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IMPROVEMENT OF THE METHOD OF INTERNAL AUDIT OF WAGES AS A MEANS
OF INTERNAL CONTROL AT AN ENTERPRISE

У статті внутрішній аудит заробітної плати розглядається як засіб внутрішнього контролю заробітної плати.
Основна мета внутрішнього аудиту заробітної плати як засобу внутрішнього контролю заробітної плати на
підприємстві — це об'єктивна оцінка фактичного стану бухгалтерського обліку заробітної плати, виявлення й попе-
редження негативних факторів, які впливають на виконання прийнятих управлінських рішень і на отримання фінан-
сового результату діяльності.

Встановлено, що процес внутрішнього аудиту заробітної плати складається з наступних етапів: планування пе-
ревірки; перевірка й оцінка інформації; узагальнення результатів перевірки; контроль виконання заходів; пропо-
зиції для запобігання майбутніх негативних явищ. У статті запропоновано програму внутрішнього аудиту заробітної
плати, яка є основним документом аудиторської перевірки. Якщо метою аудиту є перевірка окремих операцій бух-
галтерського обліку заробітної плати, то на підставі цієї програми обираються контрольні процедури та методи їх
здійснення. Аудитор може обирати форму й перелік аудиторських процедур відповідно до свого професійного суд-
ження. Виконання аудиторських процедур оформлюється робочими документами аудитора. Робочі документи ауди-
тора визначають методологічний підхід до процесу аудиторської перевірки.

Через відсутність стандартних форм робочих документів, аудитори відповідно до рівня своєї кваліфікації, прак-
тичного досвіду складають форми робочих документів. Пропонуємо зразки форм робочих документів для виконан-
ня аудиторських процедур аудиторської перевірки обліку заробітної плати для їх практичного використання.

In the article, internal audit of wages is considered as a means of internal control of wages. The main objective of the
internal audit of wages as a means of internal control of wages in an enterprise is to objectively assess the actual state of
accounting of wages, to identify and prevent negative factors that affect the implementation of the management decisions
and financial results of the activity.

It is established that the process of internal audit of wages consists of the following stages: planning of inspection;
verification and evaluation of information; generalization of inspection results; control over the implementation of
measures; proposals for preventing future negative events. The article proposes a program of internal audit of wages,
which is the main document of the audit. If the purpose of the audit is the verification of individual payroll accounting
operations, then on the basis of this program, the control procedures and methods for their implementation are selected.
The auditor may choose the form and the list of audit procedures according to his professional judgment.

The audit program is a list of audit procedures that must meet the criteria for approval by management personnel
about the accuracy of information, the purpose of the audit and tasks. The form of the program is also arbitrary, the
auditor chooses the form and the list of audit procedures according to his professional judgment. The execution of audit
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективна організація внутрішнього конт-

ролю на підприємстві забезпечує прийняття
обгрунтованих рішень управлінським персона-
лом, дозволяє здійснити оптимізацію процесів
бухгалтерського обліку, попередження, вияв-
лення та усунення негативних явищ.

Основна мета внутрішнього контролю заро-
бітної плати на підприємстві — об'єктивна оцін-
ка фактичного стану бухгалтерського обліку
заробітної плати, виявлення й попередження
негативних факторів, які впливають на вико-
нання прийнятих управлінських рішень та на
отримання фінансового результату діяльності.

Внутрішній контроль є елементом управ-
лінської політики, який має запобігати впливу
негативних явищ на фінансовий результат
діяльності на підприємства.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
Вітчизняні науковці, а саме: Ф.Ф. Бу-

тинець,  М.Т. Білуха,  В.В.  Сопко,
Л.П. Кулаковська, А.П. Макаренко,
Т.О. Меліхова та інші розглядають пи-
тання організації внутрішнього контро-
лю заробітної плати у публікаціях та
дослідженнях, але, як правило, пов'язу-
ють його з внутрішнім аудитом. Авто-
рами розглядаються фундаментальні
основи теорії та практики контролю, на-
водиться перелік контрольних проце-
дур та порядок їх здійснення, але зали-
шаються невирішеними питання, вини-
кають нові, у зв'язку з розвитком інфор-
маційної системи бухгалтерського та
управлінського обліку.

У публікаціях частіше розглядають-
ся питання зовнішнього контролю заро-
бітної плати, ніж внутрішнього, це і є
однією з причин обмеження практично-
го використання внутрішнього контро-

procedures is made by the auditor's working documents. The auditor's working documents determine the methodological
approach to the audit process.

