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IMPROVING FINANCIAL ACCOUNTING AND PAYROLL AUDIT TO IMPROVE
THE EFFICIENCY OF ENTERPRISE MANAGEMENT

У сучасному світі оплату за свою працю отримують усі працівники не залежно від форми власності

підприємства. Наприкінці періоду у підприємства виникає зобов'язання розрахуватись з працівниками

за відпрацьований час. Питання дуже різноманітне, періодично відбуваються зміни у законодавстві, тому

існує багато особливостей при нарахуванні заробітної плати, що потрібно враховувати при веденні фінан=

сового обліку та проведенні аудиту для підвищення ефективності управління підприємством.

Метою роботи є удосконалення фінансового обліку та аудиту заробітної плати для підвищення ефек=

тивності управління підприємством.

Аудит заробітної плати здійснюється з метою встановлення законності та правильності нарахування

заробітної плати та ЄСВ на фонд оплати праці, відображення їх в обліку та звітності.

 Завдання аудиту заробітної плати — здійснити перевірку відповідності розміру нарахованої заробі=

тної плати встановленому рівню мінімальної заробітної плати, своєчасності виплати заробітної плати,

правильності виплати заробітної плати натуральною продукцією, відповідності нарахування ЄСВ

мінімальному та максимальному рівню та правильності нарахування лікарняних.

У роботі удосконалена методика проведення аудиту заробітної плати, яка, на відміну від існуючих,

включає: анкету, загальний план аудиту, програму аудиту, робочі документи аудитора. Запропонована

методика проведення аудиту заробітної плати надасть змогу охопити всі аспекти заробітної плати, а саме:
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ВСТУП
У сучасному світі оплату за свою працю отримають

усі працівники не залежно від форми власності підприє$
мства. Наприкінці періоду у підприємства виникає зо$
бов'язання розрахуватись з працівниками за відпраць$
ований час. Питання дуже різноманітне, періодично
відбуваються зміни у законодавстві, тому існує багато
особливостей при нарахуванні заробітної плати, що
потрібно враховувати при веденні фінансового обліку
та проведенні аудиту для підвищення ефективності
управління підприємством.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемними питаннями аудиту заробітної плати зай$
малися такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Бутинець Ф.Ф.,
Гончарук Я.А., Гордієнко Н.І., Давидов Г.М., Дерій В.А.,
Іванова Н.А., Карпенко М.Ю., Кулаковська Л.П., Ма$

здійснити перевірку відповідності розміру її встановленому мінімальному рівню, своєчасності її випла=

ти, правильності виплати її виплати натуральною продукцією, відповідності нарахування ЄСВ мінімаль=

ному та максимальному рівню, а також правильності нарахування лікарняних. Це допоможе вчасно ви=

явити порушення, провести якісний аудит та підвищити ефективність управління підприємством.

З метою удосконалення фінансового обліку заробітної плати пропонуємо форми довідкових відомос=

тей для розрахунку нарахування заробітної плати за фактично відпрацьований час, відповідності роз=

міру нарахованої заробітної плати встановленому рівню мінімальної заробітної плати, своєчасності ви=

плати заробітної плати, виплати заробітної плати натуральною продукцією, відповідності ЄСВ мінімаль=

ному та максимальному рівню. Це допоможе скоротити час на формування та обробку документів нара=

хування заробітної плати та ЄСВ, попередить можливість пропуску будь=якої інформації, бо буде вико=

ристовуватися шаблони документів вже з сформованим переліком реквізитів.

In the modern world, all employees will be paid for their work, regardless of the company ownership form. At

the end of the period, the company must pay its employees for the time worked. It's a very diverse issue: there are

some periodic legislation changes, so there are many subtleties in wages calculation. They must be taken into

account during financial accounting and auditing for enterprise management efficiency improvement.

The purpose of this work is to improve financial accounting and payroll audit to improve the efficiency of

enterprise management.

Wage audit is carried out in order to establish the legality and correctness of the accrual of wages and SSC on

the payroll, their reflection in accounting and reporting.

The purpose of the wage audit is to check the compliance of the accrued salary amount compliance of the

amount of accrued wages to the established level of the minimum wage, timeliness of payment of wages, the

correctness of payment of wages in kind, compliance of SSC accrual to the minimum and maximum level, and

correctness of sick leave accrual.

This work improves the methodology of the payroll audit, which, in contrast to the existing ones, includes:

questionnaire, general audit plan, audit program, auditor's working documents. The proposed method of the

wages audit conducting will cover all aspects of wages, specifically — to verify compliance with the amount of

accrued wages to the established level of minimum wages, timeliness of wages, correctness of wages payment

with natural products", но я все так же не уверен, что это самый подходящий перевод, compliance of SSC

accrual to the minimum and maximum level, and correctness of hospital charges. This will help to identify

violations in a timely manner, conduct a quality audit and increase the efficiency of enterprise management.

In order to improve the financial accounting of wages, we offer reference information forms for calculating

the accrual of wages for actual time worked, compliance with the amount of accrued wages to the established

level of minimum wages, timeliness of wages, wages in kind and in accordance with the minimum product. This

will help reduce the formation and processing time of payroll documents and SSC, will prevent the possibility of

omitting any information, as document templates will be used with a list of details.

