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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИПЛОМНОЇ  

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Серед факторів сільськогосподарського 

виробництва (праця – земельні угіддя – засоби і предмети праці) 

вирішальне значення належить трудовій діяльності людини. Жива 

праця створює нову вартість, частина якої споживається самими 

працівниками і одержується у формі оплати праці. Важливими 

факторами мотивації до праці є розмір оплати праці, тісно пов’язане з 

наслідками праці матеріальне стимулювання, участь у розподілі 

результатів господарської діяльності. Рівень заробітної плати, яка 

повинна бути джерелом відтворення і накопичення людського 

капіталу, в Україні далекий від загальносвітових стандартів, 

нездатний забезпечити повноцінне та якісне нагромадження 

людського капіталу, вражає його міжгалузева диференціація. 

Досягнення збалансованості інтересів роботодавців, 

працівників і держави неможливо без об’єктивних даних, що 

містяться в бухгалтерському обліку. Тому важливим є створення 

належної системи обліку й контролю за витратами праці та її оплатою. 

Питання організації та удосконалення бухгалтерського обліку 

та аудиту розрахунків за виплатами працівникам досліджували у своїх 

наукових працях вітчизняні і зарубіжні вчені, серед яких: Ф.Ф. 

Бутинець, П.М. Гарасим, Л.В. Гуцаленко, В.М. Жук, Т.Г. Маренич, 

Т.О. Меліхова, С.О. Михайловина, Є.П. Морозова, М.Ф. Огійчук, О.В. 

Сметанко, К.О. Утенкова, Ю.Ю. Харчук, Н.С. Чакалова та ін. 

Разом з тим певні організаційно-методичні особливості обліку 

та аудиту розрахунків за виплатами працівникам потребують 

конкретизації у галузевому аспекті. Правильна організація 

бухгалтерського обліку праці та аудиту розрахунків за виплатами 

працівникам сприяє підвищенню продуктивності праці, зміцненню 

трудової дисципліни, підвищенню якості виробництва продукції, 

виконання робіт і послуг. Створення гнучкої та детальної системи 

обліку та аудиту виплат працівникам на сільськогосподарських 

підприємствах можливе лише в умовах комплексного застосування 

інформаційних систем і комп’ютерних технологій. 

У зв’язку із цим питання удосконалення обліку та аудиту 

розрахунків за виплатами працівникам піднялися на якісно новий 

рівень актуальності і зумовили вибір теми дипломної магістерської 

роботи «Облік та аудит розрахунків за виплатами працівникам (за 

даними ПСП «Світоч» Троїцького району Луганської області)». 



Зв’язок роботи з науковими програмами, планами. 

Дипломна магістерська робота здійснювалась  відповідно до плану 

науково-дослідної роботи кафедри обліку та аудиту Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені 

Петра Василенка за темою «Формування напрямів та механізмів 

підвищення ефективності агропромислового виробництва в умовах 

глобалізації», державний реєстраційний номер 0116U007411, згідно 

якої автором виконано опрацювання заходів з удосконалення обліку 

та аудиту розрахунків за виплатами працівникам на 

сільськогосподарських підприємствах. 

Мета і завдання дослідження. Метою магістерської 

дипломної роботи є дослідження теоретико-методичних засад та 

розробка практичних рекомендацій з обліку та аудиту розрахунків за 

виплатами працівникам шляхом поліпшення їх організації у ПСП 

«Світоч» Троїцького району Луганської області. 

Для досягнення поставленої мети було визначено такі 

завдання: 

- розкрити економічний зміст оплати праці та аудиту розрахунків 

за виплатами працівникам, систематизувати форми, види і системи 

оплати праці, визначити склад фонду оплати праці; 

- дослідити сутність, мету і завдання аудиту, розкрити 

інформаційне забезпечення аудиту розрахунків за виплатами 

працівникам;  

- дати організаційно-економічну характеристику підприємства;  

- проаналізувати ефективність витрат на оплату праці;  

- дослідити питання первинного та зведеного обліку праці та її 

оплати, показати організацію синтетичного і аналітичного обліку 

розрахунків за виплатами працівникам; 

- розкрити методику проведення аудиту розрахунків за виплатами 

працівникам, узагальнити порядок оформлення підсумкової 

документації за результатами аудиту розрахунків за виплатами 

працівникам; 

- систематизувати напрямки удосконалення обліку праці та її 

оплати при діючій формі бухгалтерського обліку; 

- розробити шляхи удосконалення аудиту в умовах застосування 

комп’ютерних технологій.  

