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Анотація. У статті проаналізовано роль оплати праці, що формується в умовах ринкового розвитку
економіки країни. Удосконалено діючу модель аналітичного обліку. Обґрунтовано стимулююче значення оплати
праці на підприємстві для підвищення ефективності праці. Запропоновано методологічні аспекти та план
проведення аудиту розрахунків з оплати праці на підприємстві.
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Summary. The role of payment of labour which is formed in the conditions of market development of economy
of country has been analysed in the article. The operating model of the analytical accounting has been improved.
Stimulant meaning of the value of payment of labour on an enterprise for the increase of efficiency of labour has
been grounded. Methodological aspects and plan of leadthrough of audit of calculations from payment of labour
on an enterprise has been offered.
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Постановка проблеми. В умовах подальшого
розвитку економічних відносин, вступу України до
Світової організації торгівлі та, у перспективі, до
Європейського Союзу надзвичайної актуальності
набуває рівень оплати праці, який зростає занад�
то повільно. Аудит розрахунків з оплати праці є од�
нією найважливіших і складних ділянок ауди�
торської роботи, оскільки безпосередньо зачіпає
економічні інтереси усіх без винятку працівників
підприємства, що перевіряються. Крім того, відіг�
рає важливу роль у системі як внутрішнього, так і
зовнішнього аудиту. Це пов’язано з тим, що облік
праці і заробітної плати є трудомістким, потребує
уваги і сконцентрованості, оскільки пов’язаний з
обробленням великої кількості первинної інфор�
мації, має багато однотипних операцій, здійснен�
ня яких потребує багато часу.

Аналіз відомих досліджень і розробок. Аудиту
та розробкам його програм з оплати праці сьо�
годні присвячують свої дослідження ряд вітчиз�
няних та зарубіжних вчених: Л. П. Кулаковська,
Ю. В. Піча; Г. М. Давидов; Л. М. Чернелевський,
Н. І. Беренда; Б. Ф. Усач; В. Я. Савченко; В. В. Соб�
ко, Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна,
О. М. Брадул; Філіп Л. Дефліз, Г. Р. Дженік та ін.;
В. І. Подольський; В. Є. Труш.

Узагальнений творчий доробок науковців та
напрацювання в літературних джерелах щодо ме�
тодології, методик та вирішення актуальних зав�
дань аудиту операцій з оплати праці та її розра�
хунків наведено у таблиці 1.

Метою статті є визначити підходи до удоско�
налення організації та методики аудиту розра�
хунків з оплати праці згідно з останніми змінами
у трудовому законодавстві, а також розкрити

роль, місце і значення аудиту при вирішенні су�
часних загальнодержавних питань з оплати праці.
Удосконалити діючу модель бухгалтерського ана�
літичного обліку рахунку 66 «Розрахунки за ви�
платами працівникам», узагальнити законодавчу,
нормативну та фактографічну інформацію щодо
аудиту трудових ресурсів і заробітної плати, роз�
робити модель аудиту операцій щодо оплати праці
та її розрахунків і процедуру поточного контро�
лю табеля обліку використання робочого часу на
підприємстві у вигляді оперограми перевірки.

Виклад основного матеріалу. Мета аудиту розра�
хунків з оплати праці — встановити дотримання
підприємством чинного законодавства з оплати
праці та правильність відображення господарських
операцій в обліку [2, c. 78]; отримання достатніх
доказів упевненості в ефективності їх використан�
ня, достовірності відображення та розкриття інфор�
мації відповідно до діючих принципів та тверджень
(якісних аспектів) подання фінансової звітності та
оцінка здатності підприємства забезпечувати відтво�
рювальну, стимулюючу, регулюючу та соціальну
функції заробітної плати для забезпечення подаль�
шої безперервної діяльності підприємства.

