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IMPROVEMENT OF THE AUDIT OF PAYMENT AT THE ENTERPRISE

Статтю присвячено теоретичним та практичним аспектам аудиту нарахування заробітної плати на

підприємстві. Дослідження є дуже актуальним, адже кожний суб'єкт господарювання, який має наймаX

них працівників, нараховує та сплачує заробітну плату кожному працівнику підприємства. Авторами

статті для вдосконалення аудиту нарахування заробітної плати рекомендовано використовувати розX

роблений план аудиту нарахування заробітної плати на підприємстві, який включає чотири етапи. В плані

аудиту заробітної плати розроблено перелік робіт на основних етапах аудиту і строки їх виконання із

зазначенням джерел інформації, які будуть використовуватися під час перевірки. Крім того, аудит нараX

хування заробітної плати необхідно здійснювати попередньо провівши тестування внутрішнього контX

ролю нарахування заробітної плати. Тестування внутрішнього контролю нарахування заробітної плати

дозволяє аудитору отримати більше інформації про особливості діяльності підприємства, відповідно на

основі його даних доцільно формувати програму аудиту. Отже, в статті також запропоновано вдосконаX

лену програму аудиту заробітної плати. Розроблена програма аудиту дозволить аудитору здійснити

стільки аудиторських процедур, які б дозволили досягнути головної мети та отримати докази. Крім того,

під час здійснення аудиторської перевірки всі результати та інформація, яку отримує аудитор має фіксуX

ватися в робочих документах. Так під час аудиту заробітної плати на підприємстві рекомендується викоX

ристовувати розроблений робочий документ перевірки прізвища і суми у розрахункових і платіжних

відомостях на підприємстві та розроблений робочий документ аудиту нарахування заробітної плати праX

цівникам на підприємстві. Використання розроблених робочих документів дозволять аудитору під час

перевірки отримати інформацію, яка підтвердить або спростує факт ведення бухгалтерського обліку наX

рахування заробітної плати відповідно до вимог чинного законодавства. Крім того, використання розX

роблених документів дозволить винайти факти виплати заробітної плати іншій людині. Проведення аудиX

ту нарахування заробітної плати на підприємстві з використанням розроблених документів та за запроX

понованою методологією значно підвищить ефективність та якість аудиторської перевірки, дозволять

аудитору зібрати всю необхідну інформацію, щоб висловити свою думку про стан аудиту нарахування

заробітної плати на підприємстві та надати аудиторський висновок (звіт).

The article is devoted to the theoretical and practical aspects of the audit of payroll at the enterprise. The

survey is very upXtoXdate because every business entity that employs employees calculates and pays the wages

of each employee of the enterprise. To improve the payroll audit, the authors of the article recommend that you

use a fourXstage payroll audit plan for your business. The payroll audit plan provides a list of the key stages of

the audit and the timing of their completion, indicating the sources of information that will be used during the

audit. In addition, the audit of payroll should be carried out before having tested the internal control of payroll.

Testing the internal control of payroll allows the auditor to get more information about the features of the



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

41www.economy.in.ua

ВСТУП
Загострення економічної кризи, постійні зміни за$

конодавства та прямо пропорційна залежність заробіт$
ної плати та добробуту працівників загострює не$
обхідність аудиту нарахування заробітної плати. Про$
ведення аудиту нарахування заробітної плати дуже важ$

enterprise, accordingly, based on its data, it is advisable to form an audit program. Therefore, the article also

proposes an improved payroll audit program. The audit program developed will allow the auditor to perform as

many audit procedures as are possible to achieve the primary objective and to obtain evidence. In addition,

during the audit all results and information received by the auditor should be recorded in the working documents.

Thus, during the payroll audit at the enterprise, it is recommended to use the developed working document for

verifying the name and amount in the settlement and payment information at the enterprise and to develop a

working document for the audit of payroll of employees at the enterprise. Using the developed working documents

will allow the auditor during the audit to obtain information that will confirm or refute the fact of accounting of

payroll in accordance with the requirements of the current legislation. In addition, the use of drafted documents

will allow to invent the facts of payment of wages to another person. Conducting a payroll audit at the enterprise

using the developed documents and the proposed methodology will significantly improve the efficiency and

quality of the audit, will allow the auditor to gather all the necessary information to express their opinion on the

audit of the payroll at the enterprise and provide an audit.

Ключові слова: заробітна плата, табель, аудит, програма аудиту, робочий документ, аудиторський вис�
новок.

Key words: salary, report card, audit, audit program, working document, audit report.

ливе, адже помилки в нарахуванні заробітної плати ав$
томатично призводять до інших порушень, а відповідно
й до штрафних санкцій контролюючих органів.

