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IMPROVEMENT OF THE METHOD OF PAYROLL INTERNAL AUDIT

Заробітна плата є доходом працівників підприємства, яку після нарахування відносять до витрат. У випадку ви-
явлення порушення зменшення суми нарахованої заробітної плати або роботи працівників без офіційного оформ-
лення, на підприємства накладаються фінансові санкції та адміністративний штраф. Для своєчасного попередження
цих помилок підприємства проводять внутрішній аудит нарахування заробітної плати за фактично відпрацьований
час, відпускних, лікарняних, роботу у святкові дні та нічний час, а також відображення їх в обліку та звітності.

Метою роботи є удосконалення методики внутрішнього аудиту нарахування заробітної плати для підвищення
економічної безпеки підприємства.

Внутрішній аудит нарахування заробітної плати здійснюється з метою встановлення правильності та своєчас-
ності нарахування заробітної плати за фактично відпрацьований час, відпускних, лікарняних, роботу у святкові дні
та нічний час, відображення в обліку та складання звітності.

Завдання проведення внутрішнього аудиту нарахування заробітної плати, а саме здійснити перевірку правиль-
ності: визначення залишку на рахунках обліку заробітної плати, нарахування заробітної плати за фактично відпра-
цьований час, нарахування розміру допомоги з тимчасової непрацездатності, нарахування розміру відпускних, на-
рахування розміру оплати праці у святковий і неробочий день працівникам, нарахування розміру оплати праці у
нічний час, кореспонденції рахунків.

У роботі удосконалено методику проведення внутрішнього аудиту нарахування заробітної плати для підвищен-
ня економічної безпеки підприємства, яка на відміну від існуючих включає: анкету, загальний план перевірки, про-
граму перевірки, робочі документи. Запропонована методика проведення внутрішнього аудиту нарахування заробі-
тної плати надасть змогу охопити всі аспекти нарахування заробітної плати за фактично відпрацьований час, відпус-
кних, лікарняних, роботу у святкові дні та нічний час, дослідити законність, правильність, своєчасність, відповідність,
відображення їх в обліку, вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та підвищити економічну безпеку
підприємства.
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ВСТУП
Заробітна плата є доходом працівників

підприємства, яку після нарахування відносять
до витрат. У випадку виявлення порушення
зменшення суми нарахованої заробітної плати
або роботи працівників без офіційного офор-
млення, на підприємства накладаються фінан-
сові санкції та адміністративний штраф. Для
своєчасного попередження цих помилок
підприємства проводять внутрішній аудит на-
рахування заробітної плати за фактично
відпрацьований час, відпускні, лікарняні, робо-
ту у святкові дні та нічний час, а також відоб-
раження їх в обліку та звітності.

Ключові слова: внутрішній аудит, нарахування, заробітна плата, відпускні, лікарняні,
святкові дні, нічний час.

Key words: internal audit, accrual, wages, vacation, sick leave, holidays, night time.

Wages are the income of employees of an enterprise, which, after accrual, are attributed to the expenses. In the event
of a violation of the reduction of the amount of the accrued wages or the work of employees without official registration,
companies will be subject to financial sanctions and an administrative fine. In order to prevent these mistakes in time,
enterprises conduct an internal audit of wages for actually spent time, vacation, sick leave, work on holidays and night
time, as well as their reflection in accounting and reporting.

The aim of the work is to improve the methodology of internal audit of payroll for improving the economic security
of the enterprise.

Internal audit of payroll is carried out in order to establish the correct and timely payment of wages for actually
spent time, vacation, sick leave, work on holidays and night time, reflection and reporting.

The task of carrying out an internal audit of the payment of wages, namely, to carry out a check of the correctness:
the definition of the balance on the accounts of the calculation of wages, the calculation of wages for actually worked
time, the calculation of the amount of temporary disability assistance, the calculation of the amount of leave, the calculation
of the amount of wages on holiday and non-working day employees, charging the amount of pay at night, correspondence
accounts.