Об’єктом дослідження дипломної магістерської роботи є 

господарські операції з обліку та аудиту розрахунків за виплатами 

працівникам на підприємствах. 



Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні 

аспекти обліку та аудиту розрахунків за виплатами працівникам на 

сільськогосподарських підприємствах. 

Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою 

дослідження є діалектичний метод та системний підхід до вивчення 

фундаментальних положень сучасної економічної теорії, наукових 

праць провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, які досліджують 

питання обліку та аудиту розрахунків за виплатами працівникам. 

В залежності від поставлених задач було застосовано такі 

загальнонаукові та емпіричні методи дослідження: аналізу і синтезу – 

при вивченні предмета й об’єкта дослідження; абстрактно-логічний – 

для теоретичного узагальнення та формулювання висновків; 

монографічний – при висвітленні й узагальненні позицій вчених щодо 

теоретичних і методичних засад обліку і аудиту розрахунків за 

виплатами працівникам (економічний зміст оплати праці, форми, 

види, системи оплати праці, склад фонду оплати праці, сутність, мета і 

завдання аудиту), графічний – рисунки; економіко-статистичний – при 

аналізі економічного і фінансового стану господарства, показників 

середнього рівня оплати праці в господарстві і в Україні. 

Інформаційною базою роботи є закони України, нормативно-

правові акти, періодичні видання, бухгалтерська, фінансова і 

статистична звітність досліджуваного підприємства, аналітичні і 

статистичні матеріли Державної служби статистики України та 

Головного управління статистики у Харківській області, наукові 

роботи вітчизняних та зарубіжних науковців за обраною темою, 

матеріали особистих досліджень і спостережень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна 

одержаних результатів полягає в уточненні теоретичних положень та 

розробці практичних рекомендацій з удосконалення обліку 

розрахунків за виплатами працівникам на підприємстві в сучасних 

умовах господарювання. У процесі дослідження отримано такі 

найбільш суттєві результати: 

удосконалено: 

- методику обліку розрахунків з оплати праці та витрат на 

оплату праці через розробку пропозицій до субрахунків другого 

порядку до рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»; 

– методику аудиту розрахунків з оплати праці через уточнення 

його мети, завдань, об’єктів і напрацювання підходів до послідовності 

здійснення аудиторських процедур на всіх етапах перевірки; 



- методику аналізу темпів зростання оплати і продуктивності 

праці шляхом використання показників частки витрат на оплату праці 

у структурі собівартості продукції та оплатомісткості продукції (прямі 

витрати на оплату з розрахунку на 1 ц) і доведено, що ефективним 

можна вважати таке зростання витрат на оплату праці, за якого при 

зростанні питомої ваги витрат на оплату праці оплатомісткість 

продукції зменшується; 

- методику аналізу ефективності використання витрат на 

оплату праці шляхом розрахунку фінансових показників: коефіцієнта 

закріплення фонду оплати праці за чистим доходом (який показує 

величину витрат на оплату праці, що припадає на 1 гривню чистого 

доходу) і показника рентабельності витрат на оплату праці за чистим 

прибутком (який показує, скільки чистого прибутку приносить 1 

гривня витрат на оплату праці); 

дістало подальшого розвитку:  

- аналіз тенденцій зміни мінімальної заробітної плати, як 

головного чинника зростання номінальної заробітної плати в галузі 

сільського господарства і, в цілому, середнього рівня оплати праці в 

економіці України; 

- індексний аналіз зарплатовіддачі, в результаті якого 

доведено, що зниження окупності витрат на оплату праці у 

господарстві за 2016 – 2018 рр. як за показником валової продукції 

(55,8%), так і за чистим доходом (40,4%) зумовлено високими темпи 

зростання витрат на оплату праці, які значно випереджають темпи 

збільшення валової і товарної продукції; 

