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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРЕМІЮВАННЯ  
ТА ІНШИХ ПРОГРАМ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ  
В ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» 

У статті розглядаються основні підходи до удосконалення організації обліку матеріального стимулю-
вання працівників.  
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Вступ 

Праця робітників є необхідною складовою 
процесу виробництва, споживання та розподілу 
створеного продукту. Участь працівників в час-
тці знов створеного матеріального та духовного 
блага виражається у вигляді заробітної плати, 
яка повинна відповідати кількості та якості за-
траченої ними праці. 

Заробітна плата – один з найважливіших за-
собів підвищення зацікавленості працюючих у 
результатах своєї праці, її продуктивності, збі-
льшення обсягів виробленої продукції, поліп-
шення її якості та асортименту. Це один з осно-
вних стимулів та мотиваторів праці. 

Особливої актуальності набуло питання 
преміювання та інших програм матеріального 
стимулювання працівників на підприємстві. 

Аналіз останніх досліджень 

У наш час багато вчених та науковців дослі-
джують проблеми, пов’язані з оплатою праці, її 
організацією та правовим забезпеченням. Серед 
них можна виділити таких, як І. Солодченко 
[1], І. Лаптій [2], О. Руденко, В. Горбатов,  
В. Михайлова [3], А. Хоскінг [4], В. Андріанова 
[5], Л. Семко [6] та багато інших. 

Л. Семко вивчала моделі та засоби стиму-
лювання праці, також провела порівняльний 
аналіз системи оплати праці на вітчизняних пі-
дприємствах та у промислово розвинутих краї-
нах, з котрого виділила ряд напрямків щодо 

поліпшення організації оплати праці. І. Лаптій 
розглядав оплату праці як правову категорію. 
А. Хоскінг визначив проблеми оцінки праці.  
У своїй статті І. Солодченко показала. які до-
плати здійснюються при підсумовуванні обліку 
робочого часу та як правильно підрахувати ці 
доплати. Соціально-економічну сутність, прин-
ципи та елементи організацій заробітної плати, 
а також система доплат, надбавок та форм за-
робітної плати розглянуті у праці В. Андріано-
вої. Визначення фонду оплати праці та його 
обчислення наведено в роботі О. Руденко та  
В. Горбатова. 

Постановка задачі 

Метою даної статті є пошук шляхів удоско-
налення організації обліку розрахунків за ви-
платами працівникам. 

Виклад основного матеріалу 

Для багатьох великих підприємств оцінка 
роботи важлива з метою запобігання скаргам 
від працівників стосовно заробітної плати [4]. 

Підвищення ефективності оплати праці на-
пряму залежить від ефективної роботи праців-
ників. Цього можна досягти завдяки таким по-
казникам, як виплати у вигляді доплат і надба-
вок.  

Стимулюючі виплати мають на меті форму-
вати спонукальні мотиви до праці, а також до 
вищої результативності праці. 

 В. В. Бобиль, А. С. Адамян, 2012. 
90



ISSN 2309-82IX (Print), ISSN 2310-2438 (Online) 

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету 
 залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту», 2012, вип. 4. 

 
 

Надбавки повинні служити компенсацією 
або стимулом у з чинниками праці і виробниц-
тва, що постійно діють, відносно стійкими ха-
рактеристиками професіонально-кваліфікацій-
ного рівня і ділових якостей працівників [5]. 

Над методами та моделями стимулювання 
праці працює велика кількість фахівців, підп-
риємств та наукових установ. Так, у більшості 
західних компаній поширені три моделі стиму-
лювання праці: 

- перша модель – безпреміальна, при якій 
функцію стимулювання праці виконує заробіт-
на плата; 

- друга модель – преміальна, яка передбачає 
виплати, величина яких пов’язана з розміром 
доходу чи прибутку підприємства; 

- третя модель – преміальна, у якій розміри 
премій встановлюються з урахуванням індиві-
дуальних результатів праці [6]. 

Преміальні програми – це один із основних і 
найбільш поширених способів стимулювання 

персоналу як на досліджуваному підприємстві, 
так і на інших вітчизняних підприємствах. І 
саме тому досить важливим є ефективна орга-
нізація обліку такого виду виплат. 

Зважаючи на те, що у структурі доходів 
працівників підприємства змінна частина ви-
плат, а саме річні та квартальні премії, в серед-
ньому займають близько 43 % від річного поса-
дового окладу працівника, доречним є створен-
ня спеціального резерву. Резерв для премію-
вання дасть змогу рівномірно розподілити 
витрати, пов’язані з матеріальним стимулюван-
ням працівників, протягом року, що не призве-
де до зростання собівартості продукції, яка ви-
робляється ПАТ «Дніпропетровський стрілоч-
ний завод»у відповідному періоді. 

Процес створення резерву під преміальні 
програми компанії є досить складним і має 
включати ряд етапів, які наведені на рис. 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Етапи організації обліку резерву під преміальні програми в ПАТ «Дніпропетровський стрілочний 
завод» 

Першим етапом у процедурі формування ре-
зерву є визначення переліку цільових витрат, 
для покриття яких він створюється. 