The method of conducting internal audit of payroll calculation is improved in order to increase the economic security
of the enterprise, which, unlike the existing one, includes: a questionnaire, a general plan of verification, a program of
verification, working documents. The proposed method of conducting an internal audit of payroll will enable to cover all
aspects of payroll for actually working time, vacation, sick leave, and work on holidays and night time, to investigate the
legality, correctness, timeliness, conformity, displaying them in the account, timely detection of violations, conduct a
qualitative audit and increase the economic safety of the enterprise.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемними питаннями внутрішнього
аудиту нарахування заробітної плати займа-
лися такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Бути-
нець Ф.Ф., Гончарук Я.А., Гордієнко Н.І., Да-
видов Г.М., Дерій В.А.,  Іванова Н.А., Карпенко
М.Ю., Кулаковська Л.П., Макаренко А.П., Ме-
ліхова Т.О., Огійчук М.Ф., Піча Ю.В., Савчен-
ко В.Я., Сахарцева І.І., Усач Б.Ф. та інші. Авто-
ри розглядають це питання зі своєї точки зору
та акцентують увагу на різних аспектах прове-
дення аудиту нарахування заробітної плати.
Проте саме питання методики внутрішнього
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Таблиця 1. Анкета перевірки нарахування заробітної плати

 

№ Зміст питання 
Варіанти відповіді 

Інформація 
відсутня 

Так Ні Примітки 

1 Чи були виявлені помилки при перевірки контролюючими органами нарахування заробітної плати за:  
- фактично відпрацьований час,  
- відпускні,  
- лікарняні,  
- роботу у святкові дні; 
- роботу у нічний час? 

    

2  На якому рахунку ведеться облік нарахування заробітної плати: 
-  661; 
-  662; 
-  663? 

    

3 На яких рахунках відображаються витрати з оплати праці на Вашому підприємстві: 
-  15; 
-  23; 
-  91; 
-  92; 
-  93; 
-  94; 
- 97? 

    

4 Які нарахування заробітної плати були на підприємств за перевіряє мий період:  
- фактично відпрацьований час,  
- відпускні,  
- лікарняні,  
- роботу у святкові дні; 
- роботу у нічний час? 

    

5 На якому рахунку ведеться облік допомоги за тимчасову непрацездатність до п’яти днів: 
-  23; 
-  378; 
-  651; 
-  91; 
-  92; 
-  93; 
-  94; 
- 97? 

    

6 На якому рахунку ведеться облік допомоги за тимчасову непрацездатність після п’яти днів: 
-  23; 
-  378; 
-  651; 
-  91; 
-  92; 
-  93; 
-  94; 
- 97? 

    

6 Для нарахування розміру допомоги з тимчасової непрацездатності для працівників, які мають стаж більше 
шести місяців протягом останніх дванадцяти місяців визначають: 
- сукупну суму доходу, на яку нарахований єдиний соціальний внесок за розрахунковий період; 
- кількість календарних днів у цьому періоді; 
- кількість календарних днів непрацездатності; 
- відсоток у залежності від страхового стажу працівника? 

    

7 При нарахуванні розміру допомоги з тимчасової непрацездатності для працівників, які мають стаж менше 
шести місяців протягом останніх дванадцяти місяців визначають: 
-  середньоденну заробітну плату за фактично відпрацьовані календарні місяці виходячи з нарахованого за цей 
період доходу з урахуванням коефіцієнту страхового стажу; 
-  середньоденну зарплату виходячи з розміру мінімальної заробітної плати (німальна заробітна плата, 
встановлена в місяці настання страхового випадку, яку ділимо на 30,44); 
- порівнюються дві величини середньоденної заробітної плати, для розрахунку допомоги вибирається менша? 

    

8 При перевірці правильності нарахування розміру допомоги з тимчасової непрацездатності для сумісників визначають: 
- щомісячну сумарну заробітну плату за основним місцем роботи; 
- щомісячну сумарну заробітну плату за місцем роботи за сумісництвом; 
- максимальну величину бази нарахування єдиного внеску; 
- щомісячну сумарну заробітну плату, з якої розраховується допомога, за основним місцем роботи та за місцем роботи за 
сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску? 

    

9  При нарахуванні розміру відпускних визначають: 
-  сукупну суму доходу 12 місяців, що передують місяцю надання відпустки або надання компенсації за 
невиплачену відпустку; 
-  кількість календарних днів у 12 місяців за виключенням святкових днів; 
-  кількість календарних днів відпустки? 

    

10 При нарахуванні розміру оплати праці у святковий і неробочий день працівникам, праця яких оплачується 
годинними або денними ставками визначають: 
-  подвійний розмір годинної або денної ставка; 
-  одинарний розмір годинної або денної ставка та відгул; 
-  кількість відпрацьованих днів святкових і неробочих днів? 

