію бухгалтерського
обліку й аудиту розрахунків з оплати праці та аналіз фонду оплати праці, а
також зроблено аналіз фонду оплати праці на ТОВ «ФРИСТАЙЛЕР».
Досліджуване підприємство ТОВ «ФРИСТАЙЛЕР» працює в галузі
ресторанного господарства та надання послуг мобільного харчування.
Для розвитку ресторанного бізнесу в Україні характерні визначені
складності, такі як: плинність персоналу, брак професійних кадрів, технічна
невідповідність багатьох приміщень під розміщення підприємств харчування,
необхідність в отриманні величезної кількості погоджень та дозвільної
документації, залежність від продуктової інфляції і кон'юнктури ринку. Брак
кадрів, небажання роботодавців вкладати гроші в навчання персоналу
стримує розвиток ресторанної галузі у цілому. Без постійного припливу
професіоналів кухарського мистецтва, торгового сервісу важко оцінювати
перспективи. Крім потенційних ризиків, рестораторам доводиться
враховувати і тенденції економіки, адже макроекономічні чинники потужно
впливають на розвиток ресторанного бізнесу в містах. Експерти простежують
залежність між розвитком закладів елітного або середнього сегмента ринку
громадського харчування і розвитком великого або середнього (дрібного)
бізнесу.
Водночас ємність цього ринку ще досить велика. У ресторанному
бізнесі існують виразні перспективи зростання. З ростом підприємств
харчування різних форматів зростає конкуренція.
Зазначені зовнішні фактори ризику спричиняють суттєвий вплив й на
діяльність ТОВ «ФРИСТАЙЛЕР», зокрема:

чистий дохід від реалізації продукції за 2017 рік зріс відносно
2016 року на 39,4% і склав 1095,4 тис. грн. (у 2016р. – зростання чистого
доходу склало 89%);


зросла і собівартість продукції на 18,9%, причинами цього стали
підвищення закупівельних цін у постачальників, збільшення мінімальної
заробітної плати, інших витрат, що входять до складу собівартості;

продуктивність праці за 2017 рік склала 156,49 тис.грн., за
рахунок зростання чистого доходу та середньорічної чисельності вона
збільшилася на 19,5%.
У цілому діяльність ТОВ «ФРИСТАЙЛЕР» протягом 2015-2017 років
була ефективною, про що свідчить отримання підприємством чистого
прибутку у 2016 р. в сумі 26,8 тис. грн. (темп росту 97,1% до 2015 р.) та у
2017 р. у сумі 30,8 тис. грн. (темп росту 14,9%). Фінансово-економічні
показники та показники ділової активності ТОВ «ФРИСТАЙЛЕР» є вищими
за середньогалузеве значення, що є позитивним.
Позитивним моментом в плані фінансової стійкості для ТОВ
«ФРИСТАЙЛЕР» є фінансування його діяльності в більшій мірі за рахунок
власних коштів, не дивлячись на наявність короткострокових банківських
кредитів, адже положення підприємства на ринку ресторанних послуг досить
стійке.
Первинними документами по обліку оплати праці на ТОВ
«ФРИСТАЙЛЕР» є табель використання робочого часу; довідки-розрахунки
бухгалтерії. Зведеними документами для обліку оплати праці по
підприємству є: розрахунково - платіжна відомість, розрахункова відомість
зведена, платіжна відомість, особовий рахунок.
Синтетичний облік основної й додаткової оплати праці і її
використання ведеться на рахунку 66 «Розрахунки за виплатами
працівникам», що має три субрахунки: 661 «Розрахунки за заробітною
платою»; 663 «Розрахунки за іншими виплатами». На дебеті рахунку 661
«Розрахунки за заробітною платою» відображуються виплачені суми
заробітної плати, премії, допомогу за тимчасової непрацездатності,
депоновані суми, а також суми відрахувань, встановлених відповідними
законодавствами України.
Заробітна плата є одним з елементів витрат і однією за важливих статей
собівартості реалізованої продукції. Щоб включити її до складу витрат, уся
нарахована у розрахункових і розрахунково - платіжних відомостях заробітна
плата групується за напрямами витрат у спеціальній відомості. Відображення
в обліку оплати праці в бухгалтерському обліку відповідає П(С)БО 16
«Витрати».
Аналіз фонду оплати праці показав: питома вага фонду оплати праці
основних працівників (барменів) на ТОВ «ФРИСТАЙЛЕР» у 2016р. зросла з
39% до 43,6%, у 2017р. – незначно знизилася і становила 39,3%.
Питома вага фонду оплати праці адміністративно-управлінського
персоналу (директора, бухгалтерів та адміністратора) відповідно у 2016р.
знизилася з 61% до 56,4%, у 2017р. – збільшилася до 60,7%.
Загальний фонд оплати праці збільшився на 89 тис. грн. (180,9%) у
2016 році та на 124,7 тис. грн. (90,2%) у 2017 році, в тому числі фонд оплати
праці адміністративно-управлінського персоналу збільшився на 47,8 тис. грн.