The form and content of the working papers is also arbitrary, has an evidentiary component of the qualitative
performance of the audit procedure, and strengthens control over the implementation of the audit procedure. Information
of working papers is confirmation of conclusions and proposals in the auditor's report. Due to the absence of standard
forms of working documents, auditors form working documents in accordance with their level of qualification, practical
experience. We offer samples of forms of working documents for the implementation of audit procedures for the audit of
payroll accounting for their practical use.

Ключові слова: внутрішній контроль, внутрішній аудит, заробітна плата, облік, єдиний
соціальний внесок, нарахування, фонд оплати праці.

Key words: internal control, internal audit, wages, accounting, single social contribution, accrual,
wage fund.

лю суб'єктами господарювання. Відсутні за-
гальноприйняті методики організації внутріш-
нього контролю заробітної плати та його про-
ведення. Відсутність достатніх досліджень
впровадження внутрішнього контролю заро-
бітної плати у практичну діяльність стосуєть-
ся й організації та методів внутрішнього конт-
ролю бухгалтерського обліку заробітної пла-
ти.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розробка практичних реко-

мендацій організації та методики внутрішньо-
го контролю заробітної плати на підприємстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для обгрунтованості практичних рекомен-

дацій організації й методики проведення внут-

Методика  внутрішнього контролю 
витрат на оплату праці 

Методика внутрішнього контролю 
бухгалтерського обліку заробітної 

плати 
1. Перевірка дотримання чинного 
законодавства з оплати праці. 
2. Перевірка правильності й 
достовірності даних про прийом  на 
роботу робітників, руху  та їх звільнення. 
3. Аналіз, використання трудових 
ресурсів, продуктивності праці, 
заробітної плати. 
4. Аналіз виконуваної роботи відповідно 
до кваліфікаційних вимог. 
5. Перевірка достовірності й 
правильності нарахування  основної, 
додаткової заробітної плати, інших 
компенсаційних виплат, утримань із 
заробітної плати, нарахування на фонд 
оплати праці. 
6. Перевірка правильності  списання 
витрат на оплату праці. 
7. Перевірка правильності, повноти й 
достовірності  нарахування заробітної 
плати, утримань із заробітної,  
нарахування на фонд оплати праці   
відображення в первинних документах 
обліку, облікових регістрах, фінансовій 
звітності 

1. Перевірка відповідності наказу про 
облікову політику чинному 
законодавству. 
2. Перевірка внутрішніх 
затверджених  Колективного 
договору, Положень про оплату 
праці на їх відповідність чинному 
законодавству. 
3. Перевірка розподілу прав і 
обов’язків серед працівників, їх 
підпорядкованість. 
4. Розробка первинних документів та 
їх документообіг. 
5. Організація ефективного  
аналітичного та синтетичного 
бухгалтерського обліку операцій, 
пов’язаних із заробітною платою. 
6. Розробка контрольних процедур 
для ефективного контролю  
нарахування, оподаткування 
заробітної плати, відображення в 
первинних документах, облікових 
регістрах, фінансовій звітності. 
7. Розробка заходів для уникнення 
негативних явищ в обліку і звітності 

Таблиця 1. Особливості підходів щодо внутрішнього
контролю заробітної плати
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Таблиця 2. План внутрішнього аудиту заробітної плати
План

внутрішнього аудиту заробітної плати
(відповідно до наказу №___ від "__"____2018 р.)

№ Етап Завдання Відповідальний 
Термін 

виконання 
1. Організаційний Призначення відповідальних. 

Визначення проблемних питань обліку. 
Визначення джерел інформації. 
Проведення анкетування робітників бухгалтерії, пов’язаних з 
обліком заробітної плати. 
Складання програми перевірки 

  

2. Фактичної перевірки Виконання контрольних процедур відповідно до Програми перевірки   
3. Узагальнення 

результатів 
перевірки 

Аналіз виявлених порушень, помилок, недоліків. 
Розробка пропозицій щодо їх усунення. 
Підготовка звіту про проведену перевірку 

  

4. Контроль  усунення 
виявлених недоліків 

Розробити план усунення недоліків та пропозиції  щодо 
раціоналізації організації обліку заробітної плати 

  

 

№ Зміст питання 
Варіанти 
відповіді Інформація 

відсутня 
Примітки 

Так Ні 
1 2 3 4 5 6 

1. Чи слідкуєте Ви за змінами та доповненнями до законодавчо-нормативних актів?      
2. Відслідковую зміни і доповнення до законодавчо-нормативних актів: 

- один раз на місяць; 
- один раз рік; 
-  постійно 

    

3. Чи забезпечені Ви всіма необхідними нормативними документами?     
4. Чи були внесені зміни до наказу про облікову політику протягом звітного року, щодо 

елементів облікової політики обліку заробітної плати? 
    

