
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Навчально-науковий інститут бізнесу і менеджменту  

 

Кафедра обліку та аудиту 
 

 

ТРУСОВА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 

 

 

 

Реферат  

кваліфікаційної (магістерської) роботи 

 

ОБЛІК ТА АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ 

ПРАЦІВНИКАМ  
(ЗА ДАНИМИ ДП «СВІТАНОК»  

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ, ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 

 

 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

(освітня програма «Облік і аудит») 
 

 

 

 

Науковий керівник:  

доктор економічних наук, 

професор 

Зайцев Юрій Олександрович 

 

 

 

Харків – 2019



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Заробітна плата – це не тільки 

джерело доходів, за рахунок яких забезпечується 

життєдіяльність працівників, а й основа підвищення 

продуктивності праці та прибутків аграрного 

підприємства. Розмір заробітної плати є стимулом процесу 

виробництва. Крім того, заробітна плата допомагає 

здійснювати державі соціальну та регулюючу функції. 

Якісний та достовірний облік та контроль розрахунків за 

виплатами працівникам має ключове значення для 

визначення показників продуктивності праці та розробки 

шляхів її підвищення.  
Значний внесок у вивчення організації та методики 

обліку й зовнішнього тат внутрішнього контролю 
розрахунків за виплатами працівникам здійснили такі 
вітчизняні вчені-економісти, як І.О. Белебеха, 
Ф.Ф. Бутинець, М.Д. Ведерніков, Ю.А. Верига, 
В.Н. Гончаров, З.В. Гуцайлюк, О.В. Додонов, А.М. Колот, 
Я.Д. Крупка, Т.А. Костишина, Т.Г. Маренич, Т.Г. Мельник, 
М.С. Пушкар, В.С. Рудницький, В.В. Сопко, П.Л. Сук, 
І.Д. Фаріон, П.Я. Хомин, Н.В. Шульга та ін. Однак, окремі 
питання, зокрема, що стосуються розрахунків на аграрних 
підприємствах, залишаються дискусійними, потребують 
подальших наукових досліджень. Все це зумовило вибір 
теми магістерської роботи та свідчить про її своєчасність 
та актуальність. 

Мета та завдання магістерської роботи. Метою 
роботи є розробка теоретично-методичних засад та 
практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку та 
аудиту розрахунків за виплатами працівникам на аграрних 
підприємств.  

Мета дипломної магістерської роботи обумовила 
необхідність вирішення наступних завдань: 



- визначити економічний зміст оплати праці та 
завдання її обліку; 

- розкрити форми, види і системи оплати праці, що 
можуть використовуватися вітчизняними аграрними 
підприємства; 

- висвітлити теоретичні та нормативно-правові 
основи регулювання аудиторської діяльності та аудиту 
розрахунків за виплатами працівникам в Україні; 

- оцінити сучасний фінансово-економічний стан 

діяльності аграрних підприємств (на прикладі 

ДП «Світанок» Балаклійського району, Харківської області); 
- розкрити тенденції у обліковому забезпеченні та 

контролі розрахунків за виплатами працівникам на 
аграрних підприємствах (на прикладі ДП «Світанок» 

Балаклійського району, Харківської області); 

- обґрунтувати напрями удосконалення організації 

та ведення обліку розрахунків за виплатами працівникам 

на аграрних підприємствах; 

- визначити шляхи удосконалення аудиту 

розрахунків за виплатами працівникам у сучасних умовах і 

запропонувати адекватні цим умовам форми і методи їх 

здійснення. 

- здійснити економічне обґрунтування 

запропонованих напрямів удосконалення обліку та аудиту 

розрахунків за виплатами працівникам на аграрних 

підприємствах. 

Об’єктом дослідження є процес облікового 

забезпечення та контролю розрахунків за виплатами 

працівникам на аграрних підприємств. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні й 

організаційні аспекти обліку та контролю розрахунків за 

виплатами працівникам на аграрних підприємств. 

Методи дослідження.  

