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IMPROVEMENT OF INTERNAL CONTROL OF CALCULATIONS FOR PAYMENTS FOR EMPLOYEES
FOR IMPROVING THE QUALITY OF FORMATING INFORMATION IN ACCOUNT

Метою роботи є удосконалення внутрішнього контролю розрахунків за виплатами працівникам для
підвищення якості формування інформації в обліку.
Перевагою внутрішнього контролю є те, що він здійснюється як попередній, поточний (оперативний)
і подальший, може бути документальним, фактичним і комбінованим, суцільним і вибірковим; може проводитись у вигляді: ревізії, тематичної перевірки, розслідування та службового розслідування.
Метою проведення внутрішнього контролю розрахунків за виплатами працівникам є визначення правильності нарахування, відображення в обліку й сплати заробітної плати; достовірності відображення
операцій щодо нарахування внесків та утримання податків і зборів, пов'язаних із заробітною платою;
здійснення контролю щодо якості формування інформації в обліку для розрахунків з працівниками.
Завданнями проведення внутрішнього контролю розрахунків за виплатами працівникам є: перевірити порядок нарахування заробітної плати та інших виплат працівникам в розрізі аналітичного обліку
окремих структурних підрозділів та окремих посад енергопостачального підприємства; перевірити правильність розрахунку та відображення в обліку єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та воєнного збору в розрізі зведеної та аналітичної інформації.
У роботі удосконалено внутрішній контроль для підвищення якості формування інформації в обліку,
який включає план перевірки, програму перевірки та форми робочих документів внутрішнього контролера.
Запропоновані методичні підходи внутрішнього контролю на відміну від існуючих включають: галузеві особливості підприємства; структурно-територіальні фактори, обліково-аналітичні аспекти суцільних та вибіркових перевірок, посадову специфіку.
Запропонована методика внутрішнього контролю є ще одним шляхом підвищення якості формування інформації в обліку щодо розрахунків за виплатами працівникам. Вона забезпечує перевірку бухгалтерського обліку у структурних підрозділах підприємства, дає змогу виявити порушення, встановити їх
причину, отримати достовірну інформацію, своєчасно усунути помилки, провести їх якісний аналіз.
The aim of the work is to improve the internal control of payments to employees to improve the quality of
information in the accounting.
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The advantage of internal control is that it is carried out as a preliminary, current (operational) and further,
can be documentary, factual and combined, complete and selective; it can be carried out in the form of: audit,
thematic inspection, investigation and internal investigation.
The purpose of internal control of calculations on payments to employees is to determine the correctness of
calculation, recording and payment of wages; reliability of reflection of operations on calculation of contributions
and withholding of taxes and fees related to wages; implementation of quality control of formation of information
in accounting for settlements with employees.
Tasks of carrying out internal control of calculations on payments to workers are: to check the order of charge
of the salary and other payments to workers in the context of the analytical accounting of separate structural
divisions and separate positions of the power supplying enterprise; to check correctness of calculation and
reflection in the accounting of the uniform social contribution, the tax on the income of physical persons and
military collecting in the context of summary and analytical information.
The work improved internal control to improve the quality of formation of information in the accounting,
which includes the inspection plan, inspection program and forms of working documents of the internal controller.
The proposed methodological approaches of internal control in contrast to the existing ones include: industry
features of the enterprise; structural and territorial factors, accounting and analytical aspects of continuous and
random inspections, job specifics.
The method of internal control is another way to improve the quality of information formation in accounting
for payments to employees. It provides an audit of accounting in the structural units of the enterprise, makes it
possible to identify violations, to establish their cause, to obtain reliable information, to eliminate errors in a
timely manner, to conduct a qualitative analysis.