(158,8%) у 2016 році та на 81,7 тис. грн. (104,9%) у 2017 році; а фонд оплати
праці основних працівників збільшився на 41,1 тис. грн. (214,1%) у 2016 році
та на 43 тис. грн. (71,3%) у 2017 році. Різке зростання фонду оплати праці у
2016 році пов’язано з тим, що ТОВ «ФРИСТАЙЛЕР» зареєстровано в липня
2015 року, відповідно, аналізувалися дані лише половини року, у 2016 та
2017 році підприємство розвивалося, нарощувало обсяги продажів та
зростала чисельність основних працівників (барменів).
Аналіз впливу факторів на фонд оплати праці показав, що за рахунок
зростання чисельності працівників фонд оплати праці підприємства
збільшився на 23041,8 грн., за рахунок зменьшення кількості відпрацьованих
днів фонд оплати праці скоротився на 1927,8 грн., а за рахунок збільшення
середньоденної зарплати одного працівника підприємства фонд оплати праці
у 2017 році збільшився на 102944,8 грн.
У третьому розділі роботи «Напрямки удосконалення діяльності
підприємства та системи бухгалтерського обліку» визначено напрями
удосконалення діяльності підприємства та системи бухгалтерського обліку.
Основні пропозиції та результати від провадження запропонованих
заходів наведено в таблиці 1
Таблиця 1
Пропозиції щодо удосконалення організації обліку витрат
на оплату праці та системи бухгалтерського обліку на ТОВ
«ФРИСТАЙЛЕР»
Заходи
Вдосконалення наказу про
облікову політику

Забезпечити своєчасне
оформлення документів та
передачу їх в обробку

Шляхи досягнення
Доповнити наказ про облікову
політику положеннями щодо:
форми оплати праці; режиму
роботи підприємства; порядку
обробки та зберігання первиних
документів із заробітною платою
Ввести в дію розроблений графік
документообігу щодо заробітної
плати, який враховує строки
створення та обробки документів,
а також їх виконавців

Удосконалення
аналітичного обліку
оплати праці

Введення аналітичних рахунків
до рахунку 66 ―Розрахунки за
виплатами працівникам‖

Стимулювання
працівників

Впровадження системи
матеріального стимулювання в
залежності від результатів праці

Результати впровадження
Підвищення
обґрунтованості та
оперативності прийнятих
управлінських та облікових
рішень
Посилення контрольних
функцій бухгалтерського
обліку.
Формування деталізованої
інформації про заробітну
плату для прийняття
управлінських рішень з
метою посилення
контрольних функцій та
стимулювання працівників
Підвищення
продуктивності праці
працівників та зростання

Направлення барменів на курси
підвищення кваліфікації або на
майстер-класи з фахової
діяльності