- методика аналізу співвідношення між темпами зростання 

продуктивності і оплати праці, яка базується на приведенні 

динамічних даних до співставного вигляду;  

- теоретичний аналіз розбіжностей у формулюванні окремих 

положень стандартів П(С)БО 26 «Виплати працівникам» та 

міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (IAS) 19 «Виплати 

працівникам», які полягають у наявності у міжнародній практиці 

окремої категорії короткострокових виплат «Внески на соціальне 

забезпечення», що сплачуються за рахунок заробітку працівників, 

недостатня деталізація інших довгострокових виплат, наявності у 

П(С)БО 26 «Виплати працівникам» регламентації виплат 

інструментами власного капіталу. 

Практичне значення здобутих результатів полягає у тому, 

що запропоновані теоретичні узагальнення і практичні рекомендації 

щодо удосконалення обліку і аудиту розрахунків за виплатами 



працівникам можуть бути використані на сільськогосподарських 

підприємствах.  

Особистий внесок здобувача. Дипломна магістерська робота 

є самостійною науковою працею автора. Результати дослідження, що 

становлять наукову новизну, теоретичні обґрунтування, практичні 

розробки, висновки та пропозиції одержані автором самостійно на 

основі аналізу практичних і теоретичних матеріалів. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові та 

практичні положення і висновки дипломної магістерської роботи 

доповідались і обговорювались на Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку 

аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів», 

присвяченої 90-річчю економічної освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 

(м. Харків, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 3 жовтня 2019 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні напрями 

модернізації бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в 

Україні» (м. Харків, ХНТУСГ імені Петра Василенка, 23 травня 2018 

р.); Внутрівузівській науково-практичній конференції за підсумками 

виробничої практики студентів спеціальності «Облік і оподаткування» 

(м. Харків, ХНТУСГ імені Петра Василенка, 17 жовтня 2018 р.); 

Внутрівузівській науково-практичній конференції за підсумками 

виробничої практики студентів спеціальності «Облік і 

оподаткування», (м. Харків, ХНТУСГ імені Петра Василенка, 10 

жовтня 2017 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 5 

наукових працях обсягом 1,6 друк. арк. 

Структура та обсяг дипломної магістерської роботи. 
Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і 

пропозицій, списку літератури із 148 джерел і додатків. Загальний 

обсяг роботи складає 180 сторінок. Робота містить 26 таблиць та 18 

рисунків.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

У вступі висвітлено актуальність теми, її зв’язок з науковими 

темами, сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет і методи 

дослідження; визначено наукову новизну і практичне значення 

одержаних результатів; наведено данні щодо апробації результатів і 

публікацій, структури та обсягу магістерської дипломної роботи. 



У першому розділі  «Основні положення обліку та аудиту 

розрахунків за виплатами працівникам» висвітлюються теоретичні 

питання стосовно економічного змісту оплати праці та аудиту 

розрахунків за виплатами працівникам, форм, видів і систем оплати 

праці, складу фонду оплати праці, сутності, мети і завдань аудиту, 

інформаційного забезпечення аудиту розрахунків за виплатами 

працівникам.  

У другому розділі «Стан обліку та аудиту розрахунків за 

виплатами працівникам» дано організаційно-економічну 

характеристику підприємства, проаналізовано ефективність витрат на 

оплату праці, розкрито облік особового складу працівників 

підприємства, порядок організації первинного, аналітичного і 

синтетичного обліку розрахунків за виплатами працівникам, порядок 

оформлення підсумкової документації за результатами аудиту 

розрахунків за виплатами працівникам. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та аудиту 

розрахунків за виплатами працівникам» окреслено напрями 

удосконалення обліку праці та її оплати на підприємстві при діючій 

формі бухгалтерського обліку, організації обліку розрахунків при 

автоматизованій формі обліку, аудиту в умовах застосування 

комп’ютерних технологій. 

 

ВИСНОВКИ 

 

В магістерській роботі здійснено дослідження теоретико-

методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо 

удосконалення обліку та аудиту розрахунків за виплатами 

працівникам в сільськогосподарських підприємствах шляхом 

поліпшення механізму його організації. 