Завдання аудиту розрахунків з оплати праці —
встановити: дотримання законодавчо�нормативної
бази із питань виплат (КЗпП, П(С)БО); ефек�
тивність внутрішнього контролю витрат на оплату
праці; правильність розрахунків виробітку за вико�
нані роботи та надані послуги та їх відображення в
обліку; обґрунтованість виплат заробітної плати за
трудовими угодами та достовірність відображення
в обліку; дотримання встановленого порядку відне�
сення витрат на оплату праці та собівартість про�
дукції; правильність визначення розміру сукупно�
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Таблиця 1
Узагальнена інформація відомих досліджень і розробок щодо аудиту операцій з оплати праці та її розрахунків

го доходу, що підлягає оподаткуванню; відповідних
нарахувань чи утримань; своєчасність перерахувань
до бюджету утриманих сум податків та обов’язко�
вих платежів; дотримання встановленого порядку
депонування заробітної плати та своєчасності пе�
рерахування депонованих сум після закінчення
строку позовної давності; резервування коштів для
оплати відпусток [1, c. 115].

Виходячи із мети і завдань аудиту оплати
праці, потрібно вибрати відповідну модель, яка
включає об’єкти, джерела інформації, методичні
прийоми як самого процесу контролю, так і уза�
гальнення та реалізації його результатів (рис. 1).

В умовах ринкового реформування еконо�
міки України досить часто змінюється норматив�
но�правова база з питань трудових ресурсів і їх
оплати праці, тому аудитор повинен постійно
слідкувати за цими змінами і враховувати їх у ході
аудиторської перевірки. А саме під час аудиту
операцій щодо оплати праці важливо використо�
вувати відповідні законодавчі акти та діючі нор�
мативи, що наведені в таблиці 2.

Під час аудиту операцій розрахунків з оплати
праці особливе значення має використання фак�
тографічної інформації. Тут аудитор має розгляну�
ти низку документів. Зокрема, 1) наказ (розпоря�

дження) про прийняття на роботу. За змістом
інформації з’ясовується порядок зарахування на
роботу постійних, тимчасових, сезонних праців�
ників. Аудитор контролює порядок прийняття
працівників на роботу і дотримання трудового
законодавства; 2) особова картка, де подається
професійна і соціальна характеристика працівни�
ка, перевіряються його якісні показники; 3) наказ
(розпорядження про переведення на іншу роботу,
де розглядається порядок переміщення праців�
ників у межах підприємства та перевіряється дот�
римання трудового законодавства; 4) наказ про
надання відпустки подає облік використання
відпусток працівниками із дотриманням трудово�
го законодавства; 5) наказ про припинення тру�
дового договору показує порядок припинення
трудових відносин із працівниками згідно із зако�
ном про працю; 6) табель обліку використання
робочого часу і розрахунків заробітної плати подає
щоденний облік використання робочого часу та
його контроль. Останній краще проводити, коли
аудитор використовує метод оперограми перевірки
табеля робочого часу на підприємстві (рис. 2).

Оперограма поточного контролю може бути
основною процедурою використання робочого
часу за табелем; 7) розрахунково�платіжна відо�
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Рис. 1. Модель аудиту операцій щодо оплати праці та її розрахунків

Таблиця 2
Законодавча та нормативна інформація, що використовується під час аудиту трудових ресурсів і заробітної плати

Рис. 2. Оперограма перевірки табеля обліку робочого часу на підприємстві

мість показує порядок нарахування і видачі за�
робітної плати працівникам та контролює оп�
лату праці; 8) штатний розклад подає облік за�
робітної плати персоналу за весь період роботи

на даному підприємстві; 9) наряди на виконан�
ня робіт і їх оплата подають облік виконаних
робіт і їх оплату працівникам та використову�
ються як інформація в контрольному процесі
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виконання робіт; 10) маршрутні картки (листи),
що затверджені відповідними органами, пока�
зують облік автотранспортних робіт та їх опла�
ту і контролюють як виконання робіт, так і їх
оплату; 11) відомості (машинограми) аналітич�
ного та синтетичного обліку за рахунком 66
«Розрахунки за виплатами працівникам» пода�
ють облік заробітної плати (оплати праці) і
розрахунків з робітниками та службовцями, а
також використовуються для контролю за зар�

платою (оплатою праці) та розрахунками з ро�
бітниками та службовцями.