Ключові слова: заробітна плата, внутрішній контроль, план, програма, робочий документ, облік, податки, збори, внески.
Key words: salary, internal control, plan, program, working document, accounting, taxes, fees, contributions.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах питання нарахування та утримань
із фонду заробітної плати, а також бухгалтерського
обліку і контролю оплати праці посідають особливе
місце в роботі бухгалтерії кожного суб'єкта господарської діяльності. По-перше, це пов'язано з тим, що для
працівників заробітна плата служить основним джерелом матеріальних благ, а для підприємства — витратами. По-друге, суми нарахувань, що спрямовуються
підприємствами на оплату праці, а також утримань із
заробітної плати працівників, виступають основою для
формування надходження податків і обов'язкових
зборів до бюджету і є об'єктом перевіряючих органів.
Отже, від правильності відображення в обліку операцій за виплатами працівникам залежить: фінансовий
результат діяльності підприємства; достовірність інформації, яка надається зовнішнім користувачам; добробут
та матеріальна зацікавленість працівників. Це зумовлює
систематично здійснювати контроль розрахунків за заробітною платою на підприємствах та удосконалювати
його методичні підходи.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні та практичні питання контролю та перевірки розрахунків з оплати праці на підприємстві були
розглянуті у працях таких науковців, як Усач Б.Ф., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М.,
Юрчук Н.П., Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Подмешальська Ю.В., Бескоста Г.М. та ін. Віддаючи належне
теоретичним та практичним здобуткам цих та інших науковців, проблема пошуку оптимальних методичних
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підходів внутрішнього контролю розрахунків за виплатами працівникам в розрізі аналітичних рахунків, структурно-територіальних та галузевих особливостей
підприємства із застосуванням суцільних та вибіркових
перевірок для підвищення якості формування інформації в обліку залишається нерозв'язаною та потребує
подальшого вивчення.
МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є удосконалення внутрішнього контролю розрахунків за виплатами працівникам для підвищення якості формування інформації в обліку
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Перевагою внутрішнього контролю є те, що він
здійснюється як попередній, поточний (оперативний) і
подальший, може бути документальним, фактичним і
комбінованим, суцільним і вибірковим; може проводитись у вигляді: ревізії, тематичної перевірки, розслідування та службового розслідування.
Метою проведення внутрішнього контролю розрахунків за виплатами працівникам є визначення правильності нарахування, відображення в обліку й сплати заробітної плати; достовірності відображення операцій
щодо нарахування внесків та утримання податків і
зборів, пов'язаних із заробітною платою; здійснення
контролю щодо якості формування інформації в обліку
для розрахунків з працівниками.
Завданнями проведення внутрішнього контролю
розрахунків за виплатами працівникам є: перевірити
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Таблиця 1. Загальний план проведення контролю розрахунків за заробітною платою
енергопостачального підприємства
Етапи
1
Підготовчий

Мета і завдання
2
Оцінити систему внутрішнього контролю та
бухгалтерського обліку заробітної плати, планування
контролю заробітної плати
Основний Впевнитись у правильності обліку розрахунків з оплати праці
Впевнитись у правильності нарахування заробітної плати
та інших нарахувань для окремих посад в розрізі
аналітичних рахунків
Впевнитись у правильності нарахування та сплати
єдиного соціального внеску для працівників окремого
структурного підрозділу
Впевнитись у правильності нарахування та сплати
ПДФО, ЄСВ та ВЗ в розрізі зведених результатів
Впевнитись у правильності аналітичного обліку
формування інформації, щодо нарахувань та утримань за
заробітною платою в розрізі аналітичних рахунків для
працівників окремого структурного підрозділу
Заключний Підготовка та складання акту перевірки

порядок нарахування заробітної плати та інших виплат працівникам у розрізі аналітичного обліку окремих структурних підрозділів та окремих посад енергопостачального підприємства; перевірити правильність розрахунку та відображення в обліку єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних
осіб та воєнного збору в розрізі зведеної та аналітичної інформації.
Для здійснення внутрішнього контролю розрахунків
за заробітною платою необхідно скласти план та програму (табл. 1—2).
Для вдосконалення внутрішнього контролю при
формуванні облікової інформації, щодо розрахунків за
виплатами працівникам було запропоновано форми ро-

Перелік процедур
3
Опитування, тестування, вивчення
результатів попередніх перевірок

Термін аудиту
4

ПІБ
5

Перевірка обліку розрахунків з оплати праці
Вибіркова перевірка нарахування заробітної
плати та інших нарахувань
Перевірка нарахування та сплати єдиного
соціального внеску
Перевірка утримання та сплати ПДФО, ЄСВ
та ВЗ
Перевірка аналітичного обліку формування
інформації, щодо нарахувань та утримань
податків із заробітної плати
Аналіз результатів перевірки, здійснення
процедур щодо їх систематизації, надання
рекомендацій за результатами внутрішнього
контролю та їх обгрунтування, документальне
оформлення результатів перевірки

бочих документів для енергопостачального підприємства (табл. 3—7).
ВИСНОВКИ
У роботі удосконалено внутрішній контроль для
підвищення якості формування інформації в обліку,
який включає план перевірки, програму перевірки та
форми робочих документів внутрішнього контролера.
Запропоновані методичні підходи внутрішнього
контролю на відміну від існуючих включають: галузеві
особливості підприємства; структурно-територіальні
фактори, обліково-аналітичні аспекти суцільних та вибіркових перевірок, посадову специфіку.