За результатами дослідження зроблені наступні висновки 

теоретичного, методичного та практичного характеру: 

1. Виплати працівникам – один із найважливіших об`єктів 

облікової роботи будь-якого господарюючого суб`єкта, оскільки 

пов`язаний із специфічною складовою ресурсного потенціалу – 

трудовими ресурсами. Від раціональності побудови обліку 

розрахунків за виплатами працівникам залежить фінансова міцність 

підприємства, його репутація на ринку праці та психологічний 

мікроклімат у колективі. Заробітна плата – одна з найскладніших і 

найважливіших соціально-економічних категорій. Двоїстий характер 



показника полягає в тому, що, з одного боку, вона є основним і часто 

єдиним джерелом грошових доходів найманих працівників, основою 

матеріального добробуту членів їхніх сімей. З іншого боку, для 

роботодавців є суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним 

способом спонукання працівників до високопродуктивної і якісної 

праці. Штучне стримування заробітної плати призвело до того, що 

нині витрати на заробітну плату в Україні в розрахунку на одиницю 

валового національного продукту майже вдвоє нижчі, ніж у країнах з 

розвиненою ринковою економікою. Станом на 01.10.2019 р. 

середньомісячна заробітна плата по економіці країни становила 10687 

грн. або 430 доларів США (за офіційним курсом НБУ). Україна разом 

із Албанією і Молдовою належить до трійки найбідніших країн 

Європи. Маємо значну диференціацію заробітної плати за галузями 

економіки. Так, по сільському господарству рівень її становить 9437 

грн., по галузі «Фінанси та страхова діяльність» − 17929 грн., 

«Інформація та телекомунікації» − 17072 грн., «Державне управління і 

оборона, обов’язкове соціальне страхування» − 15140 грн., 

«Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 

діяльність» − 11879 грн. (у т.ч. авіаційний транспорт − 21171 грн.). 

2. Приватне сільськогосподарське підприємство «Світоч» 

Троїцького району Луганської області є юридичною особою, має 

самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах 

банку. Площа сільськогосподарських угідь підприємства становить 

1137 га. У 2018 р. було вироблено продукції рослинництва на суму 

4832,3 тис грн. Спеціалізацію підприємства визначають виробництво 

насіння соняшнику і озимої пшениці. Реалізація продукції у 2018 р. 

була збитковою, рівень збитковості становить 7,4%. Проте, ПСП 

«Світоч» є платоспроможним, фінансово незалежним, тип фінансової 

стійкості − абсолютний. В ПСП «Світоч» використовується журнал-

головна форма бухгалтерського обліку, яка відрізняється простотою 

побудови облікових регістрів (меморіальні ордери, книги, картки). Є 

наказ про облікову політику, графік документообігу, робочий план 

рахунків підприємства. 

3. Обліково-аналітична категорія «розрахунки з оплати 

праці» відображає зобов’язання роботодавця здійснити оплату, надати 

винагороду за найману працю згідно з відповідними 

правовідносинами та з урахуванням норм чинного податкового, 

соціального й пенсійного законодавства і включає розрахунки із 

заробітної плати за трудовим договором, розрахунки щодо винагороди 

за цивільно-правовими договорами та авторських гонорарів. 



Організація бухгалтерського обліку та розрахунків за виплатами 

працівника – це комплекс заходів власника підприємства, 

направлених на забезпечення реєстрації фактів господарського життя, 

узагальнення їх з метою отримання необхідної інформації для 

складання звітності та прийняття управлінських рішень.  

4. Основними проблемними моментами обліку 

розрахунків за виплатами працівникам на підприємстві є: недостатня 

автоматизація цієї ділянки обліку; низька стимулююча роль премій, 

надбавок у зв’язку з неспроможністю та нестабільністю їх виплат; 

несвоєчасність виплат заробітної плати та відпусток; незначна різниця 

в окладах різних розрядів працівників. Для підприємств, 

рентабельність яких залежить від продуктивності праці найманих 

працівників, необхідно визначити таку величину оплати праці, яка 

складалася б із базової ставки заробітної плати (її величина має 

забезпечувати повне задоволення життєво необхідних потреб) та 

бонусної, яка прямо залежить від результатів діяльності працівника. У 

такому випадку заробітна плата виконуватиме свої функції. 