 

 



 

 

Інформаційною базою дослідження були 

законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та 

Кабінету Міністрів України, Президента України, 

Національного банку України, первинні документи, 

регістри синтетичного і аналітичного обліку, фінансова, 

податкова та статистична звітність ДП «Світанок» 

Балаклійського району, Харківської області, літературні 

джерела, а також результати власних досліджень та 

розрахунків. 
Наукова новизна одержаних результатів полягає 

в обґрунтуванні теоретично-методичних та прикладних 
засад щодо удосконалення обліку та аудиту розрахунків за 
виплатами працівникам на аграрних підприємствах. 

В процесі проведеного дослідження одержано 
наступні основні результати, що характеризують новизну, 
розкривають зміст роботи і виносяться на захист: 

удосконалено: 
- теоретико-методичні засади аудиту ефективності 

оплати праці, який пов’язаний з отриманням інформації 
про ефективність праці працівників та її оплати на 
підприємстві, їхньою експертно-аналітичною оцінкою з 
метою виявлення причин невідповідності даних 
встановленим критеріям і формування рекомендацій 
стосовно їхнього усунення;  

набули подальшого розвитку: 
- сутність поняття «заробітна плата», як ціни, яку 

отримує працівник, як винагороду в грошовому виразі, що 

стимулює його до досягнення високих кінцевих 

результатів праці, з одного боку і елемент витрат 

виробництва з іншого, що виконує відтворювальну, 

стимулюючу, регулюючу та соціальну функції.  

- заходи з адаптації національної системи 

бухгалтерського обліку до міжнародних вимог, сутність 



яких в зближенні положень П(С)БО 26 та МСБО 19, що 

дозволить врахувати досвіду розвинутих зарубіжних країн 

у сфері пенсійного забезпечення, медичного та соціального 

страхування; 

- методичні основи формування облікової політики 

підприємства з питань обліку праці та її оплати в основу 

якої покладено класифікацію факторів впливу на 

формування облікової політики щодо витрат на оплату 

праці, які відображені в інформаційній моделі, та 

визначено, що на оплату праці як на об’єкт фінансового 

обліку значною мірою мають вплив зовнішні фактори, а на 

оплату праці як на об’єкт управлінського обліку – 

внутрішні. 

Особистий внесок здобувача. Дипломна 

магістерська робота є самостійно виконаною завершеною 

науковою працею, в якій викладено авторський підхід до 

вирішення поставленого завдання.  

Практичне значення одержаних результатів. 
Основні положення дипломної магістерської роботи 

доведені до рівня практичних рекомендацій з обліку та 

аудиту розрахунків за виплатами працівникам на аграрних 

підприємствах. Результати дослідження прийняті до 

впровадження у практичну діяльність аграрного 

підприємства – ДП «Світанок» Балаклійського району, 

Харківської області.  
Апробація результатів дипломної магістерської 

роботи. Основні результати дипломної магістерської 

роботи доповідалися, обговорювалися та отримали 

позитивну оцінку на науково-практичних конференціях та 

форумах, зокрема на I Міжнародній науково-практичної 

інтернет-конференції «Напрями розвитку технологічних 

систем і логістики в АПВ» (м. Харків, ХНТУСГ, 11-12 

квітня 2019 р.) та Внутрівузівській науково-практичній 

конференції за підсумками виробничої практики студентів 



спеціальності «Облік і оподаткування» (м. Харків, 

ХНТУСГ, 17 жовтня 2019 р.). 

Публікації. За результатами дослідження 

опубліковано 3 наукові праці загальним обсягом 0,24 ум.-

др. арк., у тому числі – 1 стаття у віснику студентського 

товариства ХНТУСГ та 2 публікації у матеріалах науково-

практичних конференцій. 

Структура та обсяг дипломної магістерської 

роботи. Основний зміст роботи викладений на 112 

сторінках комп’ютерного тексту. Робота складається із 

вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку 

використаних джерел із 107 найменувань, містить 10 

таблиць, 4 рисунки та 18 додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 
 

У першому розділі «Основні положення обліку та 

аудиту розрахунків за виплатами працівникам» розкрито 

економічний зміст оплати праці та завдання її обліку, 

запропоновано класифікацію виплат працівникам 

підприємства, висвітлено форми, види і системи оплати 

праці, склад фонду оплати праці, досліджено сутність, 

мету та завдання аудиту, а також інформаційне 

забезпечення аудиту розрахунків за виплатами 

працівникам. 