Заробітна плата — це основне джерело доходів пер$
соналу підприємства, яке визначає добробут кожного
працівника та значно впливає на фінансові результати

№ Етап аудиту Процедури аудиту Виконавець Термін 

1 Попередній 
Перевірка статутних документів, внутрішніх 
нормативних документів, що регулюють оплату 
праці на підприємстві 

  

2 Основний 

1. Детальна перевірка всіх операцій щодо 
нарахування заробітної плати, їх відповідності 
чинному законодавству 
2. Перевірка документального забезпечення обліку 
заробітної плати 
3. Перевірка синтетичного та аналітичного обліку 
заробітної плати 

  

3 Заключний 

Формування аудиторського висновку (звіту) на 
основі отриманих даних  
Надання рекомендацій щодо покращення обліку 
нарахування заробітної плати на підприємстві 

  

Таблиця 1. Рекомендований план аудиту нарахування заробітної плати на підприємстві

Джерело: складено авторами.

№ Питання Так Ні Відповідь 
відсутня Примітки 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Чи є в наявності: 
– колективний договір, 
– положення про оплату праці, 
– положення про преміювання,  
– наказів про прийом та звільнення; 
– наявність табелів обліку робочого часу;  
– наявність штатного розпису 

    

2. 
Чи виконуються вимогу Законів України «Про оплату праці», 
«Про відпустки», «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні»? 

    

3. Чи відповідають прізвища і суми у розрахункових і платіжних 
відомостях?     

4. Чи відповідають суми нарахованої заробітної плати за 
посадовими окладами при роботі за неповний місяць?     

5. Чи вірно розраховані суми нарахованої заробітної плати за 
відпустку?     

6. Чи застосовуються податкові соціальні пільги до ПДФО?     
7. Чи є в наявності заяви на податкові соціальні пільги?     
8. Заробітна плата видається з каси підприємства?     
9. Заробітна плата видається на карткові рахунки працівників?     
10. Чи є відповідальна особа за облік заробітної плати?     

Таблиця 2. Тест внутрішнього контролю нарахування заробітної плати на підприємстві

Джерело: складено авторами.
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діяльності підприємства. Кожний керівник несе відпо$
відальність за всі операції, пов'язані з заробітною пла$
тою, відповідно має контролювати стан розрахунків по
заробітній платі. Щоб не допустити помилок в обліку
нарахування заробітної плати, а також, щоб попереди$
ти їх, необхідно своєчасно проводити аудит нарахуван$
ня заробітної плати на підприємстві. Саме тому теоре$
тичні та практичні аспекти аудиту нарахування заробіт$
ної плати є дуже актуальними, адже заробітна плата —
це основа соціально$трудових відносин найманих пра$
цівників, роботодавців і держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемні питання аудиту нарахування заробітної

плати, а також напрями їх вирішення і удосконалення,
розглядали наступні вчені: Ф.Ф. Бутинець, О.В. Кли$
менко, О.В. Конош, М.А. Кравченко, А.П. Макаренко,
Т.О. Меліхова В.Ф., Максимова, Ю.В. Подмешальська,
В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, К.В. Шаманська, Н.В. Шуль$
га та інші. Проте нині відсутня типова методологія про$
ведення аудиторської перевірки нарахування заробіт$
ної плати, що викликає необхідність подальших дослід$
жень і розробок напрямів його вдосконалення.

Таблиця 3. Програма аудиту нарахування заробітної плати працівникам підприємства

Джерело: складено авторами.

Мета аудиту Завдання аудиту Вико- 
навець Термін Робочі документи При- 

мітки 
1  2 3 4 5 

Перевірка оформлення співробітників при їх 
прийманні та звільнені 

    РД1 
 

  

Перевірка обліку робочого часу співробітників, 
особливість побудови системи оплати праці тощо 

    РД2   

Визначення 
дотримання положень 
законодавства про 
працю, стан 
внутрішнього обліку 
та контролю за 
трудовими 
відносинами 

Перевірка правильності оформлення працівників 
(приймання на роботу та звільнення) за наказами, 
контрактами, трудовими угодами 

    РД3   

Перевірка правильності ведення табелів     РД4   
Перевірка правильності обліку відпрацьованого 
часу (оскільки допущені в ньому помилки чи 
перекручування призведуть до переплати або 
недоплати, необгрунтованого витрачання фонду 
оплати праці) 

    РД5   
Визначення 
правильності 
організації табельного 
обліку 

Перевірка даних табеля з розрахунково-
платіжними відомостями, для того щоб 
переконатись, що у них включені ті особи, які 
зазначені в табелях 