показників ефективності
діяльності підприємтсва

ВИСНОВКИ
У випускній кваліфікаційні роботі проведено теоретичне узагальнення
та обґрунтування сутності та особливостей методики бухгалтерського обліку,
аналізу та аудиту розрахунків з оплати праці підприємства. За результатами
проведеного дослідження було сформульовані висновки і пропозиції, що
відповідають поставленій меті та завданням:
1.
Заробітна плата – це винагорода або заробіток, обчислений у
грошовому виразі, який за трудовим договором роботодавець сплачує
працівникові за роботу, яку виконано або має бути виконано. Сутність
заробітної плати проявляється в її функціях. До основних функцій заробітної
плати належить: відтворювальна, стимулююча, регулююча, розподільча та
функція формування платоспроможного попиту населення.
2.
Державна політика оплати праці реалізується через механізм її
регулювання, а саме через систему нормативно-правових актів. Розрахунки з
оплати праці регулються: Кодексом Законів про Працю, Податковим
кодексом України, Законом України «Про оплату праці», Законом України
«Про відпустки» та іншими актами.
3. Основою організації заробітної плати на підприємствах є тарифна та
безтарифна система. Форма оплати праці встановлюється в залежності
заробітку працівника від кількості і якості затраченої праці. Витрати праці
оцінюються або робочим часом, або кількістю виробленої продукції (обсягом
виконаних робіт). Залежно від цього розрізняють дві форми оплати праці:
погодинну і відрядну. При погодинній формі мірою праці є відпрацьований
час. Залежно від фактично відпрацьованого часу і встановленої тарифної
ставки або окладу визначається заробіток працівника. Для нарахування
основної заробітної плати працюючим з погодинною оплатою праці
необхідно мати відомості про посадові оклади (за штатним розкладом),
присвоєні розряди (на підставі наказів по підприємству), а також дані
табельного обліку відпрацьованого ними часу за відповідний період (місяць
тощо). При відрядній формі мірою оплати праці є вироблена робітником
(групою робітників) продукція (виконаний обсяг робіт). Оплата праці
нараховується у встановленому розмірі за кожну одиницю виконаної роботи
або виготовленої продукції.
4. Рестораному бізнесу України характерні: плинність персоналу, брак
професійних кадрів, технічна невідповідність багатьох приміщень під
розміщення підприємств харчування, необхідність в отриманні величезної
кількості погоджень та дозвільної документації, залежність від продуктової
інфляції і кон'юнктури ринку. Брак кадрів, небажання роботодавців вкладати
гроші в навчання персоналу стримує розвиток ресторанної галузі у цілому.