У другому розділі «Стан обліку та аудиту 

розрахунків за виплатами працівникам» надано 

організаційно-економічну характеристику ДП «Світанок» 

Балаклійського району, Харківської області, висвітлено облік 

особового складу працівників підприємства, первинний та 

зведений облік праці та її оплати, а також синтетичний і 

аналітичний облік розрахунків за виплатами працівникам, 

досліджено порядок нарахування оплати праці та види 

утримань з неї, обґрунтовано методику проведення аудиту 

розрахунків за виплатами працівникам та порядок 



оформлення підсумкової документації за результатами 

аудиту. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та 

аудиту розрахунків за виплатами працівникам» 

запропоновано напрями удосконалення обліку та аудиту 

праці та її оплати, а також обґрунтовано здійснення 

аудиту в умовах застосування комп’ютерних технологій. 
 

ВИСНОВКИ 

 

Отримані в ході дослідження результати 

магістерської роботи вирішують важливе науково-

практичне завдання щодо обґрунтування теоретично-

методичних та прикладних засад з удосконалення обліку та 

аудиту розрахунків за виплатами працівникам аграрних 

підприємств.  

За результатами дослідження можна зробити такі 

основні висновки: 

1. Уточнено сутність поняття «заробітна плата», як 

соціально-економічної категорії, встановлено, що це ціна, 

яку отримує працівник, як винагороду в грошовому виразі, 

що стимулює його до досягнення високих кінцевих 

результатів праці, з одного боку і елемент витрат 

виробництва з іншого. Обґрунтовано набір функції оплати 

праці, а саме: відтворювальна, стимулююча, регулююча та 

соціальна, кожна з яких має свій власний механізм 

реалізації, адже інші функції лише дублюють основні, 

незважаючи на варіації назв та підходів. 

2. Встановлено, що система оплати праці – це 

різновид оплати праці, визначальною ознакою якої є 

міра праці, а форма оплати праці – це встановлений на 

підприємстві організаційно-економічний механізм 

нарахування заробітної плати, який відображає 

взаємозв’язок витраченої праці та її оплати. В 



дослідженні також обґрунтовано умови діяльності, при 

яких доцільно застосовувати форми почасової та 

відрядної систем оплати праці. 

3. В контексті дослідження класифікації виплат 

працівникам виявлено відмінності між П(С)БО 26 та 

МСБО 19, які в рамках адаптації національної системи 

обліку до міжнародних вимог потребують зближення. 

Одним з рішень, яке в довгостроковому плані є корисним 

для України, буде гармонізація бухгалтерського обліку з 

міжнародними стандартами та врахування цінного досвіду 

у сфері пенсійного забезпечення, медичного та соціального 

страхування. Це дозволить повністю перейти на 

міжнародну практику бухгалтерського обліку і вирішити 

проблему з розбіжностями в обліку виплат працівникам за 

міжнародними і національними стандартами.  

4.  

5. Здійснено оцінку структурно-динамічних 

тенденцій економічної діяльності ДП «Світанок» 

Балаклійського району Харківської області. У період 2016-

2018 рр. у діяльності підприємства відбулося збільшення 

обсягів виробництва валової продукції та товарної 

продукції в порівнянні з базовим 2016 р., так у 2018 р. 

валової продукції було вироблено 12483,5 тис. грн, що на 

86,5% більше у порівнянні з 2016 р., а товарної 27788,2 

тис. грн, що на 77,4% більше. У підприємства значно 

виросла собівартість майже всіх культур, що 

виробляються, що і є причиною збитків у 2018 р. Рівень 

збитковості склав – 5,3%. У 2017 р. зроблено спробу 

запровадити галузь вівчарства на підприємстві. Станом на 

кінець 2018 р. поголів’я овець незначне – 36 гол., а 

тваринництво – збиткове – на рівні 13,3%. В процесі 

аналізу діяльності ДП «Світанок» зроблено акцент на 

показниках ефективності використання трудових ресурсів, 

що, зокрема, дає змогу стверджувати про підвищення 



результатів їх використання у 2018 р.. Продуктивність 

праці в 2018 р. порівняно з 2016 р. зросла більше ніж в два 

рази і складає 356,7 тис. грн на чол., також позитивними 

тенденціями є скорочення плинності кадрів та підвищення 

трудової активності працівників. 