Ключові слова: аудит, фінансовий облік, заробітна плата, відпускні, лікарняні, ЄСВ.
Key words: audit, financial accounting, salary, vacation, sick leave, SSC.

каренко А.П., Меліхова Т.О., Огійчук М.Ф., Піча Ю.В.,
Савченко В.Я., Сахарцева І.І., Усач Б.Ф. та інші. Автори
розглядають дане питання зі своєї точки зору та акцен$
тують увагу на різних аспектах проведення аудиту за$
робітної плати. Проте саме питання методики аудиту
нарахування заробітної плати та ЄСВ для підвищення
економічної ефективності управління підприємством
розкрито недостатньо і потребує подальшого дослід$
ження.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є удосконалення фінансового обліку

та аудиту заробітної плати для підвищення ефектив$
ності управління підприємством.

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ
Аудит заробітної плати здійснюється з метою вста$

новлення законності та правильності нарахування за$
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робітної плати та ЄСВ на фонд оплати праці, відобра$
ження їх в обліку та звітності.

 Завданням проведення аудиту заробітної плати є
здійснення перевірки: відповідності розміру нарахова$

ної заробітної плати встановленому рівню мінімальної
заробітної плати, своєчасності виплати заробітної пла$
ти, правильності виплати заробітної плати натуральною
продукцією, відповідності нарахування ЄСВ мінімаль$

Таблиця 1. Анкета перевірки заробітної плати

Варіанти відповіді 
№ Зміст питання 

Інформація 
відсутня Так Ні Примітки 

1 Чи є на підприємстві робітники, у яких нарахована 
заробітна плата нижче мінімальної? 

    

2 Чи своєчасно відбувається виплата заробітної плати на 
підприємстві? 

    

3 Чи є випадки виплати заробітної плати натуральною 
продукцією? 

    

4 Чи відповідає ЄСВ мінімальному та максимальному 
рівню? 

    

5 Чи були робітники на лікарняному за період, що 
перевіряється? 

    

6 

Хто виплачує лікарняні на підприємстві: 
- за рахунок фонду до 5 днів; 
- за рахунок підприємства до 5 днів; 
- перші 5 днів підприємства, а потім за рахунок фонду? 

    

7 Чи створено резерв на виплату відпуски?     

8 
Виплата відпуски відбувається: 
- за рахунок резерву відпустки; 
- за рахунок витрат підприємства? 

    

9 

Чи оформлюється на підприємстві наказами: 
- прийняття на роботу; 
- звільнення з роботи; 
- відписка; 
- заміна захворілого працівника? 

    

10 

На які рахунки витрат нараховується заробітна плата на 
підприємстві: 
- 23; 
- 91; 
- 92; 
- 93? 

    

Етап 
перевірки Процедури перевірки Докази Період 

проведення Виконавці 

Попередній Знайомство з нормативно-правовою базою, що 
регламентує порядок нарахування, сплати, 
ведення обліку нарахування заробітної плати 

Законодавчі акти Звіти 
попередніх, перевірок, 
накази. 

  

Перевірка відповідності розміру нарахованої 
заробітної плати встановленому рівню 
мінімальної заробітної плати 

Розрахункова відомість, 
накази 

  

Перевірка своєчасності виплати заробітної 
плати 

Розрахункова відомість, 
платіжна відомість, 
платіжні доручення 

  

Перевірка виплати заробітної плати 
натуральною продукцією 

Розрахункова відомість, 
накази 

  

Перевірка відповідності ЄСВ мінімальному та 
максимальному рівню 

   

Основний 

Перевірка правильності нарахування 
лікарняних 

   

Заключний Складання звіту аудитора за результатами 
перевірки  

Звіт аудитора   

Таблиця 2. Загальний план проведення аудиту заробітної плати
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Таблиця 4. Перевірка відповідності розміру нарахованої заробітної плати встановленому рівню
мінімальної заробітної плати

За даними аудиту 
ПІБ 

Нарахована заробітна 
плата за даними 
підприємства Рівень мінімальної 

заробітної плати 
Доплата до рівня мінімальної 

заробітної плати 
Нарахована 

заробітна плата 

Відхилення 

      

Заробітна плата виплачується 
Період 

у робочі дні двічі на 
місяць 

з проміжком часу, що не перевищує 
шістнадцяти календарних днів 

не пізніше семи днів після закінчення місяця, 
за який здійснюється виплата 

     

Таблиця 5. Перевірка своєчасності виплати заробітної плати

ПІБ 

Передбачена колективним 
договором часткову 

виплату заробітної плати 
натурою 

Розмір заробітної плати 
натурою не перевищує 

30% нарахованої за місяць

Заробітна плата 
натурою за цінами не вище 

собівартості 

Чи відноситься до 
переліку товарів, якими 
зарплату виплачувати 

забороняється 

     

Таблиця 6. Перевірка виплати заробітної плати натурою

Розмір ЄСВ за даними аудиту 
Період Розмір ЄСВ за даними 

підприємства 
Мінімальне ЄСВ Максимальне ЄСВ Розмір ЄСВ 

Відхилення 

      