5. Чи були внесені зміни у внутрішні документи, які регламентують оплату праці, 
протягом звітного періоду? 

    

6. Чи були проведені перевірки обліку заробітної плати протягом попереднього звітного періоду?     
7.  Чи були виявлені помилки, порушення, недоліки обліку заробітної плати?     
8. Чи проводився аналіз виявлених негативних явищ?     
9.  Чи були вжиті заходи по усуненню недоліків за запобіганню їх виникнення в 

майбутньому? 
    

6. Чи були проведені перевірки обліку заробітної плати протягом звітного періоду?     
7. Чи виявлені недоліки обліку заробітної плати?     
8. Виявлені помилки стосуються: 

- слабкою організацією бухгалтерського обліку операцій по нарахування, 
оподаткуванню, видачі заробітної плати; 
- несвоєчасним надходженням необхідної інформації; 
- неправильним оформленням первинних документів? 
- неправильних дій бухгалтера? 

    

9. Чи проводилася податкова перевірка у поточному звітному періоді?     
10. Чи були виявлені порушення за результатами податкової перевірки?     
11. За звітний період були скарги працівників:   

- на помилки в нарахуванні заробітної плати; 
- на помилки утримань із заробітної плати; 
- несвоєчасність нарахування відпускних, лікарняних; 
- інші скарги? 

    

12. Перевірка аналітичного та синтетичного обліку заробітної плати  проводиться: 
- один раз у квартал; 
- перед складанням фінансової звітності; 
- не проводиться? 

    

13. Чи задовольняють Вас форми первинних документів для обліку заробітної плати?     
14. Чи дотримується рух первинних документів графіку документообігу?     
15. Чи є у вас пропозиції, щодо удосконалення організації обліку заробітної плати?     
16. Чи достатньо управлінському персоналу  облікової інформації за виплатами 

робітникам для прийняття управлінських рішень? 
    

17. Чи звертався  до Вас управлінський персонал  з проханням підготувати необхідну 
інформацію з питань стосовно нарахування і використання фонду оплати праці?  

    

18. Чи достатній інформаційний взаємозв’язок бухгалтерії з: 
- відділом кадрів; 
- економічним відділом; 
-  іншими структурними підрозділами? 

    

19. Чи звільнялися робітники бухгалтерії протягом звітного періоду?     
20. На теперішній час у бухгалтерії достатня чисельність?     
21. Чи всі бухгалтери мають фахову освіту?     
22. Яким чином Ви підвищуєте свою кваліфікацію: 

-  слідкую за інформацією  у періодичних фахових виданнях; 
- займаюся самопідготовкою; 
- відвідую семінари; 
- займаюся на курсах з отриманням сертифікату  

    

 

Таблиця 3. Тест оцінки бухгалтерського обліку заробітної плати
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рішнього контролю заробітної плати необхід-
но розрізняти підходи для визначення мети
контролю. Існують декілька підходів, наприк-
лад, внутрішній контроль витрат на оплату
праці, контроль бухгалтерського обліку заро-
бітної плати. Відповідно й організація внут-
рішнього контролю буде різною. На нашу дум-
ку, особливості таких методик наведені в таб-
лиці 1.

Різниця підходів полягає у тому, що основ-
на мета внутрішнього контролю бухгалтерсь-
кого обліку заробітної плати — це контроль та
перевірка інформації первинних документів,
облікових регістрів, фінансової звітності вик-
лючно з точку зору правильності, повноти, за-
конності, достовірності нарахування, оподат-
кування, видачі заробітної плати в бухгалтерсь-
кому обліку.

Мета внутрішнього контролю витрат на
оплату праці — це аналіз витрат на оплату
праці, ефективності використання трудових ре-
сурсів, продуктивності праці та їх ефективне
використання.

Безумовно, поєднавши визначені методики,
ефективність дієвості внутрішнього контролю
тільки зростає. На теперішній час, через відсут-
ноість єдиних методичних розробок щодо впро-
вадження й організації внутрішнього контролю,
суб'єкти господарювання, якщо мають достат-
ньо ресурсів для організації внутрішнього кон-
тролю створюють відділ внутрішнього аудиту.