6. Аналіз організації бухгалтерського обліку та 

системи контролю ДП «Світанок» Балаклійського району 

Харківської області дав змогу встановити, що на 

підприємстві працює бухгалтерська служба із 4 осіб, яку 

очолює головний бухгалтер. Встановлено, що 

підприємство використовує вже досить застарілу ручну 

меморіально-ордерну форму обліку. Комп’ютерна техніка 

використовується лише для розробки форм довільних 

документів та внесення в них даних. Первинний облік 

ведеться суто ручним способом.  

7. Вивчення методики первинного, синтетичного та 

аналітичного обліку розрахунків за виплатами 

працівниками за даними ДП «Світанок» Балаклійського 

району Харківської області дало змогу виявити недоліки з 

цієї ділянки роботи бухгалтерської служби, які стосуються 

відсутності окремих групувальних та зведених відомостей 

з обліку праці та її оплати працівників структурних 

підрозділі підприємства, що не дає змоги забезпечити 

належний рівень аналітичності інформації для керівництва. 

Також окремі кореспонденції не відповідають Інструкції 

про використання Плану рахунків бухгалтерського обліку 

тощо. Причиною таких недоліків, як показав детальний 

аналіз, в першу чергу, є відсутність чітко прописаних 

процедур обліку розрахунків за виплатами працівникам у 

Наказі про облікову політику та додатків до нього.  
8. Дослідження практики обліку праці та її оплати 

аграрних підприємств свідчить, що можуть виникати 
різного роду порушення та помилки, які негативно 
впливають на достовірність бухгалтерської звітної 
інформації. Відтак, до оплати праці як до однієї з основних 



статей витрат (яка включається до собівартості продукції і, 
відповідно, впливає на розмір доходу підприємства) 
завжди необхідно підходити з особливою увагою з метою 
забезпечення раціонального використання грошових 
ресурсів та їх економії на підприємстві. Аудит розрахунків 
з оплати праці займає об’ємну частину аудиторської 
перевірки, ця ділянка обліку є досить специфічною та 
вимагає від аудиторів особливої уваги і зосередженості. 
Під час даної перевірки аудитору, з одного боку, важливо 
переконатись у дотриманні підприємством норм чинного 
законодавства про оплату праці, відсутності порушень 
умов оплати праці, а з іншого – перевірити правильність 
сум нарахованої та виплаченої заробітної плати, інших 
виплат; правильність здійснених нарахувань на фонд 
оплати праці та відрахувань податків і зборів із заробітної 
плати, а також відповідність відображення операцій в 
бухгалтерському обліку і достовірність їх висвітлення у 
фінансовій звітності підприємства. 

9. Встановлено, що ключовим етапом побудови 
обліку та контролю розрахунків за виплатами працівникам 
є відображення в обліковій політиці питань організації 
оплати праці на підприємстві. У зв’язку з цим здійснено 
класифікацію факторів впливу на формування облікової 
політики щодо витрат на оплату праці, які відображені в 
інформаційній моделі, та визначено, що на оплату праці як 
на об’єкт фінансового обліку значною мірою мають вплив 
зовнішні фактори, а на оплату праці як на об’єкт 
управлінського обліку – внутрішні. 

10. Обґрунтовано, що аудит ефективності оплати 
праці пов’язаний з отриманням інформації про 
ефективність праці працівників та її оплати на 
підприємстві, їхньою експертно-аналітичною оцінкою з 
метою виявлення причин невідповідності даних 
встановленим критеріям і формування рекомендацій 
стосовно їхнього усунення. Процес здійснення аудиту 
ефективності праці та її оплати повинен включати такі 



стадії та етапи: початкова – збір, накопичення, 
систематизація та обробка інформації про об’єкт 
дослідження, застосування аналітичних процедур як 
процедур оцінки ризику, оцінка системи внутрішнього 
контролю, визначення величини (оцінка) аудиторського 
ризику, планування аудиту ефективності праці та її оплати; 
контрольно-аналітична – здійснення аудиторських та 
аналітичних процедур по суті; формування аудиторських 
доказів, документування процесу аудиту ефективності; 
завершальна – оцінка результатів аудиту ефективності, 
застосування аналітичних процедур в загальному огляді, 
формування висновків за результатами аудиту 
ефективності, підготовка аудиторського звіту за 
результатами аудиту ефективності, реалізація результатів 
аудиту ефективності. Запропоновано аналітичні процедури 
аудиту ефективності праці та її оплати. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Трусова М.В. Облік та аудит розрахунків за 

виплатами працівникам (за даними ДП «Світанок» 

балаклійського району, харківської області) – На правах 

рукопису. 
Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої 

освіти «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і 
оподаткування» (освітня програма «Облік і аудит»). – 
Харківський національний технічний університет 
сільського господарства імені Петра Василенка, Харків, 
2019 р. 

