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ОЦІНКА РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ
БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ В
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ КРИМУ

Розглянуті основні підходи, оцінки рівня організації праці фахівця бухгалтерської служби, а
також виявлені фактори його підвищення
The article is dedicated to the problem of ground, introduction and adaptation of functions of accountant
in the period of transitional economy.
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ВСТУП

Дуже важливо те, в яких умовах і як пра
цюють фахівці. Культура праці фахівця має на
увазі плановість, систему і послідовність в їх
роботі, уміння відокремити основне від друго
рядного, рівень трудової напруженості, вста
новлення ділових і тактичних взаємостосунків
із співробітниками і за межами свого трудово
го колективу.
Організація праці — це система заходів,
способів і підходів, що забезпечують раціо
нальне використання праці, що включає певну
розстановку працівників в процесі виробниц
тва, розділення і кооперацію, методи нормуван
ня і стимулювання праці, організацію робочих
місць, а також їх обслуговування і забезпечен
ня необхідних умов праці працівників. Дане
визначення має загальний характер і розкри
ває зміст організації будьякого виду праці.
Для оцінки використовується спеціальний
узагальнювальний показник, який включає су
купність коефіцієнтів, що характеризують ква
ліфікаційні, ресурсні, технічні, дисциплінарні,
соціальні та інші умови.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою дослідження є оцінка рівня організації
праці фахівців бухгалтерської служби на при
кладі сільськогосподарських підприємств Криму.
РЕЗУЛЬТАТИ

Організація праці фахівців облікового
апарату включає сукупність дій, направлених
на впорядковування і вдосконалення їх діяль
ності в процесі виконання ними своїх службо
вих функцій.
Рівень організації праці бухгалтера зале
жить від ступеня і якості технічного, інформа
ційного, кадрового забезпечення і визначаєть
ся трудомісткістю виконуваної роботи, техні
чною оснащеністю робочого місця (засоби
зв'язку, наявність і якісний рівень оргтехніки),
а головне — мотивованістю фахівців.
Згідно з існуючими підходами, оцінка рівня
організації праці фахівців бухгалтерської служ
би сільськогосподарського підприємства пе
редбачає детальний аналіз праці.
У основу оцінки рівня організації праці
фахівців бухгалтерської служби сільськогос
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подарського підприємства може бути покладе
на методика оцінки рівня організації праці
фахівців з урахуванням нових умов господарю
вання.
Рівень організації праці фахівців бухгал
терської служби підприємства повинен визна
чатися показниками (коефіцієнтами), які охоп
люють комплекс основних проблем, що пов'я
зані зі специфікою їх діяльності і відобража
ють тенденції системи сучасних економічних
механізмів господарювання.
1. Коефіцієнт кваліфікації працівників бух
галтерської служби:
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де Кобi — коефіцієнт iго освітнього рівня
(від 0,25 до 1,5):
Коб=1,5 — наявність вченого ступеня, зван
ня;
Коб=1,2 — періодичне підвищення квалі
фікації;
Коб = 1 — наявність вищої освіти;
Коб = 0,75 — незавершена вища освіта;
Коб = 0,5 — середньоспеціальна освіта;
Коб = 0,25 — освіта рівня середньої школи;
Чi — чисельність працівників iй групи по
рівню освіти.
2. Коефіцієнт автоматизації робочих місць
бухгалтерів дозволяє оцінити ступінь оснаще
ності службових приміщень засобами оргтех
ніки:
ȈȇiȀȡi

(2),
Ʉɟ = ȈVjHj
Сi — вартість iго виду засобу оргтехніки, грн.;
Vj — чисельність працівників бухгалтерсь
кої служби, чіл.;
Hj — норматив оснащеності засобами орг
техніки для jой групи фахівців, грн;
Ксi — коефіцієнт, що характеризує ступінь
відповідності iго виду оргтехніки сучасному
рівню і вимогам:
Ксi = 1 — повна відповідність сучасному
рівню технічного розвитку (наприклад, ком
п'ютери IV покоління і вище і т.д.);
Ксi =0,5 — частково відповідає;
Ксi =0,25 — моральне застарівання оргтех
ніки;
Ксi =0,1 — оргтехніка практично непридат
на до використання (велика трудомісткість,
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енергоємність, низька ефективність і т.д.).
3. Коефіцієнт інформованості фахівців: (3)
Иі
Ʉɟ = Ȉ -----

(3),

Нпi

де Иi — наявність iго джерела інформації;
Нпi — нормативна потреба в iм виді зако
нодавчої, методичної, комерційної інформації.
4. Коефіцієнт мотивованості фахівців:
ȈȂȟi
Ʉɦ = ------ [