В Україні теоретичні та практичні аспекти
організації й методики зовнішнього аудиту за-
робітної плати розглянуті на достатньому рівні
й вони можуть бути використані для організації
й методики внутрішнього аудиту.

Рис. 1. Операції, які підлягають перевірці в аудиті заробітної плати
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Ми розглядаємо внутрішній аудит у сучас-
них умовах, як засіб внутрішнього контролю
заробітної плати. Хоча деякі фахівці вбачають
тотожність внутрішнього аудиту та внутріш-
нього контролю.

 Аудитор при проведенні зовнішнього
аудиту заробітної плати суб'єкта господарю-
вання зацікавлений у використанні резуль-
татів внутрішнього аудиту, якщо його задо-
вольняють якість проведених контрольних
процедур. Використання результатів внутріш-
нього аудиту скорочує час перевірки та її

вартість, що також є вигідним і для суб'єкта
господарювання.

 Організація та методика проведення
внутрішнього аудиту заробітної  плати
може бути побудована з використанням
методології зовнішнього аудиту, з ураху-
ванням різних факторів. Наприклад, мето-
дологія зовнішнього аудиту передбачає,
як правило, вибірковий метод проведення
перевірки, у той же час внутрішній аудит,
як правило, використовує суцільну пере-
вірку.

№ Перелік аудиторських процедур 
Методичні прийоми 

перевірки 
Аудиторські докази Виконавець Термін 

Індекс 
РД 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Перевірка дотримання положень 

законодавства про працю і оплату праці 
Нормативно-правова Законодавчо-нормативні 

акти, внутрішні документи 
  РД-1 

2. Перевірка  первинної документації з 
обліку особового складу 
 

Нормативно-правова, 
документальна 

Нормативні акти,  документи 
первинного обліку  
особового складу 

  РД-2 

3. Перевірка фактичної чисельності 
працюючих   

Нормативно-правова, 
документальна, 
арифметична 

Книга  обліку чисельності 
працюючих, табелі, 
розрахункові відомості 

  РД-3 

4. Перевірка використання фонду  
оплати праці 

Документальна, 
арифметична 

Розрахункова відомість, 
відомість обліку фонду 
оплати 

  РД-4 

5. Перевірка первинних документів з  
нарахування основної заробітної плати 

Документальна, 
арифметична, взаємна 

Табель обліку використання  
робочого часу, наряд на 
відрядну роботу, штатний 
розклад 

  РД-5-1 
РД-5-2 

6. Перевірка правильності, 
обґрунтованості нарахування премій, 
надбавок, доплат 

Документальна, 
арифметична 

Розпорядчі документи, 
розрахункова відомість, дані 
аналітичного обліку 

  РД-6 

7. Перевірка правильності  нарахування 
відпускних та компенсації за 
невикористану відпустку 

Документальна, 
арифметична 

Накази, довідки, 
розрахункова відомість, дані 
аналітичного обліку 

  РД-7 

8. Перевірка правильності нарахування 
виплат  допомоги з тимчасової 
непрацездатності 

Нормативно-правова, 
арифметична, взаємна 

Листок непрацездатності, 
довідки, розрахункова відо-
мість, дані аналітичного обліку 

  РД-8 

9. Перевірка правильності визначення та 
відображення в обліку утримань із 
заробітної плати відповідно до 
чинного законодавства та інших 
утримань 

Арифметична Розрахункова відомість   РД-9 

10. Перевірка  відповідності даних 
синтетичного  і аналітичного обліку 

Порівняння,  зустрічна Головна книга, особові 
рахунки 

  РД-10 

11. Перевірка надання соціальних 
гарантій та їх відображення в обліку 

Нормативно-правова, 
арифметична 

Законодавчо-нормативні 
акті, внутрішні документи 

  РД-11 

12. Перевірка правильності визначення 
нарахувань ЄСВ на заробітну плату 

Нормативно-правова, 
арифметична 

Розрахункова відомість   РД-12 

13. Перевірка правильності визначення  
забезпечення виплат на відпустки, 
відображення в обліку  його створення 
та використання 

Нормативно-правова, 
арифметична 

Довідки, розрахункові 
відомості, Головна книга 

  РД-13-
1 
РД-13-
2 

14. Перевірка обґрунтованості надання 
матеріальної допомоги та її 
відображення в обліку 

