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Дослідження сучасних науковців [1-3] свідчать про те, що одним із 

основних факторів, що впливають на ефективну діяльність та 

конкурентоспроможність підприємства, є витрати на оплату праці. Тому, для 

раціональної організації обліку праці та її оплати на підприємстві необхідно 

забезпечити певні передумови: сучасну оптимальну організацію і технологію 

виробництва; наявність висококваліфікованих бухгалтерів та сучасної 

комп’ютерної техніки; детальне планування праці та заробітної плати [2, с. 95]. 

Особливої уваги заслуговує внутрішній контроль виплат працівникам, 

методичні прийоми якого розподіляються на розрахунково-аналітичні, 

документальні прийоми контролю та методичні прийоми узагальнення та 

реалізації результатів. 

До розрахунково-аналітичних прийомів контролю відносять: економічний 

аналіз, статистичні розрахунки, економіко-математичні методи, що дозволяє 

виявити загальний стан контрольованих об'єктів, виявити фактори, що 

спричинили негативний вплив на результати фінансово-господарської 

діяльності. 

Документальні прийоми контролю складаються з прийомів контролю 

окремого документа та прийомів контролю господарських операцій з обліку 

оплати праці та нормативно-правова перевірка. 

Група методів узагальнення та реалізації результатів контролю є 

об’єднанням результатів здійсненого контролю та прийняттям рішень з 

усунення виявлених недоліків та включає такі прийоми: документування 

результатів проміжного контролю; групування недоліків; аналітичне 

групування; слідчо-юридичне обгрунтування; систематизоване групування 

результатів контролю; прийняття рішень та контроль за виконанням прийнятих 

рішень 
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