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АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ІНДЕКСАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА
ВІДПУСКНИХ ДЛЯ 1С:ПІДПРИЄМСТВО ВЕРСІЇ 7.7
Постановка проблеми у загальному вигляді. У цей час бухгалтерський облік на
підприємствах всіх форм власності стає не можливий без використання електроннообчислювальних машин. Високі цілі сучасного підприємства зумовлюють потребу
у вдосконаленні процесів організації його діяльності. Працювати ефективніше та
більш оперативно в поєднанні з найменшими витратами, допомагає автоматизація
облікових процесів. Автоматизація ведення бухгалтерського обліку в цілому та
розрахунку індексації заробітної плати зокрема є одним з найбільш важливих етапів
у вдосконаленні функціонування організації.
Спосіб обробки господарських операцій при ведені бухгалтерського обліку
чинить істотний вплив на організаційну структуру підприємства, а також на процедури
та методи внутрішнього контролю. Комп'ютерна технологія характеризується рядом
особливостей, які потрібно враховувати при оцінці умов та процедур контролю.
На сучасний момент існує досить велика кількість універсальних комплексів
ведення бухгалтерського обліку, що призначені не тільки для автоматизації обліку
праці і заробітної плати на підприємстві, але і для ведення всього бухгалтерського
обліку, як на малих так і на великих підприємствах.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Рішенням проблеми автоматизації
розрахунку індексації заробітної плати та відпускних займаються Л. Ушакова, Д
Степанський, В. Некрасова та інші [3; 4].
Виклад основного матеріалу дослідження. Індексація грошових доходів
населення - це встановлений нормативно-правовими актами України механізм
підвищення грошових доходів населення, який дає можливість частково або повністю
відшкодовувати подорожчання споживчих товарів та послуг. Індексація грошових
доходів громадян, по суті, є державною гарантією, що компенсує підвищення індексу
споживчих цін.
Проведення індексації не залежить від своєчасності виплати працівникам
заробітної плати та її розміру. Механізм та умови проведення індексації
регламентовані Законом "Про індексацію грошових доходів населення" та Порядку
проведення індексації [4].
Алгоритм розрахунку суми індексованої зарплати досить складний, оскільки
вимагає врахування багатьох нюансів. Підвищення грошових доходів громадян у
зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в
якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін. Індексація грошових доходів
населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила
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поріг індексації, який установлюється в розмірі 101 відсотка. Індексації підлягає
заробітна плата, яка включає в себе оплату праці за виконану роботу згідно з
тарифними ставками (окладами) [1].
Автоматизацію трудомісткого процесу індексування заробітної плати на
підприємстві необхідно проводити, виходячи з основних положень проведення
індексації, описаних вище. Не кожна автоматизована система, призначена для
автоматизації облікових, розрахункових і аналітичних функцій з організації праці на
підприємстві, кадрового та табельного обліку співробітників, а також для розрахунку
заробітної плати, має у своєму арсеналі механізм, що дозволяє швидко і без помилок
проводити індексування заробітної плати на підприємствах , що мають велику
кількість співробітників [3].
Процес автоматизації індексування зарплати можна розбити на кілька етапів
у відповідності з основними положеннями про індексацію:
- введення прожиткового мінімуму, діючого в заданому періоді;
- визначення видів нарахування, що беруть участь у розрахунку суми, що
підлягає індексації;
- введення індексу споживчих цін, що діє в певному періоді;
- визначення базового періоду індексації для співробітників підприємства;
- формування параметрів і формули розрахунку виду нарахування, який
розраховує суму індексації;
- розрахунок суми індексації зарплати співробітників підприємства [2].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Узагальнюючи вище сказане,
відзначимо, що модулі автоматизації розрахунку індексації заробітної плати та
відпускних в системі «1С:Підприємство» будуть використовуватися для полегшення
й спрощення об'єму роботи бухгалтера, що дозволить економити робочий час. Також
використання розроблених додаткових програмних модулів приведе до зменшенню
помилок, які допускаються при нарахуванні заробітної плати.
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