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В першу чергу слід розглянути основні напрямки діяльності Українського НДІ
курортології та медичної реабілітації. Він функціонує за наступними напрямками:
− розглядає механізми впливу різних фізичних чинників (обґрунтовано
диференційовані методи грязелікування при різній патології, розроблено критерії
бальнеологічної оцінки мінеральних вод різних тирів, сформульовано концепцію
імунологічної дії фізичних чинників, закладено основи фармакофізіотерапії);
− формує лікувально-реабілітаційні комплекси при найбільш поширеній патології
(захворювання серцево-судинної, нервової систем, органів дихання, травлення,
опорно-рухового апарата у дорослих і дітей);
− формує більше семиста бальнеологічних рішень на використання мінеральних вод
в оздоровницях та для промислового розливу;
− вивчає стандартизації раціонального використання, охорони природних
лікувальних ресурсів і курортних територій як комплексну систему;
− забезпечує діяльність наукові школи курортологів.
На базі Українського НДІ курортології та медичної реабілітації ведеться обліковоаналітична інформація, яка являє собою сукупність даних бухгалтерського обліку, які
розкривають діяльність бюджетної установи та використовується для прийняття рішень в
процесі управління.
Згідно з Законом України «Про державний бюджет України» [1] відносно оплати праці
в бюджетній установі, для робітників спільних для всіх бюджетних установ та організацій, в
Українському НДІ установлені місячні оклади в залежності від рівня кваліфікації робітника
та рівня самої роботи.
Для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір мінімальної заробітної
плати, посадові оклади у штатному розписі Українського НДІ установлюються на рівні
мінімальної заробітної плати.
Для інших працівників посадові оклади розраховуються виходячи із розміру
посадового окладу.
Основними важелями впорядкування заробітної плати в Українського НДІ курортології
та медичної реабілітації, являються:
− єдина тарифна сітка розрядів та коефіцієнти з оплати праці працівників;
− схеми тарифних розрядів посад працівників всіх бюджетних установ;
− ставки погодинної оплати праці працівників всіх галузей економіки [2].
На практиці існують деякі важелі для поліпшення обліково-аналітичної роботи в
бюджетних установах, але потрібно враховувати виявлені особливості організації обліку й
аналізу розрахунків з оплати праці в умовах використання сучасних інформаційних
технологій, які формуються під впливом сукупності різних факторів.
Основні з них такі: форма оплати праці, розмір та організаційна структура
підприємства, схема документообігу, рівень кваліфікації бухгалтерів, специфіка обліку,
технічне та програмне забезпечення, організація архіву бухгалтерських документів,
забезпечення безпеки облікової інформації.
Без врахування вказаних особливостей неможливий вибір оптимального варіанта
впровадження автоматизованої обліково-аналітичної системи розрахунків з оплати праці в
Українському НДІ курортології та медичної реабілітації. При цьому одним із найважливіших
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факторів виступає розмір та організаційно-виробнича структура інституту. Бо, для малої
організації достатньо одного автоматизованого робочого місця бухгалтера, для середньої –
по одному АРМ повинен мати кожен виробничий підрозділ, а для великої – аналогічно
середньому і додатково кілька АРМ для обліку та аналізу специфічних операцій. В
Українському НДІ курортології та медичної реабілітації слід орієнтуватися на потреби для
малої організації.
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