5. Для вдосконалення обліку розрахунків за виплатами 

працівникам в умовах діючої форми бухгалтерського обліку 

необхідно: максимально адаптувати форми первинного обліку до 

структури виплат працівникам, перелічених у стандартах обліку та 

вимог оподаткування (особливо це стосується відображення різного 

роду премій, матеріальних допомог та інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат); розробити систему індивідуальної заробітної 

плати на підставі оцінки конкретних заслуг працівника; для 

виробничого персоналу запровадити відрядну форму оплати праці; 

встановити так званий «гнучкий тариф», який сприятиме підвищенню 

ефективності стимулювання працівників. 

6. Удосконалення методики та організації обліку 

розрахунків за виплатами працівникам у ПСП «Світоч» передбачає їх 

узгодження з нормами П(С)БО 26 «Виплати працівникам», трудового 

й податкового законодавства та міжнародною практикою формування 

звітної інформації про поточні, довгострокові виплати працівникам і 

їх забезпечення. Кожна із категорій виплат має специфічні 

характеристики, що потребує різного порядку їх визнання, оцінки й 

обліку в системі відповідних рахунків і субрахунків синтетичного та 

аналітичного обліку. У зв’язку з цим нами пропонується більш 

детальну структуру субрахунків до рахунку 66 «Розрахунки за 

виплатами працівникам»: до субрахунку 661 «Розрахунки за 

заробітною платою» передбачити субрахунки другого порядку: 6611 



«Поточні виплати», 6612 «Виплати при звільненні», 6613 «Виплати по 

закінченню трудової діяльності», 6614 «Виплати інструментами 

власного капіталу». Доцільним для підприємства є автоматизація 

обліку розрахунків за виплатами працівникам за допомогою програми 

«1С: Зарплата і Управління Персоналом 8.3».  

7. Перспективним напрямом удосконалення обліку 

розрахунків за виплатами працівникам є гармонізація норм П(С)БО 26 

«Виплати працівникам» до міжнародного стандарту бухгалтерського 

обліку (IAS) 19 «Виплати працівникам». Основними розбіжностями у 

формулюванні окремих положень цих стандартів є: 1) наявність у 

міжнародній практиці окремої категорії короткострокових виплат 

«Внески на соціальне забезпечення (social security contributions)», що 

сплачуються за рахунок заробітку працівників, виплати, пов’язані з 

участю працівників у прибутках підприємства та різні винагороди у 

негрошовій формі (медичне обслуговування, надання житла, 

автомобілів та безкоштовних чи субсидованих товарів або послуг); 2) 

недостатня деталізація інших довгострокових виплат у П(С)БО 26 

«Виплати працівникам» порівняно із МСБО (IAS) 19 «Виплати 

працівникам»; 3) наявність у П(С)БО 26 «Виплати працівникам» 

регламентації виплат інструментами власного капіталу, хоча такі 

виплати регулюються МСФЗ (IFRS) 2 «Платіж на основі акцій» (в 

Україні – П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»). 

8. Для аналізу ефективності використання витрат на 

оплату праці запропоновано методичний підхід, який передбачає у 

зв’язку із відсутністю у звітності показників витрат праці по окремих 

видах продукції (людино-годин) використовувати показник 

оплатомісткості продукції − прямі витрати на оплату з розрахунку на 

1 ц продукції (по аналогії із показником трудомісткості продукції 

позитивною вважається тенденція до зниження показника). Доведено, 

що ефективним можна вважати таке зростання витрат на оплату праці, 

за якого зростає частка витрат на оплату праці у структурі 

собівартості продукції, прямі витрати на оплату праці у розрахунку на 

1 ц продукції скорочуються, продуктивність праці зростає. У ПСП 

«Світоч» ефективним можна вважати використання витрат на оплату 

праці лише на виробництві ячменя ярого: при збільшенні частки 

витрат на оплату у 1,7 рази тут відбулося скорочення оплатомісткості 

1 ц ячменю на 33,2%. 