Без постійного припливу професіоналів кухарського мистецтва, торгового
сервісу важко оцінювати перспективи. Крім потенційних ризиків,
рестораторам доводиться враховувати і тенденції економіки, адже
макроекономічні чинники потужно впливають на розвиток ресторанного
бізнесу в містах. Експерти простежують залежність між розвитком закладів
елітного або середнього сегмента ринку громадського харчування і
розвитком великого або середнього (дрібного) бізнесу.
5. Об'єктом дослідження є ТОВ «ФРИСТАЙЛЕР», яке працює в галузі
ресторанного господарства та надання послуг мобільного харчування.
Підприємтсво очолює директор. До штату працівників належать бухгалтери,
адміністратор залу та бармени-касири.
У цілому діяльність ТОВ «ФРИСТАЙЛЕР» протягом 2015-2017 років
була ефективною, про що свідчить отримання підприємством чистого
прибутку у 2016 р. в сумі 26,8 тис. грн. (темп росту 97,1% до 2015 р.) та у
2017 р. у сумі 30,8 тис. грн. (темп росту 14,9%). Фінансово-економічні
показники та показники ділової активності ТОВ «ФРИСТАЙЛЕР» є вищими
за середньогалузеве значення, що є позитивним. Підприємтсво фінансово
стійке. Господарську діяльність ТОВ «ФРИСТАЙЛЕР» проводить в більшій
мірі за рахунок власних коштів, хоча є і залучені короткострокові кредити
банків.
6. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться бухгалтерією на чолі
з головним бухгалтером. Для реєстрації господарських операцій
використовується програмний продукт 1С:Бухгалтерія. На підприємстві
розроблені посадові інструкції, затверджений Наказ про облікову політику, є
робочий план рахунків. Однак, зазначені документи потребують
удосконалення.
7. Первинними документами з обліку оплати праці на ТОВ
«ФРИСТАЙЛЕР» є табель використання робочого часу; довідки-розрахунки
бухгалтерії. Зведеними документами для обліку оплати праці по
підприємству є: розрахунково - платіжна відомість, розрахункова відомість
зведена, платіжна відомість, особовий рахунок.
Синтетичний облік основної й додаткової оплати праці і її
використання ведеться на рахунку 66 «Розрахунки за виплатами
працівникам», що має три субрахунки: 661 «Розрахунки за заробітною
платою»; 663 «Розрахунки за іншими виплатами». На дебеті рахунку 661
«Розрахунки за заробітною платою» відображуються виплачені суми
заробітної плати, премії, допомогу за тимчасової непрацездатності,
депоновані суми, а також суми відрахувань, встановлених відповідними
законодавствами України.
Аудиторська перевірка нарахування оплати праці здійснюється за
такими напрямками: формування та використання фонду оплати праці та
розрахунки з оплати праці. Основні завдання аудиту оплати праці: контроль
організації обліку робочого часу й виконаного обсягу робіт та послуг на
підприємстві; перевірка обгрунтованості нарахування заробітної плати
співробітникам підприємства; перевірка роботи розрахункового відділу

бухгалтерії з погляду правильності визначення сум нарахованої заробітної
плати й утримань із неї; перевірка вірогідності даних бухгалтерського обліку
операцій з оплати праці.
8. При здійсненні економічного аналізу фонду оплати праці
встановлено, що на його обсяг впливає чисельність працівників, кількість
відпрацьованих днів та середньоденна заробітна плата. Так, за рахунок
зростання чисельності працівників фонд оплати праці підприємства
збільшився на 23041,8 грн., за рахунок зменшення кількості відпрацьованих
днів фонд оплати праці скоротився на 1927,8 грн., а за рахунок збільшення
середньоденної зарплати одного працівника підприємства фонд оплати праці
у 2017 році збільшився на 102944,8 грн.
9. За наслідками проведеного дослідження ми запропонували ряд
заходів щодо вдосконалення діяльності підприємства та системи
бухгалтерського обліку, які включають удосконалення наказу про облікову
політику, робочого плану рахунків, графіку документообігу. Впровадження
запропонованих заходів підвищить обґрунтованість та оперативність
прийняття управлінських та облікових рішень, а також посилить контрольну
функцію бухгалтерського обліку. Запровадження стимулювання працівників
ресторану в частині матеріального заохочення та підвищення кваліфікації
дозволить збільшити продуктивність праці та покращить загальні показники
діяльності підприємства.
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(на матеріалах ТОВ «ФРИСТАЙЛЕР»)
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Навчально-науковий інститут економіки
Місто, рік захисту: Чернігів, 2018
Робота містить: 133 сторінок, 28 таблиць, 18 рисунків, список використаних
джерел 81 найменувань, 16 додатків.
Мета випускної кваліфікаційної роботи
- узагальнення та
систематизація теоретико-методичних і практичних аспектів обліку, аналізу і
аудиту розрахунків з оплати праці та розробка напрямів їх удосконалення.
Основними завданнями є:

розглянути сутність, функції і принципи організації розрахунків з
оплати праці;

визначити нормативно-правові акти, які регулюють питання
щодо розрахунків з оплати праці;

розглянути методичні основи формування у бухгалтерському
обліку інформації щодо розрахунків з оплати праці;