Фактографічна (облікова) інформація є джере�
лом для контролю операцій щодо оплати праці, а
нормативно�законодавчу інформацію аудитор ви�
користовує для того, щоб обґрунтувати законність
операцій, пов’язаних з нарахуванням, документаль�
ним забезпеченням і обліком цих операцій [2, c. 50],
а тому пропонуємо певну послідовність перевірки
цієї інформації, що наведена на рис. 3.

Рис. 3. Послідовність виконання детальної перевірки розрахунків з оплати праці

Перевірка по суті передбачає проведення де�
тальних тестів за всіма нарахуваннями виплат та
утриманнями з них (сальдо та обороти рахунків,
які перевіряються) як синтетичних, так і аналітич�
них процедур у відповідній послідовності.

Визначення підходів до удосконалення орга�
нізації та методики аудиту розрахунків з оплати
праці згідно з останніми змінами у трудовому
законодавстві, а також посилення значення оп�
лати праці пов’язане з чітким окресленням пред�
метної області аудиту розрахунків з робітниками,
яка складається із фінансової та статистичної
інформації про виплати робітникам та пов’язани�
ми з ними нарахуваннями, утриманнями та роз�
рахунками; системним внутрішнім контролем,
обліком особистого складу, оперативним та бух�

галтерським обліком розрахунків з оплати праці,
системою трудових відносин на підприємстві.

Загальний план аудиторської перевірки роз�
рахунків з оплати праці та інших виплат праців�
никам має бути досить детальним для того, щоб
бути інструкцією для розробки програми аудиту,
його точна форма і зміст залежатимуть від роз�
мірів суб’єкта господарювання, складності ауди�
торської перевірки, а також від конкретних ме�
тодик і технологій, які застосовуються аудитором,
подано у таблиці 3.

Отже, в ході проведення аудиту розрахунків
з оплати праці та інших виплат працівникам
формуються такі пропозиції, впровадження яких
вдосконалить як матеріальне стимулювання, так
і трудові відносини в колективі.
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Таблиця 3
Загальний план аудиторської перевірки розрахунків з оплати праці та інших виплат працівникам

Важливе значення має чітка організація об�
ліково�аналітичної роботи розрахунків з оплати
праці на підприємстві, оскільки вона є найбільш
відповідальною та трудомісткою. Крім того, на
деяких підприємствах наявні неофіційні позаоб�
лікові нарахування й виплати працівникам без
сплати встановлених законодавством податків та
платежів, так звана заробітна плата «у конвер�
тах». На це слід звернути увагу, і цей момент
також потребує вдосконалення існуючих під�
ходів бухгалтерського обліку.

На сьогодні в сучасній літературі не сформо�
вано єдиного підходу до обліку витрат оплати
праці. Питання вдосконалення обліку праці є
одним із найголовніших, тому одним із важливих
питань реформування бухгалтерського обліку
заробітної плати є вдосконалення діючої моделі
аналітичного обліку.

Дані аналітичного обліку відіграють важли�
ву роль у ході проведення аудиту цього об’єкта,
характеризуючи розміщення та склад персоналу
за місцями його використання, відпрацьований
і невідпрацьований час, обсяг продукції, вико�
нання норм продажів, фонд заробітної плати і
його структуру, динаміку заробітної плати за ка�
тегоріями персоналу, місцями виникнення вит�
рат. Аналітичний облік незамінний при визна�
ченні розміру оплати праці та відрахувань з неї
за кожною особою окремо та при віднесенні
витрат на рахунки, субрахунки.