    

11 При нарахуванні розміру оплати праці у святковий і неробочий день працівникам, які одержують місячний 
оклад визначають: 

 - одинарний розмір зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася в межах місячної 
норми робочого часу;  

- подвійний розмір зверх окладу, якщо робота провадилася понад місячну норм; 
- кількість відпрацьованих днів святкових і неробочих днів? 

    

12 При нарахування розміру оплати праці у нічний час визначають: 
- підвищений розмір встановлюваний генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним 

договором;  
- не нижче 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час; 
- кількість відпрацьованих нічних годин?  

    

13 Нічним час діє: 
 - з 18 до 6 ранку; 
- з 20 до 8 ранку; 
- з 20 до 6 ранку; 
- з 22 до 6 ранку?  
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аудиту нарахування заробітної плати для
підвищення економічної безпеки підприємства
розкрито недостатньо і потребує подальшого
дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є удосконалення методики

внутрішнього аудиту нарахування заробітної
плати для підвищення економічної безпеки
підприємства.

Внутрішній аудит нарахування заробітної
плати здійснюється з метою встановлення пра-
вильності та своєчасності нарахування заро-
бітної плати за фактично відпрацьований час,
відпускні, лікарняні, роботу у святкові дні та
нічний час, відображення в обліку та складан-
ня звітності.

 Завдання проведення внутрішнього ауди-
ту нарахування заробітної плати, а саме
здійснити перевірку правильності: визначен-
ня залишку на рахунках обліку заробітної пла-
ти, нарахування заробітної плати за фактич-
но відпрацьований час, нарахування розміру
допомоги з тимчасової непрацездатності для
працівників та сумісників, нарахування розм-
іру відпускних, нарахування розміру оплати
праці у святковий і неробочий день працівни-
кам, нарахування розміру оплати праці у
нічний час, кореспонденції рахунків нараху-
вання заробітної плати.

Анкету перевірки нарахування заробітної
плати подано в таблиці 1.

У програмі внутрішнього аудиту нарахуван-
ня заробітної плати відображені основні про-
цедури для вирішення встановлених завдань
перевірки. Одержавши в процесі попередньо-
го планування дані, приступають до розробки
загального плану внутрішнього аудиту нараху-
вання заробітної плати (табл. 2).

Програму внутрішнього аудиту нарахуван-
ня заробітної плати наведено в таблиці 3.

Для вирішення поставлених завдань ауди-
ту нарахування заробітної плати пропонуємо
робочі документи аудитора (табл. 4—12), які на
думку авторів стануть обгрунтованими доказа-
ми якісного проведення перевірки.

ВИСНОВКИ
У роботі удосконалена методика проведен-

ня внутрішнього аудиту нарахування заробіт-
ної плати для підвищення економічної безпеки
підприємства, яка на відміну від існуючих вклю-
чає: анкету, загальний план перевірки, програ-
му перевірки, робочі документи. Запропонова-
на методика проведення внутрішнього аудиту
нарахування заробітної плати надасть змогу
охопити всі аспекти нарахування заробітної
плати за фактично відпрацьований час,
відпускні, лікарняні, роботу у святкові дні та
нічний час, дослідити законність, правильність,

Таблиця 2. Загальний план проведення
внутрішнього аудиту нарахування заробітної плати

Етап 
перевірки 

Процедури перевірки 
 

Докази 
Період 

проведення 
Викон
авці 

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

Законодавчі акти Звіти 
попередніх, перевірок, накази. 

  

Основний Перевірка правильності визначення залишку на рахунках 
обліку заробітної плати. 
Перевірка правильності нарахування заробітної плати за 
фактично відпрацьований час. 
Перевірка правильності нарахування розміру допомоги з 
тимчасової непрацездатності для працівників, які мають 
стаж більше шести місяців протягом останніх 
дванадцяти місяців. 
Перевірка правильності нарахування розміру допомоги з 
тимчасової непрацездатності для працівників, які мають 
стаж менше шести місяців протягом останніх дванадцяти 
місяців. 
Перевірка правильності нарахування розміру допомоги з 
тимчасової непрацездатності для сумісників. 
Перевірка правильності нарахування розміру відпускних.  
Перевірка правильності нарахування розміру оплати 
праці у святковий і неробочий день працівникам, праця 
яких оплачується годинними або денними ставками. 
Перевірка правильності нарахування розміру оплати 
праці у святковий і неробочий день працівникам, які 
одержують місячний оклад. 
Перевірка правильності нарахування розміру оплати 
праці у нічний час. 
Перевірка правильності кореспонденції рахунків 
нарахування заробітної плати 

