Методологічні пояснення
Середньооблікова кількість штатних працівників охоплює осіб, які перебувають
у трудових відносинах із підприємством і отримують заробітну плату, крім тимчасово
відсутніх працівників, за якими зберігається місце роботи (знаходяться у відпустках по вагітності та пологах або в додатковій відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку,
визначеного законодавством, проходять військову службу), працюючих за цивільноправовими договорами.
Цей показник обчислюється в середньому за період (місяць, рік):
– за звітний місяць – шляхом підсумовування кількості працівників облікового складу
за кожний календарний день місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число, включаючи святкові
(неробочі) і вихідні дні, та ділення одержаної суми на відповідне число календарних днів
звітного місяця;
– за рік – шляхом підсумовування середньооблікової кількості найманих працівників
за всі місяці роботи, що минули у звітному році, та діленням одержаної суми на кількість
місяців (тобто на 12).
Відпрацьований час – це людино-години працівників, які фактично працювали на
підприємстві, включаючи тих, що були зайняті неповний робочий день (тиждень),
виконували надурочну роботу, працювали у вихідні та святкові (неробочі) дні або понад
місячну норму (поза графіком), а також людино-години роботи надомників.
Середньомісячна (номінальна) заробітна плата - це нарахування працівникам у
грошовій та натуральній формі (крім виплат, що здійснюються за рахунок коштів фонду
державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також оплати
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємств, організацій):
за відпрацьований час або виконану роботу, премії, доплати, надбавки а також інші види
оплати за невідпрацьований час. Включає обов’язкові відрахування: податок на доходи
фізичних осіб, військовий збір.
Визначається шляхом ділення нарахованого фонду оплати праці штатних працівників
за звітний місяць (період) на середньооблікову кількість штатних працівників та на кількість
місяців у періоді.
Середня (номінальна) заробітна плата за відпрацьовану годину визначається
шляхом ділення суми нарахованого фонду оплати праці штатних працівників на кількість
відпрацьованих штатними працівниками годин за відповідний період.
Індекс реальної заробітної плати характеризує зміну купівельної спроможності
номінальної заробітної плати у звітному періоді порівняно з базисним під впливом зміни цін
на товари й послуги та ставок податку з доходів фізичних осіб і обов’язкових відрахувань.
Визначається діленням індексу нарахованої до виплати номінальної заробітної плати (без
урахування податку на доходи фізичних осіб та військового збору за певний період) на
індекс споживчих цін за той же період.
Заборгованість із виплати заробітної плати – це сума своєчасно невиплаченої
заробітної плати всім категоріям працівників, всім категоріям працівників: штатним
працівникам, особам, які не перебувають в обліковому складі підприємства – сумісникам і
працюючим за договорами, а також звільненим працівникам.
Заборгованою вважається сума, що включає усі нарахування у грошовій та
натуральній формі з фонду оплати праці, що належать до виплати, тобто за винятком
обов’язкових утримань (податок з доходів фізичних осіб та військовий збір), яка не
виплачена до 1-го числа місяця, наступного за звітним. Дані узгоджуються з показником
простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці.