9. Сучасні проблеми в сфері формування і використання 

витрат на оплату праці потребують застосування комплексного 

системного підходу до аналізу й контролю ефективності використання 



витрат на оплату праці, який передбачає дослідження системи 

вдосконалених взаємопов’язаних вартісних показників їх 

раціонального використання, серед яких: коефіцієнт зарплатовіддачі 

за валовою продукцією, коефіцієнти закріплення витрат на оплату 

праці за чистим доходом і за собівартістю реалізованої продукції, 

коефіцієнт окупності витрат на оплату праці за чистим доходом, 

рівень рентабельності витрат на оплату праці за чистим фінансовим 

результатом. У ПСП «Світоч» у 2018 р. порівняно з 2016 р. 

збільшення коефіцієнта закріплення витрат на оплату праці за чистим 

доходом у 2,5 рази відбулося під впливом зміни двох факторів: за 

рахунок зменшення чистого доходу коефіцієнт закріплення 

скоротився на 23,1%, за рахунок зростання витрат на оплату праці 

відносний приріст становить 90,3%. Аналогічна ситуація 

спостерігається і з коефіцієнтом закріплення витрат на оплату праці за 

собівартістю реалізованої продукції, оскільки знаменник індексу 

вказує на скорочення собівартості реалізованої продукції на 10,6%. 

Отже, у ПСП «Світоч» виникли суттєві проблеми на етапі реалізації 

продукції. Коефіцієнт окупності витрат на оплату праці за чистим 

доходом за три роки зменшився на 60%. Звітний 2018 р. був 

збитковим, характеризується значно гіршими показниками, порівняно 

з 2016 р. Рівень збитковості витрат на оплату праці становив 38,9%. У 

базисному році на 1 гривню витрат на оплату праці було отримано 4 

грн. 51 коп. чистого прибутку. 

10. Аудит оплати праці відіграє важливу роль у системі як 

внутрішнього, так і зовнішнього аудиту господарської діяльності 

підприємств. Це пов'язано з тим, що облік праці і заробітної плати є 

трудомістким, потребує уваги і сконцентрованості, має багато 

однотипних операцій, здійснення яких потребує багато часу. 

Організовуючи систему внутрішнього контролю або аудиту на 

підприємстві, потрібно дотримуватися системного підходу, що 

забезпечує його найбільшу результативність та визначає 

раціональність контрольної діяльності. Внутрішній аудит розрахунків 

за виплатами працівникам ґрунтується на аналізі трудових показників, 

які дозволяють: точніше оцінити техніко-економічний потенціал; 

визначити резерви ефективнішого використання персоналу 

підприємства; визначити основні напрями зменшення витрат з оплати 

праці та ін. 

11. В результаті дослідження запропоновано послідовність 

здійснення контрольних процедур при проведенні аудиторської 

перевірки, зокрема: виявлення наявності і встановлення відповідності 



чинному законодавству локальних нормативних документів; перевірка 

обґрунтованості виробничої програми, визначення фонду оплати праці 

на прогнозований обсяг робіт, тарифних ставок, розцінок посадових 

окладів та оплати за контрактом; перевірка правильності розрахунків з 

оплати праці у грошовій і натуральній формах, остаточних 

розрахунків за продукцію у кінці року; перевірка дотримання 

встановленого порядку оподаткування та здійснення утримань із 

заробітної плати; дослідження стану синтетичного і аналітичного 

обліку оплати праці, перевірка достовірності звітності підприємства; 

оцінка стану обліку, звітності щодо праці та її оплати, 

внутрішньогосподарського контролю використання робочого часу й 

фонду оплати праці. 

12. З метою автоматизації аудиту розрахунків за 

виплатами працівникам пропонуємо запровадити на підприємстві 

систему, яка імпортуватиме дані із автоматизованої системи 

бухгалтерського обліку, що функціонуватиме на підприємстві – 

об’єкти аудиту, здійснення всіх розрахунків аналогічно, як 

бухгалтерська система, але із налаштуваннями аудитора, і порівняння 

результатів із результатами, отриманими від підприємства. Для цих 

цілей можна використовувати програму комплексної автоматизації 

аудиторської діяльності «IT Audit: Аудитор» («Майстер-Софт»), 

оскільки вона інтегрована з платформою 1С Підприємство 8.1. 