Документальна Заяви, накази, розрахункові 
відомості 

  РД-14 

15. Перевірка  правильності визначення та 
облік депонованої заробітної плати 

Документальна, 
арифметична 

Платіжна відомість, платіжні 
вимоги, виписки банку, 
Головна книга 

  РД-15 

16. Перевірка відповідності  інформації 
Головної книги,  Журналу 5, 5А, 
Відомості до них 

Документальна Головна книга, Журнал 5, 
5А, Відомості 

  РД-16 

17. Перевірка відповідності інформації 
облікових регістрів і фінансової 
звітності 

Документальна, 
взаємна 

Головна книга, Журнал 5, 
5А, Відомості, фінансова 
звітність 

  РД-17 

18. Перевірка достовірності відображення 
витрат на оплату праці та відрахувань 
на соціальні заходи 

Документальна 
арифметична 

Статистична звітність,  
регістри обліку, Звіт про 
фінансові результати 

  РД-18 

19. Узагальнення результатів перевірки       

 

Таблиця 4. Програма внутрішнього аудиту заробітної плати
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Процес внутрішнього аудиту заробітної
плати складається з наступних етапів:

— планування перевірки;
— перевірка й оцінка інформації;
— узагальнення результатів перевірки;
— контроль виконання заходів;
— пропозиції для запобігання майбутніх не-

гативних явищ.
Планування перевірки оформлюється

певним документом, назва і форма, якого має
довільний характер. Пропонуємо наступну
форму документа під назвою "План внутріш-
нього аудиту заробітної плати" (табл. 2).

Для складання програми внутрішнього
аудиту заробітної плати необхідно виконати
оцінку організації бухгалтерського обліку та
професійної підготовки працівників бухгал-
терії. Така оцінка може проводитися шляхом
анкетування або тестування.

Пропонуємо проводити тестування робіт-
ників бухгалтерії для визначення й оцінки їх

професійних навичків, виявлення проблемних
питань з обліку заробітної плати, на думку ро-
бітників, для впровадження раціональної та
ефективної організації бухгалтерського об-
ліку, діагностування можливих слабких міст
в організації обліку й таке інше. Питання
тестів повинні відповідати меті проведення те-
стування. Пропонуємо типовий тест для оцін-
ки бухгалтерського обліку заробітної плати
(табл. 3).

Після аналізу проведеного тестування,
аудитор визначає контрольні процедури та
найбільш слабкі ділянки обліку. Для їх визна-
чення рекомендуємо загальну схему сукупності
операцій, пов'язаних з бухгалтерським обліком
заробітної плати (рис. 1).

Пропонуємо програму внутрішнього
аудиту заробітної плати, яка є основним до-
кументом аудиторської перевірки (табл. 4).
Якщо метою аудиту є перевірка окремих
операцій бухгалтерського обліку заробітної

Назва  внутрішнього 
документу 

Виявлена невідповідність 
чинному законодавству 

Назва нормативного документу, 
якому не відповідає внутрішній 

документ 

Причина, наслідки  
порушення 

Рекомендації по 
усуненню 

розбіжностей 
Колективний договір     
Положення про оплату 
праці 

    

Інші     
     

 

Таблиця 5. Форма робочого документа РД-1. Перевірка дотримання положень законодавства
про працю і оплату праці

Період перевірки 
Кількість працюючих 

за даними обліку 

Кількість працюючих за даними перевірки 
Відхилення Табель обліку використання 

робочого часу 
Розрахункова відомість 

На 01.01. 20ХХ р.     
На 01.04. 20ХХ р.     
На 01.06. 20ХХ р.     
На 01.09. 20ХХ р.     
На 01.12. 20ХХ р.     

Таблиця 6. Форма робочого документа РД-3. Перевірка фактичної чисельності працюючих

П.І.Б. Місяць 

Первинні документи Порядок розрахунку 

Сума нарахованої основної  
заробітної плати 

Відхилення 
За даними 

обліку 
За даними 

аудиту 

Наряд на виконання робіт 
Нормативні показники 

(Фактично виконаний 
обсяг робіт) х (Розцінка 

на одиницю) 
  

       
       
       

Таблиця 7. Форма робочого документа РД-5-1. Перевірка правильності визначення
нарахованої основної заробітної плати робітникам за відрядною формою оплати праці

П.І.Б. Місяць 

Первинні документи Порядок розрахунку 
Сума нарахованої основної  

заробітної плати 

Відхилення 
За даними 

обліку 
За даними 

аудиту 
Тарифна сітка 

Табель обліку робочого часу 
Нормативи підприємства 

(Тариф за годину) х 
(Відпрацьований час) ÷ Фонд 

робочого часу 
       

       

 

Таблиця 8. Форма робочого документа РД-5-2. Перевірка правильності визначення
нарахованої основної заробітної плати робітникам за погодинною формою оплати праці
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плати, то на підставі цієї програми обира-
ються контрольні процедури та методи їх
здійснення.