Журнал 3, головна книга, 
Баланс, довідка бухгалтерії, 
платіжне доручення, виписка 
банку, табель обліку робочого 
часу, розрахункова відомість, 
накази  

  

Завершальний Складання звіту за результатами перевірки  Звіт   
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№ Мета Перелік процедур 
Критерії 

якості 
Докази 

К
од

 р
об

оч
ог

о 
до

ку
м

ен
та

 

П
ер

іо
д 

пр
ов

ед
ен

н
я 

В
и

ко
н

ав
ец

ь 

П
ри

м
іт

ки
  

1 Впевнитись у правильності 
визначення залишку на 
рахунках обліку заробітної 
плати  

Перевірка правильності визначення 
залишку на рахунках обліку 
заробітної плати 

А, Б, В, Г, 
Є 

Журнал 5, Головна 
книга, Баланс 

ЗП-1    

2 Впевнитись у правильності 
нарахування заробітної плати 
за фактично відпрацьований 
час 

Перевірка правильності 
нарахування заробітної плати за 
фактично відпрацьований час 

А, Б, В, Г Довідка бухгалтерії, 
табель обліку робочого 
часу, розрахункова 
відомість, накази 

ЗП-2    

3  Впевнитись у правильності 
нарахування розміру допомоги 
з тимчасової непрацездатності 
для працівників, які мають 
стаж більше шести місяців 
протягом останніх дванадцяти 
місяців 

Перевірка правильності 
нарахування розміру допомоги з 
тимчасової непрацездатності для 
працівників, які мають стаж більше 
шести місяців протягом останніх 
дванадцяти місяців 

А, Б, В, Г Довідка бухгалтерії, 
табель обліку робочого 
часу, розрахункова 
відомість, накази 

ЗП-3    

4 Впевнитись у правильності 
нарахування розміру допомоги 
з тимчасової непрацездатності 
для працівників, які мають 
стаж менше шести місяців 
протягом останніх дванадцяти 
місяців 

Перевірка правильності 
нарахування розміру допомоги з 
тимчасової непрацездатності для 
працівників, які мають стаж менше 
шести місяців протягом останніх 
дванадцяти місяців 

А, Б, В, Г Довідка бухгалтерії, 
табель обліку робочого 
часу, розрахункова 
відомість, накази 

ЗП-4    

5 Впевнитись у правильності 
нарахування розміру допомоги 
з тимчасової непрацездатності 
для сумісників 

Перевірка правильності 
нарахування розміру допомоги з 
тимчасової непрацездатності для 
сумісників 

А, Б, В, Г Довідка бухгалтерії, 
табель обліку робочого 
часу, розрахункова 
відомість, накази 

ЗП-5    

6 Впевнитись у правильності 
нарахування розміру 
відпускних 

Перевірка правильності 
нарахування розміру відпускних  

А, Б, В, Г Довідка бухгалтерії, 
табель обліку робочого 
часу, розрахункова 
відомість, накази 

ЗП-6    

7 Впевнитись у правильності 
нарахування розміру оплати 
праці у святковий і неробочий 
день працівникам, праця яких 
оплачується годинними або 
денними ставками 

Перевірка правильності 
нарахування розміру оплати праці у 
святковий і неробочий день 
працівникам, праця яких 
оплачується годинними або 
денними ставками 

А, Б, В, Г  Довідка бухгалтерії, 
табель обліку робочого 
часу, розрахункова 
відомість, накази 

ЗП-7    

8 Впевнитись у правильності 
нарахування розміру оплати 
праці у святковий і неробочий 
день працівникам, які 
одержують місячний оклад 

Перевірка правильності 
нарахування розміру оплати праці у 
святковий і неробочий день 
працівникам, які одержують 
місячний оклад 

А, Б, В, Г  Довідка бухгалтерії, 
табель обліку робочого 
часу, розрахункова 
відомість, накази 

ЗП-8    

9 Впевнитись у правильності 
нарахування розміру оплати 
праці у нічний час 

Перевірка правильності 
нарахування розміру оплати праці у 
нічний час 

А, Б, В, Г  Довідка бухгалтерії, 
табель обліку робочого 
часу, розрахункова 
відомість, накази 

ЗП-9    

10 Впевнитись у правильності 
кореспонденції рахунків 
нарахування заробітної плати 

Перевірка правильності 
кореспонденції рахунків 
нарахування заробітної плати 

А, Б, Г  Журнал 5, Головна книга ЗП-
10 

   

Критерії якості аудиторської перевірки: наявність - А; правдивість – Б; права та зобов’язання – В; повнота – Г; вимірювання – Д; оцінку вартості – Е; 
подання і розкриття – Є. 