Ми пропонуємо резерв створювати для та-
ких преміальних програм: 

- квартальні премії; 
- премії за підсумками півріч; 
- щорічні премії; 
- премії за реалізовані проекти; 

- премії за інновації; 
- «пенсійна програма» стимулювання (пре-

мія з утримання); 
- інші види матеріального заохочення. 
Для розрахунку резерву витрат на забезпе-

чення виплати квартальних, піврічних і річних 
премій необхідно: 

- спланувати чисельність персоналу ПАТ 
«Дніпропетровський стрілочний завод»; 

Визначення переліку преміальних програм, під які буде здійснено формування  
резерву  

Проведення розрахунку резерву за кожною преміальною програмою 

Відкриття відповідних робочих рахунків для обліку резерву 

Щомісячне відображення в системі SAP ERP витрат на формування резерву 

Проведення моніторингу процесу формування резерву  
та здійснення його корегування 

Здійснення внутрішнього контролю на всіх стадіях 
організації обліку резерву 
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- розрахувати середній оклад працівника; 
- визначити середній преміальний процент. 
Сума резерву по кожному структурному 

підрозділу визначатиметься за формулою 1: 

 * * *12*n
п П с сР ЧП ЗП ПП КН= , (1) 

де п
nР  – розмір резерву n-го структурного 

підрозділу; 
пЧП – планова чисельність персоналу в 

структурному підрозділі; 
сЗП – середній оклад працівника; 

сПП – середній преміальний процент; 
КН  – коефіцієнт нарахування єдиного вне-

ску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування. 

При цьому коефіцієнт нарахування єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціа-
льне страхування визначається за формулою 2: 

 ( )100
100

ЄСВКН += , (2) 

де ЄСВ  – розмір консолідованого страхо-
вого внеску, збір якого здійснюється до систе-
ми загальнообов'язкового державного соціаль-
ного страхування в обов'язковому порядку та 
на регулярній основі з метою забезпечення за-
хисту у випадках, передбачених законодавст-
вом, прав застрахованих осіб та членів їхніх 
сімей на отримання страхових виплат (послуг) 
за діючими видами загальнообов'язкового дер-
жавного соціального страхування.  

Щоб обчислити обсяг загального преміаль-
ного резерву, необхідно додати суми преміаль-
них фондів з кожного структурного підрозділу. 

Для розрахунку резерву витрат на забезпе-
чення виплати премій за реалізовані проекти 
необхідно: 

- узгодити плановий перелік проектів на по-
точний рік; 

- знати кількість заявлених виконавців; 
- розробити преміальну шкалу. 
Розрахунок даного резерву здійснювати-

меться за формулою 3: 

 1 1 2 2( * * ...

* )*

n
пр

п п

Р B Пр B Пр
В Пр КН
= + +

…+
, (3) 

де пр
nР  – резерв премій за реалізований n-й 

проект; 

1,2,пВ – виконавці проекту; 

1,2,пПр – розмір премії конкретного вико-
навця проекту. 

Обсяг загального резерву витрат розрахову-
ватиметься як сума резервів за кожним проек-
том. 

Для розрахунку резерву витрат за «пенсій-
ною програмою» необхідно: 

- визначити середній процент резервування, 
що береться до фактично виплаченого річного 
бонусу (премії) по окремому структурному під-
розділу; 

- обчислити загальний розмір резерву за 
премією з утримання за формулою 4:  

 
1 1

« »
2 2

( *

* ... * )
пп с

п п
с с

Р ППР ВРБ

ППР ВРБ ППР ВРБ

= +

+ + +
, (4) 

де «пп»Р  – резерв за «пенсійною програ-
мою»; 

1,2,п
сППР  – середній процент пенсійного ре-

зервування за окремим структурним підрозді-
лом;  

1,2,пВРБ – виплачений річний бонус за 
окремим структурним підрозділом. 

Розрахунком витрат на формування резерву 
для преміювання та інших програм матеріаль-
ного стимулювання, на нашу думку, має займа-
тись відділ планування та бюджетування. 

Після розробки та затвердження бюджетів 
на виплату премій, відділ планування повинен 
надати інформацію у департамент бухгалтерсь-
кої звітності та обліку, а саме групі обліку роз-
рахунків з персоналом, для своєчасного відо-
браження витрат з формування даного резерву 
в системі SAP R/3 на відповідних рахунках. 

Пропонуємо ПАТ «Дніпропетровський стрі-
лочний завод» використовувати таку форму 
первинного документа, на основі якого має 
здійснюватись нарахування витрат для форму-
вання резерву в бухгалтерському обліку , що 
наведена в таблиці 1. 