За аудиторськими процедурами перевірки
складені форми робочих документів (табл. 5 —
15).

П.І.Б. 

За даними 
обліку 

За даними аудиту 

Відхилення 
гр.2– гр.8 Нарахована 

сума відпускних 

Розра-
хунковий 

період 

Структура 
нарахованної 

заробітної 
плати 

К-сть 
календарних 

днів 

Серед-
ньоденна 

з/п 
(гр.4÷ 
гр.5) 

К-сть 
днів від-
пустки 

Нарахована 
сума 

відпускних 
(гр.6хгр.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
           Х Х Х  

      

Таблиця 9. Форма робочого документа РД-7. Перевірка правильності нарахування відпускних

П.І.Б. Місяць 
Оподат-

кований дохід 

Податок з доходів 
фізичних осіб Відхи-

лення 

Військовий збір 
Відхилення 

За даними 
обліку 

За даними 
аудиту 

За даними 
обліку 

За даними 
аудиту 

         
         
         
         

 

Таблиця 10. Форма робочого документа РД-9. Перевірка правильності визначення утримань
із заробітної плати відповідно до чинного законодавства

Місяць 
Нарахована заробітна 

плата 
Нарахована сума ЄСВ 

Відхилення 
За даними обліку За даними аудиту 

Січень     
Лютий     
…     
Грудень     

 

Таблиця 11. Форма робочого документа РД-12. Перевірка правильності визначення
нарахування ЄСВ на заробітну плату

Місяць 
За даними обліку За даними аудиту 

Відхилення 
Гр.4-гр.7 Сума 

забезпечення 
ЄСВ на  суму 
забезпечення 

Загальна сума забезпе-
чення гр. 2+гр.3 

Сума 
забезпечення 

ЄСВ на  суму 
забезпечення 

Загальна сума 
забезпечення гр.6+гр.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Січень        
Лютий        
…        
Грудень        
Разом:        

 

Таблиця 12. Форма робочого документа РД-13-1. Перевірка правильності визначення
забезпечення на виплату відпускних

Забезпечення на 
виплату відпускних 

За даними обліку За даними аудиту Відхилення 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 
Гр.2 –Гр.4 Гр.3-Гр.5 

1 2 3 4 5 6 7 
Головна книга       
Баланс       

 

Таблиця 13. Форма робочого документа РД-13-2. Перевірка відповідності забезпечення
на виплату відпускних у Балансі та Головній книзі

Залишок заборгованості  
по заробітній платі 

На дату звітності 
01.01. попереднього 

звітного періоду 
01.04. 01.06. 01.09 

01.01. 
звітного періоду 

За даними аналітичного обліку      
Головна книга      
Журнал 5, 5А      
Баланс      
Відхилення :      
- аналітичного обліку від синтетичного      
- аналітичного обліку від зведеного 
синтетичного обліку 

     

- аналітичного обліку від  Балансу      

 

Висновки:
Таблиця 14. Форма робочого документа РД-17. Перевірка відповідності залишку

заборгованості по заробітній платі облікових регістрів і фінансової звітності
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ВИСНОВКИ
Основна мета внутрішнього аудиту заробі-

тної плати як засобу внутрішнього контролю
заробітної плати на підприємстві — це об'єк-
тивна оцінка фактичного стану бухгалтерсько-
го обліку заробітної плати, виявлення й попе-
редження негативних факторів, які впливають
на виконання прийнятих управлінських рішень
і на отримання фінансового результату діяль-
ності. Ефективна організація внутрішнього
контролю заробітної плати на підприємстві за-
безпечить прийняття обгрунтованих рішень
управлінським персоналом, дозволить здійсни-
ти оптимізацію процесів бухгалтерського об-
ліку, попередження, виявлення та усунення
негативних явищ.
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ня та утримання єдиного соціального внеску з
підвищення ефективності контролю / Т.О. Ме-
ліхова, Т. Віговська // Вісник Східноукраїнсь-
кого національного університету ім. В. Даля. —
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