(4),
Ȉǻȟi
де Моi — сумарна бальна оцінка мотива
торів iго фахівця;
Доi — сумарна бальна оцінка демотиваторів
фахівця.
Для розрахунку даного коефіцієнта необ
хідно визначити рушійні мотиви і набір демо
тиваторов фахівця. Для цього доцільно зас
тосування апробованої методики, суть якої
полягає у виборі "набору" мотиваторов і де
мотиваторов трудової діяльності для конк
ретного фахівця з урахуванням їх пріоритет
ності і значущості (за десятибальною шка
лою).
Для функціональної оцінки трудової діяль
ності фахівців бухгалтерської служби сільсько
господарського підприємства також доцільно
застосування наступних методів: хронографії
робочого часу економіста, що полягає у
фіксації і одночасному спостереженні всіх вит
рат часу (по операціях і елементах функціо
нальної діяльності); спостережень, що поляга
ють у фіксації елементів витрат часу, встанов
люваних шляхом періодичного обходу робочих
місць.
При цьому реєструються не абсолютні ве
личини, а число моментів.
Час чергового спостереження визна
чається за таблицею випадкових чисел. За
гальне число необхідних вимірів визначаєть
ся за формулами, що виведені на підставі
законів математичної статистики (точність
спостережень диктує число вимірів). Потім
підраховується число зафіксованих мо
ментів по кожному виду витрат робочого
часу і визначається питома вага кожного
виду діяльності в загальному балансі робо
чого часу.
Для аналізу витрат часу всі види витрат
необхідно згрупувати в окремі, відносно са
мостійні групи. При цьому визначаються вит
рати часу по кожній іой групі витрат (ni):
K
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¦n
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Таблиця 1. Рівень організації праці в обліковій службі в
сільськогосподарських підприємствах Криму, 2010 р.

ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ

Ⱦɉ
«Ⱥɝɪɨɮɿɪɦɚ «Ɂɚɩɨɜɿɬɧɟ»
ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɭ
0,83

ɋɉɄ
«ɋɦɚɪɚɝɞɨɜɢɣ»
Ⱦɠɚɧɤɨɣɫɶɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɭ
0,71

ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɿɜ
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿ

0,78
0,84

0,59
0,63

Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɉɥɚɧɨɜɨɫɬɿ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ

0,82
0,88

0Ƚ71
0,72

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ

0,77

0,58

ɋɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ

0,67

0,61

ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ

0,85

0,76

Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɪɝɬɟɯɧɿɤɢ

0,74

0,31

ɋɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɤɚɞɪɿɜ

0,91

0,67

ɋɬɚɧɢ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ

0,89

0,73

ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ

0,81

0,72

Ɋɿɜɟɧɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ

0,82

0,77

де пij — витрати часу в jй день спостере
жень (j=1, k) по iй групі (вигляду) витрат
(робіт), хв. Потім визначається питома вага
кожного виду витрат (Мi) в сумарних витратах
часу фахівця за весь період спостережень:
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u 100
N

(6),

де N — загальний час спостережень, мин.
Групи витрат робочого часу бухгалтери виз
начаються залежно від вибраного критерію. Як
критерій можуть виступати наступні чинники:
характер і особливості виконуваних робіт,
форма роботи, методи виконання професійних
функцій.
У цілому, своєчасна і об'єктивна функціо
нальна оцінка праці бухгалтера сприяє підви
щенню якості і ефективності виконуваної ро
боти їм роботи на підприємстві.
Управління обліковою службою в сіль
ськогосподарських підприємствах передба
чає, в першу чергу, критичний аналіз існую
чого рівня організації праці бухгалтерів в
цілях його вдосконалення. Для його оцінки
застосовується спеціальний узагальнюваль
ний показник, що включає сукупність окре
мих коефіцієнтів, що характеризують орган
ізаційні, технічні, санітарногігієнічні, пси
хологічні та інші умови праці. Найбільш важ
ливим є коефіцієнт використання робочого
часу.
Ізза недостатньої інтенсивності робочого
часу бухгалтерів цей коефіцієнт склав відпові
дно 0,83 і 0,71. Не менш важливий ступінь рег
ламентації праці працівників обліку. Цей ко
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ефіцієнт характеризується наявні
стю і дотриманням посадових
інструкцій. Коефіцієнти склали
відповідно 0,84 і 0,63. Високий
рівень планування і якості обліко
вих робіт в ДП "Агрофірма "Запов
ітне" (0,88), а також стабільності
кадрів і стани трудової дисципліни
(відповідно 0,91 і 0,67), що значно
перевищує показники СПК "Сма
рагдовий".
У цілому, значення коефіцієнтів
коливається. Тому ухвалення для їх
підвищення і вирівнювання зали
шається одним з істотних завдань.
Загальний рівень якості обліково
го процесу в ДП "Агрофірма "Запо
вітне" склав лише 0,88, що, проте,
значно перевищує цей показник в
СПК "Смарагдовий" (0,77).
ВИСНОВКИ

1. Трудомісткість облікової роботи за ос
танні роки значно зросла за рахунок: вивчення
постійно поновлюваних нормативноінструк
тивних матеріалів, зміни методики і практики
оподаткування, збільшення обсягів перера
хунків (податку з доходів громадян, допомоги,
комунальних платежів).
2. Рівень організації праці облікових пра
цівників падає. У відмічених умовах мотива
ція на працю сільського трудівника, включа
ючи керівника і фахівців, втрачена. У біль
шості навіть старанно виконувана робота не
забезпечує мінімального прожиткового міні
муму.
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