Таблиця 7. Перевірка відповідності ЄСВ мінімальному та максимальному рівню

Розмір лікарняних за даними аудиту 

Період ПІБ 
Розмір лікарняних 

за даними 
підприємства 

Нарахована 
заробітна плата за 

попередній 
період 

Кількість 
календарних 

днів 

Кількість днів 
хвороби 

% у 
залежності 
від стажу 

Сума 
Відхилення 

         

Таблиця 8. Перевірка правильності нарахування лікарняних

Таблиця 3. Програма аудиту заробітної плати

№ Мета Перелік процедур Критерії 
якості Докази 

Код 
робочого 
документа 

Період 
проведення 

Вико-
навець 

При-
мітки 

1 Впевнитись у відповідності 
розміру нарахованої 
заробітної плати 
встановленому рівню 
мінімальної заробітної 
плати 

Перевірка відповідності 
розміру нарахованої заробітної 
плати встановленому рівню 
мінімальної заробітної плати 

А,Б,Г Розрахункова 
відомість, накази 

ЗП-1    

2 Впевнитись у своєчасності 
виплати заробітної плати 

Перевірка своєчасності 
виплати заробітної плати 

А,Б,Г Розрахункова 
відомість, 
платіжна 
відомість, платіжні 
доручення 

ЗП-2    

3 Впевнитись у правильності 
виплати заробітної плати 
натуральною продукцію 

Перевірка виплати заробітної 
плати натуральною 
продукцією 

А,Б,Г Розрахункова 
відомість, накази 

ЗП-3    

4 Впевнитись у відповідності 
ЄСВ мінімальному та 
максимальному рівню 

Перевірка відповідності ЄСВ 
мінімальному та 
максимальному рівню 

А,Б,Г Довідка 
бухгалтерії 

ЗП-4    

5 Впевнитись у правильності 
нарахування лікарняних 

Перевірка правильності 
нарахування лікарняних 

А,Б,Г Розрахункова 
відомість 

ЗП-5    

Критерії якості аудиторської перевірки: наявність – А; правдивість – Б; права та зобов’язання –  В; повнота – Г; вимірювання – Д; оцінка 
вартості – Е; подання і розкриття – Є 
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ному та максимальному рівню та правильності нараху$
вання лікарняних.

Анкету перевірки заробітної плати подано в табли$
ці 1.

У програмі аудиту заробітної плати відображені ос$
новні процедури для вирішення встановлених завдань
перевірки. Одержавши в процесі попереднього плану$
вання дані, приступають до розробки загального плану
аудиту заробітної плати (табл. 2).

Програму аудиту заробітної плати наведено в таб$
лиці 3.

Для вирішення поставлених завдань аудиту заробі$
тної плати пропонуємо робочі документи аудитора
(табл. 4—8), які, на думку авторів, стануть обгрунтова$
ними доказами якісного проведення перевірки.

Існуючи первинні документи з обліку заробітної
плати не покривають всі потреби підприємства, тому для
зручності ведення обліку створюють додатково
внутрішні бухгалтерські документи (табл. 9—13).

ВИСНОВКИ
У роботі удосконалено методику проведення ауди$

ту заробітної плати, яка на відміну від існуючих вклю$
чає: анкету, загальний план аудиту, програму аудиту,
робочі документи аудитора. Запропонована методика
проведення аудиту заробітної плати надасть змогу охо$
пити всі аспекти заробітної плати, а саме здійснити пере$
вірку відповідності розміру її встановленому мінімаль$
ному рівню, своєчасності її виплати, правильності вип$

лати її виплати натуральною продукцією, відповідності
нарахування ЄСВ мінімальному та максимальному
рівню, а також правильності нарахування лікарняних.
Це допоможе вчасно виявити порушення, провести як$
існий аудит та підвищити ефективність управління
підприємством.

З метою удосконалення фінансового обліку заро$
бітної плати пропонуємо форми довідкових відомостей
для розрахунку нарахування заробітної плати за фак$
тично відпрацьований час, відповідності розміру нара$
хованої заробітної плати встановленому рівню мінімаль$
ної заробітної плати, своєчасності виплати заробітної
плати, виплати заробітної плати натуральною продук$
цією, відповідності ЄСВ мінімальному та максимально$
му рівню. Це допоможе скоротити час на формування
та обробку документів нарахування заробітної плати та
ЄСВ, попередить можливість пропуску будь$якої інфор$
мації, бо будуть використовуватися шаблони документів
вже із сформованим переліком реквізитів.
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Розрахунок 
ПІБ Період 

Рівень мінімальної 
заробітної плати 

Доплата до рівня мінімальної 
заробітної плати 

Нарахована заробітна 
плата 

Примітки 
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плати Кількість днів між датами Запланована сума до виплати 
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плата 

30% від заробітної плати 
для виплати натурою Найменування продукції Собівартість продукції 
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Період Фонд оплати праці 

(ФОП) 
Мінімальне ЄСВ Максимальне ЄСВ ЄСВ з ФОП 

Термін виплати 
заробітної плати 
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