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обмін досвідом між членами організації. 

          Громадські бухгалтерські професійні організації в Україні 

вносять неоціненний вклад в розвиток обліку і аудиту на теренах 

України, дають можливість перейняти позитивний досвід країн 

сусідів, професійний розвиток бухгалтерів і аудиторів та 

взаємообмін досвідом, захищають законні права своїх членів. 
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СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ КЛЮЧЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ 

 

Система вознаграждения работников является основным из 

факторов успеха  организации. На своевременном этапе развития 

экономики существуют различные системы вознаграждения 

работников за их труд. В последнее время активно развиваются и 

применяются инновационные системы вознаграждений. В мировой 

практике наибольшее распространение получила система ключевых 

показателей эффективности Key Performance Indicators (KPI). Ряд 

ученых в области экономических исследований под  KPI понимают 

систему показателей, с помощью которых работодатели оценивают 

своих сотрудников или набор основных показателей, 

характеризующих достижение целей организации. По нашему 

мнению KPI - это показатели, которые служат измерителями 

достижения поставленных стратегических целей организации, 

позволяют оценить результативность и эффективность 

вознаграждения работникам. 

Как показывает зарубежный опыт,  применение их на 

практике повысило эффективность и результативность работы 

многих организаций. Корпорации Республики Беларусь, 

разрабатывая свои собственные методики вознаграждений, также 

учитывают зарубежный опыт по внедрению KPI.  

Службы многих отечественных корпораций изначально 

негативно воспринимают внедрение предлагаемой системы 

вознаграждений, основными из причин являются: недостаток 
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информации о самих ключевых показателях эффективности, 

сложность их разработки. В настоящее время, предстоит еще не 

малая работа, по внедрению KPI для вознаграждения работников в 

системе корпоративного управления. 

Резюмируя все вышеизложенное считаем, что внедрение 

системы KPI в организациях корпоративного управления поможет 

повысить эффективность работы персонала, оптимизировать 

расходы на их вознаграждение, выстроить эффективную систему 

стимулирования работников путем разработки эффективной 

системы премирования. 
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БУХГАЛТЕР ОЧИМА КЕРІВНИКА: МИНУЛЕ І 

СУЧАСНІСТЬ 

 

Професія бухгалтера - одна з найстаріших. Вже в 

давньоіндійський громадах фігурує бухгалтер з обліку ведення 

сільськогосподарського виробництва. Перші друковані книги 

з'явилися в XIV - XV століттях. Серед них особливе місце займає 

всесвітньо відомий «Трактат про рахунки і записи» Лука Пачолі  - 

перша книга з бухгалтерського обліку. Пройшли часи, але й тепер 

ця професія не втратила своєї популярності. Умови жорсткої 

конкуренції на ринку, які стали ще суворішими внаслідок світової 

економічної кризи, спричинили докорінні зміни у вимогах до 

професії бухгалтера. Професія бухгалтера в наш час цікава тим , що 

не тільки дозволяє розібратися в тому , як отримувати прибуток в 

цьому шаленому світі , але і розвивати мислення , розуміти як 

працює економіка .  

Завдання бухгалтерської служби сьогодні - формування 

якісної, достовірної і повної інформації про діяльність 

підприємства та її результати. Правильне використання цієї 

інформації дозволить керівнику оптимізувати свої управлінські та 

фінансові рішення. Отже можем з впевненістю сказати що сучасний 

бухгалтер займається не тільки веденням рахунків, але й здійснює 

широку діяльність, що включає планування і прийняття рішень, 

контроль і привернення уваги керівництва до порушень, оцінку, 