Таблиця 3. Програма внутрішнього аудиту нарахування заробітної плати

Рахунок Журнал 5 Головна книга Баланс 
Відхилення 

Головної книги від 
Журналу 5 

Балансу від Головної 
книги 

661      
662      
663      

 

Таблиця 4. Робочий документ ЗП-1 — Перевірка правильності визначення залишку
на рахунках обліку заробітної плати

Таблиця 5. Робочий документ ЗП-2 — Перевірка правильності нарахування заробітної плати
за фактично відпрацьований час

Період ПІБ 
За даними 

підприємства 

За даними аудиту 
Відхилення 

Оклад 
Кількість робочих 

днів в місяці 
Кількість відпрацьованих 

днів в місяці 
Нараховано 

1 2 3 4 5 6 7=4÷5×6 8 
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Період ПІБ 
За даними 

підприємства 

За даними аудиту 

Відхи-
лення 

сукупна сума доходу, на 
яку нарахований єдиний 

соціальний внесок за 
розрахунковий період 

кількість 
календарних 
днів у цьому 

періоді 

кількість 
календарних 

днів 
непрацездатн

ості 

% у 
залежності 

від 
страхового 

стажу 
працівника 

нараховано 
лікарняних 

1 2 3 4 5 6 7 8=(4÷5×6)×7 9 

 

Таблиця 6. Робочий документ ЗП-3 — Перевірка правильності нарахування розміру допомоги
з тимчасової непрацездатності для працівників, які мають стаж більше шести місяців

протягом останніх дванадцяти місяців

Період ПІБ 
За даними 

підприємства 

За даними аудиту 

Відхи-
лення 

середньоденна 
заробітна плата за 

фактично відпрацьовані 
календарні місяці 

виходячи з 
нарахованого за цей 

період доходу з 
урахуванням 

коефіцієнту страхового 
стажу 

середньоденна зарплата 
виходячи з розміру 

мінімальної заробітної плати 
(німальна заробітна плата, 

встановлена в місяці настання 
страхового випадку, яку 

ділимо на 30,44) 

нараховано лікарняних 
(порівнюються дві величини 

середньоденної заробітної 
плати, для розрахунку 
допомоги вибирається 

менша) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Таблиця 7. Робочий документ ЗП-4 — Перевірка правильності нарахування розміру допомоги
з тимчасової непрацездатності для працівників, які мають стаж менше шести місяців

протягом останніх дванадцяти місяців

Період ПІБ 
За даними 

підприємства 

За даними аудиту 

Відхи-
лення 

щомісячна сумарна 
заробітна плата за 
основним місцем 

роботи 

щомісячна 
сумарна 

заробітна 
плата за 
місцем 

роботи за 
сумісниц-

твом 

максимально
ї величини 

бази 
нарахування 

єдиного 
внеску. 

нараховано лікарняних 
(щомісячна сумарна заробітна 
плата, з якої розраховується 

допомога, за основним 
місцем роботи та за місцем 
роботи за сумісництвом не 

може перевищувати розміру 
максимальної величини бази 
нарахування єдиного внеску) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Таблиця 8. Робочий документ ЗП-5 — Перевірка правильності нарахування розміру допомоги
з тимчасової непрацездатності для сумісників

Період ПІБ 
За даними 

підприємства 

За даними аудиту 

Відхи-
лення 

сукупна сума доходу 12 
місяців, що передують 

місяцю надання відпустки або 
надання компенсації за 
невиплачену відпустку 

кількість календарних 
днів у 12 місяців за 

виключенням святкових 
днів 

кількість 
календарних 

днів 
відпустки 

нараховано 
відпускних 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Таблиця 9. Робочий документ ЗП-6 — Перевірка правильності нарахування розміру
відпускних

