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ПИТАННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ 

 

Заробітна плата має важливе значення в системі обліку на підприємстві, 

вона є основним джерелом доходів працівників підприємства. 

Актуальність теми полягає в тому, що облік розрахунків за виплатами 

працівникам займає важливе місце у системі бухгалтерського обліку і є 

невід’ємною частиною діяльності будь-якої організації, тому правильність та 

достовірність відображення в обліку інформації про оплату праці має значний 

вплив на фінансовий результат господарської діяльності, правильність 

нарахування податків і зборів, виконання соціальних гарантій. 

Серед науковців, які приділяють особливу увагу дослідженням аудиту 

розрахунків за виплатами працівникам є БутинецьФ.Ф., Волгін М.О., 

Калина А.В., Капустін Є.І., Гончарова А.В, Голов С.Ф., Маневич Ю.Л., 

Карпухін Є.І., Нікіфорова А.А., Сотченко Ю.К., Семенов Г.А., Погосян Г.Р., 

Колосова Р.П., Генкін Б.М., Покропивний М.Д., Криницький Р.І., Грабова Н.Н., 

Білуха М.Т., Гура Н.О. та інші [2, с. 10]. 

Враховуючи напрацювання вчених, багато питань з аудиту розрахунків за 

виплатами працівникам залишаються не вирішеними, тому вони потребують 

подальшого наукового дослідження. 

Контроль за правильністю розрахунків оплати праці й віднесення її на 

відповідні рахунки бухгалтерського обліку є одним із основних завдань 

аудиторської перевірки. 

З метою успішного функціонування підприємства необхідний 

налагоджений механізм управління, найважливішим елементом якого є 

повсякденний внутрішній контроль. Якщо система внутрішньогосподарського 

контролю буде функціонувати ефективно, це дасть змогу скоротити витрати на 
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проведення внутрішнього аудиту. 

Причинами відхилень між даними аналітичного й синтетичного обліку 

рахунка 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» можуть бути перекручення 

даних внаслідок зловживань (завуалювання видатку грошей шляхом вилучення 

з фонду споживання різних виплат і утримань); неповне утримання авансів; 

повторне списання грошових документів з віднесенням виплат за ними в дебет 

рахунка 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»; зменшення дебіторської 

заборгованості або збільшення кредиторської заборгованості під час 

перенесення сальдо з однієї розрахункової відомості до іншої [1,с.24]. 

Після перевірки правильності нарахувань, з'ясовується правильність 

проведених утримань. Насамперед перевіряють правильність визначення 

податку на доходи фізичних осіб на загальну суму оплати праці. 

Таким чином, зважаючи на специфіку роботи підприємств та важливе 

місце заробітної плати в системі соціально-трудових відносин здійснення 

аудиту розрахунків з оплати праці є важливим і необхідним процесом. 
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Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з 

метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання 