Бухгалтер групи обліку розрахунків з пер-
соналом, який відповідає за нарахування резер-
вів для преміювання, щомісячно має здійсню-
вати нарахування суми резерву, використовую-
чи отриману від працівників відділу плануван-
ня та бюджетування оціночну суму річного 
резерву, яка ділиться на 12 рівних частин для 
отримання суми щомісячного нарахування. 
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Таблиця 1 
Оціночна сума річного резерву для преміювання 
та інших програм матеріального стимулювання 

№ 
Пор. 

Вид резерву Період 
резервування 

Розмір  
резерву, 

грн 

1 Накопичений 
резерв на дода-
ткову винаго-
роду – премію 
з утримання 
(«пенсійна про-
грама») 

  

2 Резерв на ви-
плату кварта-
льних, півріч-
них і річних 
премій 

  

3 Премії за реалі-
зацію проектів 

  

<…>    

Разом  х  
 
Щомісячна сума для формування резерву 

має відображатися в обліку шляхом введення 
ручного проведення в системі SAP в модулі F1. 

Для обліку резерву пропонуємо використо-
вувати пасивний рахунок 474 «Забезпечення 
інших витрат і платежів», до якого необхідно 
відкрити такі аналітичні рахунки: 

- 4770131070 «Забезпечення виплат кварта-
льних, піврічних і річних премій»; 

- 4770231070 «Забезпечення виплати премій 
за реалізовані проекти»; 

- 4770331070 «Інші види матеріального зао-
хочення». 

Процедуру корегування резерву для премі-
ювання та інших програм матеріального стиму-
лювання працівників пропонуємо проводити 
таким чином: 

- не рідше ніж раз на квартал і обов’язково 
перед складанням річної фінансової звітності 
необхідно проводити моніторинг сум нарахо-
ваних резервів, фактичних виплат і проведених 
сторно; 

- на основі зіставлення фактичних і плано-
вих показників діяльності компанії фінансова 
дирекція спільно з дирекцією по персоналу мо-
же ініціювати перерахунок суми резерву на 
преміювання; 

- в разі, якщо на основі моніторингу або за 
підсумками діяльності буде прийняте рішення 

про корегування резерву, то відділ планування 
та бюджетування має передати до бухгалтерії 
скореговану оцінку суми річного резерву за 
формою, наведеною в табл. 1; 

- група обліку розрахунків з персоналом на 
основі корегованої оцінки має внести корегую-
чі проведення з відображення в обліку витрат з 
формування резерву для преміювання та інших 
програм матеріального стимулювання в систе-
му SAP, модуль F1 у звітному періоді. 

Величина резерву для преміювання та інших 
програм матеріального стимулювання співробі-
тників відображається у третьому розділі паси-
ву Балансу «Поточні зобов'язання і забезпечен-
ня». Крім того, у примітках до фінансової звіт-
ності наводять певні дані про створений резерв: 

- його залишки на початок і кінець звітного 
періоду; 

- його збільшення протягом звітного періоду 
внаслідок збільшення відрахувань; 

- суму використання протягом звітного пе-
ріоду; 

- невикористану суму, сторновану у звітно-
му періоді. 

Таким чином, ПАТ «Дніпропетровський 
стрілочний завод», створивши забезпечення 
(резерв) для преміювання і інших програм ма-
теріального стимулювання співробітників, 
зможе рівномірно розподілити витрати, 
пов’язані з матеріальним заохоченням протягом 
року, що не призведе до зростання собівартості 
послуг, які надаються компанією у відповідно-
му періоді. 

Висновки 
Виходячи з вищенаведеного, можна запро-

понувати, на наш погляд, такі методи підви-
щення ефективності оплати праці, як: 

1. Для покращення організації ведення облі-
ку преміювання та інших програм матеріально-
го стимулювання рекомендуємо створити за-
безпечення(резерв), який дасть змогу рівномір-
но розподілити витрати, пов’язані з матеріаль-
ним стимулюванням працівників, протягом 
року, що не призведе до зростання собівартості 
послуг, які надаються ПАТ «Дніпропетровсь-
кий стрілочний завод». 

2. При формуванні резерву ПАТ «Дніпропе-
тровський стрілочний завод» запропоновано 
використовувати форму первинного документа, 
на основі якого має здійснюватись нарахування 
витрат для формування забезпечення на випла-
ту премій в бухгалтерському обліку, що має 
назву «Оціночна сума річного резерву для пре-
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міювання та інших програм матеріального сти-
мулювання». 

3. Для обліку резерву пропонуємо викорис-
товувати пасивний рахунок 477 «Забезпечення 
інших витрат і платежів», до якого необхідно 
відкрити такі аналітичні рахунки: 4770131070 
«Забезпечення виплат квартальних,піврічних і 
річних премій», 4770231070 «Забезпечення ви-
плати премій за реалізовані проекти», 
4770331070 «Інші види матеріального заохо-
чення». 

Таким чином, використання у практичній 
діяльності запропонованих рекомендацій спри-
ятиме подальшому вдосконаленню організації 
обліку розрахунків за виплатами працівникам у 
ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» та 
на інших підприємствах України. 
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