описати стан та перспективи розвитку на ринку підприємств
ресторанного господарства;

з’ясувати загальну характеристику статутної діяльності ТОВ
«ФРИСТАЙЛЕР»;

проаналізувати
фінансово-економічні показники діяльності
підприємства ТОВ «ФРИСТАЙЛЕР»;

описати особливості організації бухгалтерського обліку, аналізу
та аудиту на ТОВ «ФРИСТАЙЛЕР»;

розглянути
організацію бухгалтерського обліку й аудиту
розрахунків з оплати праці та аналіз фонду оплати праці;

зробити аналіз фонду оплати праці на ТОВ «ФРИСТАЙЛЕР»;

запропонувати напрямки удосконалення діяльності підприємства
та системи бухгалтерського обліку.
Предметом є комплекс теоретико-методичних і практичних питань з
обліку, аналізу та аудиту розрахунків з оплати праці на підприємстві.
Об’єктом роботи є процеси організації обліку, аналізу та аудиту
розрахунків з оплати праці на ТОВ «ФРИСТАЙЛЕР».
У першому розділі роботи «Теоретико-методичні аспекти розрахунків з
оплати праці» розглядаються сутність, функції і принципи організації

розрахунків з оплати праці, нормативно-правові акти, які регулюють питання
щодо розрахунків з оплати праці та методичні основи формування у
бухгалтерському обліку інформації щодо розрахунків з оплати праці. Також
було розглянуто питання теоретичних основ розрахунків по оплаті праці,
визначено сутність заробітної плати як економічної категорії, визначено
форми та види оплати праці та описано нормативну базу з зазначених питань
обліку.
У другому розділі роботи «Організація бухгалтерського обліку і аудиту
розрахунків з працівниками на ТОВ «Фристайлер» розкривається стан та
перспективи розвитку на ринку підприємств ресторанного господарства,
загальна характеристика статутної діяльності підприємства,
було
проаналізовано фінансово-економічні показники діяльності підприємства,
описано особливості організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту
на підприємстві, розглянуто організацію бухгалтерського обліку й аудиту
розрахунків з оплати праці та аналіз фонду оплати праці, а також зроблено
аналіз фонду оплати праці на ТОВ «ФРИСТАЙЛЕР».
У третьому розділі роботи «Напрямки удосконалення діяльності
підприємства та системи бухгалтерського обліку» визначено напрями
удосконалення діяльності підприємства та системи бухгалтерського обліку.
Запропоновано ввести відповідні субрахунки до рахунку 66 "Розрахунки за
виплатами працівникам", преміювання працівників, введення соціального
пакету, під яким слід розуміти надання роботодавцем благ у вигляді пільг,
компенсацій, привілеїв і соціальних гарантій, які перевищують розмір його
основної заробітної плати, а також запропоновано підготовку та підвищення
кваліфікації працівників, введення внутрішніх форм звітності по розрахункам
з працівниками. В розділі описані поширені на сьогодні так звані безтарифні
моделі організації оплати праці та запропоновано їх застосування для
досліджуваного підприємства, а також описана оптимальна методика їх
застосування
За результатами дослідження сформульовані висновки, які
відповідають поставленим в роботі меті та завданням.
Одержані результати можуть бути використані для удосконалення
діяльності підприємства та системи бухгалтерського обліку, що в свою чергу
призведе до збільшення доходів підприємства, за рахунок преміювання
працівників, надання пільг, компенсацій, привілеїв і соціальних гарантій,
підготовки та підвищення кваліфікації працівників, введення внутрішніх
форм звітності по розрахункам з працівниками, безтарифних моделей
організації оплати праці, відповідних субрахунків до рахунку 66 "Розрахунки
за виплатами працівникам".
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, АУДИТ, РОЗРАХУНКИ
ІЗ ПРАЦІВНИКАМИ, ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ, АНАЛІЗ.