    РД6   

Перевірка первинних документів з обліку виплат 
працівникам 

    РД7   

Встановлення повноти і правильності наведених в 
первинних документах реквізитів 

    РД8   

Перевірка нарахування заробітної плати, для чого 
звіряється склад працівників у розрахунково-
платіжній відомості з даними обліку спискового 
складу відділу кадрів 

    РД9   

Перевірка повноти та правильності включення до 
витрат за видами діяльності витрат з оплати праці 
працівників та нарахувань до соціальних фондів 

    РД10   

Визначення 
правильності 
оформлення первинної 
документації і 
нарахування 
заробітної плати 

Перевірка обгрунтованості і правильності 
нарахування виплат за тимчасову непрацездатність, 
щорічних відпусток тощо 

    РД11   

Перевірка відповідності платіжних відомостей 
розрахунковим відомостям 

    РД12   

Перевірка правильності підсумків і наявність 
підсумків прописом 

    РД13   

Перевірка наявності на відомостях підписів 
керівника, головного бухгалтера і особи, яка склала 
відомість 
 

    РД14   

Перевірка наявності  підписів одержувачів грошей     РД15   
Перевірка депонованих сум     РД16   

Перевірка 
розрахунково-
платіжних відомостей 
і особових розрахунків 

Аналіз правильності платіжних операцій     РД17   
Перевірка розрахунків з оплати праці з 
працівниками прийнятими на роботу за трудовими 
договорами 

    РД18   

Документальна перевірка трудових угод      РД19   

Перевірка 
правильності виплати 
грошових коштів 
згідно з трудовими 
угодами Перевірка оплати праці працівникам, які працюють 

за сумісництвом 
    РД20   

Перевірка синтетичного обліку заробітної плати     РД21   
Встановлення відповідності аналітичного обліку по 
заробітній платі синтетичному обліку на рахунку 
66 

    РД22   
Перевірка стану 
аналітичного обліку 
розрахунків з оплати 
праці 

У випадку виявлення розбіжностей між 
аналітичним і синтетичним обліком встановлення 
їх причини 

    РД23   
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є удосконалення методичних

аспектів аудиту нарахування заробітної плати.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Облік заробітної плати — це одна з найважливіших
ділянок роботи, яка займає одне з центральних місць у
всій системі обліку на підприємстві.

На підприємствах подекуди трапляються ситуації,
коли заробітна плата сплачується іншому працівнику з
таким самим прізвищем, розрахунки заробітної плати
здійснюються невірно. Аудит покликаний попередити
такі помилки.

Як зазначає Подмешальська Ю.В., аудит розра$
хунків з оплати праці, як правило, займає більшу части$
ну аудиторської перевірки, оскільки ця ділянка обліку
досить специфічна та вимагає від аудиторів особливої
уваги і зосередженості. Однак слід відзначити, що
відсутній єдиний підхід до організації та методики ауди$
ту, а саме: фахівцями пропонується розглядати аудит
розрахунків з оплати праці як перелік питань, які необ$
хідно дослідити. Недоліком при цьому є відсутність си$
стемного підходу до проведення аудиту розрахунків з
оплати праці, що призводить до неможливості розгля$
дати цей процес комплексно, відповідно до чітко визна$
ченої мети та завдань аудиту [7].

На нашу думку, аудит заробітної плати на під$
приємстві посідає центральне місце, адже нарахування
та виплата заробітної плати впливає на добробут кож$
ного співробітника. Тому аудит заробітної плати має
включати перевірку нарахування та виплати всіх видів
виплат, на які має право працівник, а також утримань із
них.

Мета аудиту заробітної плати включає: встановлен$
ня відповідності обліку заробітної плати на підприємстві

вимогам чинного законодавства України, виявлення на$
явних помилок або порушень законодавства, ступінь їх
впливу на достовірність фінансової звітності та пра$
вильність ведення обліку розрахунків по заробітній
платі.

Завданнями проведення аудиту нарахування заро$
бітної плати є: перевірка дотримання положень зако$
нодавства про працю, наявності та відповідності зако$
нодавству первинних документів з обліку робочого часу;
перевірка обліку та нарахування заробітної плати, інших
видів оплат, які відносяться до фонду оплати праці; пе$
ревірка правильності нарахування щорічних відпусток,
наявних лікарняних.

Аудит нарахування заробітної плати на під$
приємстві здійснюється відповідно до плану та програ$
ми аудиторської перевірки. План визначає основні ета$
пи аудиту з зазначенням терміну проведення кожного
з них, який необхідний для повного та точного здійснен$
ня всіх поставлених завдань. Використання програми
дає змогу систематизувати роботу аудитора та збільшує
рівень контролю аудиту.