Період ПІБ 
За даними 

підприємства 

За даними аудиту 
Відхи-
лення годинна або 

денна ставка 
подвійний 

розмір 

кількість відпрацьованих 
днів святкових і неробочих 

днів 

нараховано за роботу у 
святкові і неробочі дні 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Таблиця 10. Робочий документ ЗП-7 — Перевірка правильності нарахування розміру оплати
праці у святковий і неробочий день працівникам, праця яких оплачується годинними або

денними ставками

Період ПІБ 

За 
даними 
підпри-
ємства 

За даними аудиту 

Відхи-
лення 

годинна 
або денна 

ставка 

- одинарний розмір зверх окладу, якщо робота у 
святковий і неробочий день провадилася в межах 
місячної норми робочого часу; 
- подвійний розмір зверх окладу, якщо робота 
провадилася понад місячну норм 

кількість 
відпрацьованих 
днів святкових 

і неробочих 
днів 

нараховано 
за роботу у 
святкові і 

неробочі дні 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Таблиця 11. Робочий документ ЗП-8 — Перевірка правильності нарахування розміру оплати
праці у святковий і неробочий день працівникам, які одержують місячний оклад
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своєчасність, відповідність, відображення їх в
обліку, вчасно виявити порушення, провести
якісний аудит та підвищити економічну безпе-
ку підприємства.
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дення перевірки / Т.О.  Меліхова, К.О. Ново-
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банківської системи України. — 2012. —
Вип. 36. — С. 108—116.

10. Теорія і практика документування в об-
ліку і аудиті: навч.-метод. посібник. — Ч. 2 /
А.П. Макаренко, О.М. Панченко, Л. В. Тарату-
та, Т.О. Меліхова, Л.А. Птіцина; ЗДІА. — За-
поріжжя: ЗДІА, 2011. — 127 c.

11. Макаренко А.П. Теоретико-методичні
основи та практичні підходи до вдосконален-
ня аудиту лізингових операцій / А.П. Мака-
ренко, Т.О. Меліхова // Економічний вісник
Запорізької державної. — 2016. — № 6. — С.
164—171.

12. Меліхова Т.О. Розробка програми ауди-
ту податку на прибуток для підвищення фінан-
сової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова,
М.М. Бикова // Агросвіт, 2017. — № 1—2. — С.
19—25.

13. Меліхова Т.О. Розробка програми ауди-
ту податку на додану вартість для підвищення
фінансової безпеки підприємства / Т.О. Мелі-
хова, М.Ю. Бойко // Інвестиції: практика та
досвід. — 2017. — № 1. — С. 34—39.

14. Меліхова Т.О. Розробка програми ауди-
ту екологічного податку для підвищення фінан-
сової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова,
О.С. Зуб // Ефективна економіка, 2016. — № 12
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/
/www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2016

Період ПІБ 
За даними 

підприємства 

За даними аудиту 

Відхи-
лення 

тарифна 
ставка 
(оклад) 

підвищений розмір 
встановлюваний 

генеральною, галузевою 
(регіональною) угодами та 

колективним договором, але 
не нижче 20% тарифної 

ставки (окладу) за кожну 
годину роботи у нічний час 

кількість 
відпрацьованих нічних 
годин (нічним час діє з 
10 години вечора до 6 

години ранку) 

нараховано 
за роботу у 
нічний час 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Таблиця 12. Робочий документ ЗП-9 — Перевірка правильності нарахування розміру оплати
праці у нічний час

Зміст операції 
За даними підприємства За даними аудиту 

Відхилення та запропоноване 
виправлення 

Дт Кт Сума, грн Дт Кт Сума, грн Дт Кт Сума, грн 
          

 

Таблиця 13. Робочий документ ЗП-10 — Перевірка правильності кореспонденції рахунків
нарахування заробітної плати
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15. Подмешальська Ю.В. Удосконалення
оцінки якості внутрішнього контролю на
підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Еконо-
мічний вісник ЗДІА: збірник наукових праць. —
Запоріжжя, 2012. — №2. — С. 106—114.

16. Салига С.Я. Аудит податків суб'єктів госпо-
дарювання: монографія / С.Я. Салига, Т.О. Ме-
ліхова. — Запоріжжя: КПУ, 2011. — 224 с.

17. Меліхова Т.О. Розробка програми ауди-
ту витрат на виробництво для підвищення
фінансової безпеки підприємства / Т.О. Мелі-
хова, В.В. Височина. Економіка та держава. —
2018. — № 1. — С. 69—75.

18. Меліхова Т.О. Внутрішній контроль ви-
робничих запасів для своєчасного виявлення
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