Відповідно до нового Плану рахунків, що
набув чинності з 01.01.2000 р., для обліку розра�
хунків з оплати праці призначено рахунок 66

«Розрахунки за виплатами працівникам» для уза�
гальнення інформації про розрахунки з персона�
лом, який відноситься як до облікового, так і
необлікового складу підприємства, з оплати праці
(за усіма видами заробітної плати, премії, допо�
моги тощо), а також розрахунки за не отриману
персоналом у встановлений строк суму з оплати
праці (розрахунки з депонентами) має наступні
субрахунки: 661 «Розрахунки за заробітною пла�
тою»; 662 «Розрахунки з депонентами»; 663 «Роз�
рахунки за іншими виплатами».

Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 26 «Розрахунки з робітниками» передба�
чено розподіл виплат на поточні виплати, випла�
ти при звільненні, виплати по закінченні трудо�
вої діяльності, виплати інструментами власного
капіталу, інші довгострокові виплати. Поточні
виплати працівникам включають: заробітну пла�
ту за окладами та тарифами, інші нарахування з
оплати праці; виплати за невідпрацьований час
(щорічні відпустки та інший оплачуваний не�
відпрацьований час); премії та інші заохочувальні
виплати, що підлягають сплаті протягом дванад�
цяти місяців по закінченні періоду, у якому пра�
цівники виконують відповідну роботу, тощо.

Таким чином, на нашу думку, необхідно вне�
сти зміни до Плану рахунків бухгалтерського
обліку. Виходячи з того, що через рахунок 66
«Розрахунки за виплатами працівникам» здійсню�
ються виплати сум, які не можна чітко іденти�
фікувати із заробітною платою, тому необхідно до
рахунку відкрити субрахунки з більш детальною
структурою, що подані на рис. 4.
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Рис. 4. Деталізована структура рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

Ще одним, не менш важливим питанням
щодо оплати праці є стимулювання працівників
підприємства. Конкурентоспроможність та фі�
нансовий стан будь�якого підприємства залежить
від ефективності праці персоналу, яка, у свою
чергу, визначається механізмами стимулювання
його праці. Розрізняють три види стимулювання:
моральне, соціальне й матеріальне.

Важливим складовим елементом управління
трудовим потенціалом підприємства є вибір опти�
мального механізму стимулювання, що дасть змогу
збалансувати міру витрат праці та її кінцеві резуль�
тати, а також особисту мотивацію працівника та
мету діяльності підприємства. Під ефективним сти�
мулюванням праці необхідно розуміти створення
такої системи стимулювання, яка б могла забезпе�
чити поєднання високих економічних результатів
діяльності підприємства та оптимізувати його ви�
трати на досягнення цих результатів.

Матеріальні стимули праці — це не тільки
грошові винагороди, але й можливість зміни со�
ціального статусу, отримання туристичних путі�
вок, подарунків тощо. Матеріальне стимулюван�
ня праці в умовах ринкової економіки базується
на принципах: оплата праці є ціною робочої сили;
ціна робочої сили, а відповідно, і заробітна плата
працівників мають мінімальну межу, що регу�
люється державою через встановлення та періо�
дичне змінювання мінімальної заробітної плати;
основою організації оплати праці та регулятором
відмінностей у рівні заробітної плати працівників
різних кваліфікацій та складності роботи є тариф�
на система, яка включає тарифні сітки, схеми
посадових окладів і тарифно�кваліфікаційні до�
відники та кваліфікаційні характеристики; в умо�
вах ринкової економіки значно підвищується

роль та значення системи договірного регулюван�
ня питань оплати праці; враховуючи високу со�
ціальну значущість оплати праці в соціально
орієнтованій ринковій економіці, застосовують�
ся заходи державного регулювання її розміру; в
умовах ринкової економіки оплата праці найма�
них працівників здійснюється за результатами
витраченої ними праці, її кількості та якості.
Серед матеріальних стимулів праці провідне місце
посідає саме заробітна плата, оскільки вона най�
повніше відображає залежність між результатами
праці окремого працівника та його матеріальною
винагородою. Заробітна плата значною мірою
визначає рівень життя населення і є необхідною
умовою розвитку всієї економіки.