Під час проведення аудиту нарахування заробітної
плати на підприємстві необхідно виявити відповідність
ведення обліку розрахунків по заробітній платі вимо$
гам чинного законодавства і діючим нормативним до$
кументам. План аудиту заробітної плати є документом
організаційно$методологічного характеру та складаєть$
ся з переліку робіт на основних етапах аудиту і строків
їх виконання із зазначенням джерел інформації. Для
цього рекомендуємо такий розроблений план аудиту на$
рахування заробітної плати на підприємстві, який на$
ведено в таблиці 1.

На попередньому етапі аудиту нарахування заро$
бітної плати на підприємстві рекомендуємо використо$
вувати наступний розроблений тест внутрішнього кон$
тролю (табл. 2).

Дані обліку Дані аудиту 

ПІБ працівника Вид виплати 
Нараховано 
за місяць, 

грн 
Вид виплати 

Нараховано 
за місяць, 

грн 

Відхилення, грн
Відповідальна особа 

за нарахування 
заробітної плати 

Примітки 

        

Таблиця 4. Робочий документ (РД12) з перевірки нарахованої та сплаченої заробітної плати
працівникам на підприємстві

Джерело: складено авторами.

Дані обліку Дані аудиту Відхилення 
№ РПВ Дата РПВ Нараховано за 

місяць, грн 
Виплачено за 
місяць, грн 

Нараховано за 
місяць, грн 

Виплачено за 
місяць, грн 

Нараховано за 
місяць, грн 

Виплачено за 
місяць, грн 

Примітки 

         
         

Таблиця 5. Робочий документ (РД 7) перевірки розрахунково&платіжних відомостей на підприємстві

Джерело: складено авторами.

Дані обліку Дані аудиту Відхилення 

№ РПВ Дата 
РПВ Наявність 

печатки 

Відповідність 
документу вимогам 

чинного 
законодавства 

Наявність 
печатки 

Відповідність 
документу 

вимогам чинного 
законодавства 

Наявність 
печатки 

Відповідність 
документу 

вимогам чинного 
законодавства 

Примітки 

         
         

Таблиця 6. Робочий документ (РД 8) перевірки первинних документів

Джерело: складено авторами.

Дані обліку Дані аудиту Відхилення Госпо-
дарська 
операція 

Дата Первинний 
документ Кореспон-

дуючі рахунки Сума, грн Кореспон-
дуючі рахунки Сума, грн Кореспон-

дуючі рахунки Сума, грн Примітки

          
          

Таблиця 7. Робочий документ (РД 21) перевірки синтетичного обліку заробітної плати

Джерело: доопрацьовано авторами на підставі [19].
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Також на підприємстві рекомендуємо використову$
вати наступну вдосконалену програму аудиту нараху$
вання заробітної плати працівникам (табл. 3).

Слід зазначити, що під час аудиту заробітної плати
аудитор має складати, як робочу, так і підсумкову до$
кументацію. В робочі документи аудитор вносить всю
отриману інформацію, на основі якої потім формує
аудиторський висновок.

Тому рекомендуємо аудитору використовувати на$
ступний розроблений робочий документ при аудиті на$
рахування заробітної плати працівникам на під$
приємстві (табл. 4).

Розроблений робочий документ дозволить перевіря$
ти суми виплат працівникам підприємства.

Також для перевірки прізвища і суми у розрахунко$
вих і платіжних відомостях на підприємстві рекомендує$
мо наступний робочий документ (табл. 5).

Для встановлення повноти і правильності наведених
в первинних документах реквізитів рекомендуємо на$
ступний робочий документ (табл. 6).

Для перевірки синтетичного обліку заробітної пла$
ти рекомендуємо наступний робочий документ (табл. 7).

Розроблені робочі документи дозволять аудитору
перевіряти правильність розрахунку заробітної плати,
її документального оформлення, синтетичного обліку.

ВИСНОВКИ
Таким чином, аудит нарахування заробітної плати

є складовою ділянкою облікового процесу, яка потре$
бує достовірної, чіткої, раціональної методики їх
здійснення, щоб забезпечити ефективне управління тру$
довими ресурсами підприємства. Впровадження на
підприємстві заходів з удосконалення аудиту нараху$
вання заробітної плати дозволить значно підвищити
аналітичність обліку, усунути недоліки в організації
обліку розрахунків за виплатами персоналу на
підприємстві. У роботі удосконалена методика прове$
дення аудиту, яка надасть змогу аудитору охопити на$
рахування заробітної плати, дослідити правильність,
своєчасність, законність відображення в обліку заро$
бітної плати, охопити всі аспекти документального
оформлення цих операцій, вчасно виявити порушення,
провести якісний аудит.
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