Таблиця 2. Програма контролю заробітної плати енергопостачального підприємства
№
з/п

Код
робочого
Термін
документа
1. Контроль формування інформації в обліку щодо розрахунків з оплати праці
Впевнитись у
Перевірка порядку нарахування
Форми первинного та
ЗП-1
правильності обліку заробітної плати та інших виплат
аналітичного обліку: П-5
розрахунків з оплати працівникам в розрізі аналітичного «Табель обліку
праці, проведення
обліку окремих структурних
використання робочого
контролю
підрозділів енергопостачального
часу». П-6 «Розрахунковонарахування
підприємства:
платіжна відомість
заробітної плати та - правильність розрахунку основної працівника». П-7
інших виплат
та додаткової заробітної плати,
«Розрахунково-платіжна
інших виплат;
відомість (зведена)», а
- правильність відображення в
також регістри
обліку операцій за заробітною
синтетичного обліку
платою
2. Контроль формування інформації в обліку щодо ЄСВ, ПДФО, ВЗ
Визначити
Перевірка ставок та розрахунку
Розрахунково-платіжна
ЗП-2
правильність
сум ЄСВ, ПДФО, ВЗ; перевірка
відомість, довідка
ЗП-3
розрахунку,
повноти, достовірності та
бухгалтерії про
ЗП-4
своєчасність та
своєчасності перерахувань
нарахування внесків та
повноту
відповідних сум до бюджету:
утримання податків і
перерахування сум
- в розрізі аналітичних рахунків для зборів, платіжні
до бюджету,
окремих структурних підрозділів
доручення, виписка банку,
правильність
енергопостачального підприємства; головна книга, звіти до
відображення сум в - в розрізі зведеної інформації щодо податкових органів
обліку
структурних підрозділів
енергопостачального підприємства
3. Контроль формування інформації в обліку щодо розрахунків з оплати праці на аналітичних рахунка
Перевірка
Вибіркової перевірки нарахування Головна книга, робочий
ЗП - 5
правильності
заробітної плати та інших
план рахунків, аналітичні
відображення
нарахувань в розрізі аналітичних
відомості, аналітичні
облікової
рахунків для посади
картки, підсумки
інформації на
електромонтера відповідно до
оборотних відомостей за
аналітичних
групи допуску та структурного
аналітичними рахунками
рахунках
підрозділу енергопостачального
підприємства
Мета
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Таблиця 3. Форма робочого документа для внутрішнього контролю формування інформації в обліку щодо заробітної
плати в розрізі аналітичних рахунків для працівників окремого структурного підрозділу енергопостачального
підприємства (ЗП-1)
Посада (номер аналітичного
рахунку)
1
Адміністративноуправлінський персонал
(661.1.2.1)
Бухгалтер 1 категорії
(661.2.2.2)
Бухгалтер 2 категорії
(661.2.2.3)
Електромонтер (661.3.2.4)
Економіст зі збуту
електроенергії (661.4.2.5)
Юрист (661.5.2.6)
Диспетчер (661.6.2.7)
Інспектор з охорони праці
(661.7.2.8)
Діловод
(661.8.2.9)
Технік
(661.9.2.10)
Контролер з енергозбуту
(661.10.2.11)
Водій
(661.11.2.12)
Завідувач складом
(661.12.2.13)
Охоронець
(661.13.2.14)

За даними бухгалтерського
обліку
Д-т
К-т
Сума
2
3
4

За даними перевірки
Д-т
5

К-т
6

Відхилення

Сума
7

Примітки

8

Таблиця 4. Форма робочого документа для внутрішнього контролю
щодо формування інформації в обліку з нарахування ЄСВ на заробітну плату
в розрізі аналітичних рахунків для працівників окремого структурного підрозділу
енергопостачального підприємства (ЗП-2)
Посада / (номер аналітичного
рахунку)
1
Адміністративно – управлінський
персонал (651.1.2.1)
Бухгалтер 1 категорії (651.2.2.2)
Бухгалтер 2 категорії (651.2.2.3)
Електромонтер (651.3.2.4)
Економіст зі збуту електроенергії
(651.4.2.5)
Юрист (651.5.2.6)
Диспетчер (651.6.2.7)
Інспектор з охорони праці (651.7.2.8)
Діловод (651.8.2.9)
Технік (651.9.2.10)
Контролер з енергозбуту (651.10.2.11)
Водій (651.11.2.12)
Завідувач складом (651.12.2.13)