Однією з форм винагороди за працю, що ос�
таннім часом найактивніше використовується в
регулюванні трудових відносин на національному
ринку праці, є соціальний пакет (СП), під яким у
широкому значенні слід розуміти надання робо�
тодавцем благ у вигляді пільг, компенсацій, при�
вілеїв та соціальних гарантій, які перевищують
розмір його основної заробітної плати. З точки
зору трудового законодавства, матеріальні блага,
що входять до складу соціального пакета, можуть
розглядатися як елементи оплати праці, що відно�
сяться до додаткової заробітної плати й інших
заохочувальних і компенсаційних виплат. При
цьому в структурі загальної винагороди окремі
складові соціального пакета є інструментом немо�
нетарної, або непрямої, матеріальної винагороди.

З кожним роком технологічний прогрес на�
буває все більшого розвитку і поширення, тому
зменшення витрат за рахунок використання тех�
нологій може призвести до збільшення фонду
оплати праці і підвищення заробітної плати.
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Проведення аналізу формування та викори�
стання фонду оплати праці підприємства дозво�
ляє визначити та оцінити доцільність орієнтації
системи стимулювання підприємства. Високий
рівень та зростання питомої ваги основної заро�
бітної плати свідчить про пріоритетність для
підприємства таких принципів стимулювання, як
гарантованість та стабільність рівня оплати праці.
Зростання рівня додаткової заробітної плати
(відносно основної) є результатом підвищення
уваги до зростання ефективності витрат на опла�
ту праці, принципу її «зароблюваності». Зростан�
ня розміру інших заохочувальних та компенса�
ційних виплат визначає орієнтування системи
матеріального стимулювання на результати діяль�
ності підприємства, перш за все, отримання при�
бутку та участь у ньому найманих працівників,
посилення уваги до «негрошових» форм заохо�
чення та закріплення персоналу.

Висновки. Вдосконалення організаційних
аспектів аудиту розрахунків з оплати праці пов’я�
зано з поглибленням практики виконання ана�
літичних процедур на усіх етапах аудиту та ви�
значення стандартизованих підходів до певних
методів дослідження.

В умовах ринкового реформування еконо�
міки України найчастіше змінюється норматив�
но�правова база з питань оплати праці, тому ауди�
тор повинен постійно слідкувати за цими зміна�
ми і враховувати їх у ході аудиторської перевірки.

Запропоновано модель аудиту операцій щодо
оплати праці та її розрахунків; оперограму пере�
вірки обліку робочого часу на підприємстві, що
вдосконалює процес аудиторської перевірки,
процедуру поточного контролю обліку викорис�
тання робочого часу на підприємстві та певну
послідовність перевірки, що передбачає прове�
дення детальних тестів за всіма нарахуваннями
виплат та утриманнями з них.

Загальний план аудиторської перевірки розра�
хунків з оплати праці та інших виплат робітникам
має бути досить детальним для того, щоб бути
інструкцією для розробки програми аудиту, а його
точна форма і зміст залежатимуть від розмірів суб’єк�
та господарювання, складності аудиторської пере�
вірки, а також від конкретних методик і технологій.

Фактографічна (облікова) інформація є джере�
лом для контролю операцій щодо оплати праці, а
нормативно�законодавчу інформацію аудитор ви�
користовує для того, щоб обґрунтувати законність
операцій, пов’язаних з нарахуванням, документаль�
ним забезпеченням і обліком цих операцій.

Вдосконалення аналітичного обліку оплати
праці передбачає до рахунку 66 «Розрахунки за
виплатами працівникам» і субрахунку 661 «Роз�
рахунки за нарахованими виплатами» додати суб�
рахунки не тільки другого, а і сім субрахунків
третього порядку (661.1.1–661.1.7).
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