 

Магістерську роботу присвячено теоретико-

методологічному обґрунтуванню та розробці практичних 

рекомендацій щодо удосконалення обліку та аудит 

розрахунків за виплатами працівникам. 

Висвітлено економічний зміст оплати праці та 

завдання її обліку. 

На основі аналізу сучасних теоретичних 

напрацювань та вимог нормативно-правових актів у сфері 

економіки та бухгалтерського обліку обґрунтовано форми, 

види та системи оплати праці.  
Розкрито теоретичні та нормативно-правові основи 

регулювання аудиторської діяльності та аудиту 
розрахунків за виплатами працівникам в Україні. 

Здійснено оцінку сучасного фінансово-

економічного стан діяльності аграрних підприємств (на 

прикладі Липковатівського аграрного коледжу). 

Розкрито порядок ведення первинного, 

синтетичного та аналітичного обліку розрахунків за 

виплатами працівникам на агарних підприємствах, а також 

визначено проблемні моменти, що виникають на практиці 



при обліковому забезпеченні та аудиті розрахунків за 

виплатами працівникам на аграрних підприємствах (на 

прикладі Липковатівського аграрного коледжу). 

Обґрунтовано напрями удосконалення обліку 

розрахунків за виплатами працівникам на аграрних 

підприємствах.  

Визначено шляхи ефективної та раціональної 

організації та ведення внутрішнього та зовнішнього аудиту 

розрахунків за виплатами працівникам у сучасних умовах і 

запропонувати адекватні цим умовам форми і методи їх 

здійснення. 
Запропоновано науково-практичні підходи до 

автоматизації аудиту розрахунків за виплатами 
працівникам на аграрних підприємств з врахуванням 
розвитку сучасного інформаційного забезпечення.  

Ключові слова: оплата праці, розрахунки за 

виплатами працівникам, форми оплати праці, утримання із 

заробітної плати, аудит розрахунків за виплатами 

працівникам, автоматизація обліку.  
 

SUMMARY 
 

Shcherban O.V. Accounting and audit of payments 

to employees (according to Lipkovatskiy agrarian college 

Novovodolazhsky district Kharkiv region). – Manuscript. 

Master’s degree work for obtaining an educational level 

«Master» in specialty 071 «Accounting and taxation». – 

Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of 

Agriculture, Kharkiv, 2018. 

The thesis is aimed at theoretical and methodological 

substantiation and development of practical recommendations 

for improving the accounting and auditing of payments for 

employee benefits. 

The economic content of wages and the tasks of its 

accounting are determined. 



On the basis of the analysis of modern legal and 

regulatory acts in the field of economics and accounting, 

forms, types and systems of remuneration were substantiated. 

The theoretical and normative bases of regulation of 

audit activity and audit of payments to payments to employees 

in Ukraine are revealed. 

An estimation of the current financial and economic 

state of activity of agrarian enterprises is carried out. 

The procedure for carrying out the initial, synthetic and 

analytical accounting of payments to employees at agrarian 

enterprises is revealed, as well as the problems that arise in 

practice with the support of accounting and audit of payments 

for payments to employees at agrarian enterprises. 

The directions of improvement of the accounting of 

payments for payment of employees at agrarian enterprises are 

substantiated. 

The ways of effective and efficient organization and 

implementation of internal and external audit of payments to 

employees in the current conditions and providing forms and 

methods that meet these conditions are determined. 

The scientific-practical approaches to automation of 

accounting and audit of payments for payments to employees 

of agrarian enterprises are offered. 

Key words: wage, payments to employees, forms of 

remuneration, wage arrears, wage audits, automation of 

accounting. 