Дебет
2

Кредит
3

ЄСВ
Сума
4

Помилки
5

Примітки
6

Таблиця 5. Зведена відомість перевірки щодо повноти та достовірності відображення ЄСВ,
ПДФО та військового збору енергопостачального
підприємства (ЗП-3)

Період

Посада

За даними
За даними
Відхилення
Нарахування
підприємства
перевірки
заробітної
Військовий
Військовий
Військовий
плати
ПДФО
ПДФО
ПДФО
збір
збір
збір

Адміністративний
сектор
Сектор збуту
Сектор ремонту
електрообладнання
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Таблиця 6. Форма робочого документа для внутрішнього контролю з перевірки формування інформації
щодо нарахувань та утримань за заробітною платою в розрізі аналітичного обліку для працівників окремого
структурного підрозділу енергопостачального підприємства (ЗП-4)
Посада
1

ЄСВ
Дт
(651.1.2.1 - 651.13.2.14)
2

Кт
311
3

Сума
4

ПДФО
Дт
(641.1.2.1 - 641.13.2.14)
5

Кт
311
6

Сума
7

ВЗ
Дт
(642.1.2.1 - 642.13.2.14)
8

Кт
311
9

Сума

Помилки

10

11

3
4
5
6
7
8
9

За даними
перевірки

Відхилення

За даними
підприємства

За даними
перевірки

3
Група 2

За даними
підприємства

2
Електромонтер РЕМ
(661.3.2.1)
Електромонтер РЕМ
(661.3.2.2)
Електромонтер РЕМ
(661.3.2.3)
Електромонтер РЕМ
(661.3.2.4)
Електромонтер МЕМ
(661.3.1.1)
Електромонтер МЕМ
(661.3.1.2)
Електромонтер МЕМ
(661.3.1.3)
Електромонтер МЕМ
(661.3.1.4)

4

5

7

8

9

11

12

13

Відхилення

Примітки

Група 3
Група 4
Група 5
Група 2
Група 3
Група 4
Група 5

Запропонована методика внутрішнього контролю є
ще одним шляхом підвищення якості формування
інформації в обліку щодо розрахунків за виплатами працівникам. Вона забезпечує перевірку бухгалтерського
обліку у структурних підрозділах підприємства, дає
змогу виявити порушення, встановити їх причину, отримати достовірну інформацію, своєчасно усунути помилки, провести їх якісний аналіз, тим самим мінімізувати витрати на штрафні санкції з боку контролюючих
органів.
Література:
1. Ільяшенко Н.С. Значення класифікації в управлінні дебіторською заборгованістю на підприємстві
/ Н.С. Ільяшенко // Економічний простір. — 2009. —
№ 27. — С. 242—248.
2. Ільяшенко Н.С. Організаційно-економічний механізм управління дебіторською заборгованістю / Н.С. Ільяшенко // Держава та регіони. Серія Економіка та підприємництво. — 2009. — № 5. — С. 73—78.
3. Макаренко А.П. Аудит: навч.-метод. посібник /
А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2016. — 184 c.
4. Макаренко А.П. Організація і методика аудит:
навч.-метод. посібник. / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2015. — 190 с.
5. Макаренко А.П. Бухгалтерський облік: навч.метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова,
Ю.В. Подмешальська, Н.С. Чакалова. — Запоріжжя:
ЗДІА, 2018. — 602 c.
6. Макаренко А.П. Інформаційна база заповнення
спрощеної звітності — інструмент управління та фінансової безпеки / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова,
Н.С. Чакалова // Часопис економічних реформ. — 2014. —
№ 1. — С. 26—32.

www.economy.in.ua

Усього
нараховано

Відхилення

1
2

Нарахована
премія

За даними
перевірки

Посада / (номер
аналітичного рахунку)

Нарахована
заробітна
плата
За даними
підприємства

№
з/п

Група допуску роботи в
електроустановках
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