Розширена нами схема автоматизації аудиту розрахунків за виплатами 

працівникам передбачає створення шести модулів: модуль 1 − аудит 

відповідності законодавству існуючої на підприємстві системи оплати 

праці; модуль 2 − аудит особового складу; модуль 3 − аудит 

документів, що є підставою для нарахування оплати праці; модуль 4 − 

аудит нарахування заробітної плати; модуль 5 − аудит податків та 

обов'язкових відрахувань із заробітної плати; модуль 6 − аудит 

розрахунків, розрахунково-платіжних відомостей і звітності з праці. 
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АНОТАЦІЯ  

 

Владімірова І.В. Облік та аудит розрахунків за виплатами 

працівникам (за даними ПСП «Світоч» Троїцького району 

Луганської області). На правах рукопису. 

Дипломна магістерська робота на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування». – Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка. Харків. 2019. 

Постійне зростання суми та частки витрат на оплату праці у 

структурі виробничих витрат сільськогосподарських підприємств 

обумовлює необхідність пошуку оптимальних методик їх обліку та 



контролю, адаптованих до потреб керівництва та інших користувачів 

економічної інформації. 

Розвиток міжнародного співробітництва, участь у 

міжнародному розподілі та кооперації праці, залучення іноземних 

інвестицій в економіку, вихід деяких підприємств на міжнародні 

ринки капіталу потребують подальшого реформування системи 

бухгалтерського обліку, запровадження методології розкриття 

економічної інформації за міжнародними стандартами. 

Метою магістерської дипломної роботи є дослідження 

теоретико-методичних засад та розробка практичних рекомендацій з 

обліку та аудиту розрахунків за виплатами працівникам шляхом 

поліпшення їх організації у ПСП «Світоч» Троїцького району 

Луганської області.  

В магістерській дипломні роботі розглянуто теоретичні 

положення первинного, синтетичного і аналітичного обліку та аудиту 

розрахунків за виплатами працівникам, досліджено та проаналізовано 

фактичний стан обліку розрахунків та методику проведення аудиту 

розрахунків за виплатами працівникам на ПСП «Світоч» Троїцького 

району Луганської області. 

Наукова новина одержаних результатів полягає в уточненні та 

розробці практичних рекомендацій з удосконалення обліку та аудиту 

розрахунків за виплатами працівникам на підприємстві в сучасних 

умовах господарювання, що сприятиме поліпшенню фінансових 

результатів діяльності суб’єктів господарювання. Зокрема, в роботі 

удосконалено методику обліку розрахунків з оплати праці та витрат на 

оплату праці через розробку пропозицій до субрахунків другого 

порядку до рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 

методику аналізу темпів зростання оплати і продуктивності праці 

шляхом використання показників частки витрат на оплату праці у 

структурі собівартості продукції та оплатомісткості продукції, 

методику аналізу ефективності використання витрат на оплату праці 

шляхом розрахунку фінансових показників закріплення фонду оплати 

праці за чистим доходом і рентабельності витрат на оплату праці за 

чистим прибутком. 
Ключові слова: розрахунки за виплатами працівникам, облік, 

аудит, оплата праці, витрати на оплату праці, удосконалення обліку і 

аудиту. 

 

ANNOTATION 

 



Vladіmіrova I.V. Accounting and audit of payments for employee 

benefits (according to the data of the PAE «Svitoch» of the Troitsky 

district of the Luhansk region). - On the rights of the manuscript. 

Graduate Master’s work on obtaining an educational qualification 

level «Magistr» in specialty 071 «Accounting and taxation». - Kharkiv 

Petro Vasilenko National Technical University of Agriculture. Kharkiv. 

2019. 

Constant growth of the amount and share of labor costs in the 

structure of production costs of agricultural enterprises necessitates the 

search for optimal methods of accounting and control, adapted to the needs 

of management and other users Economic information. 

Development of international cooperation, participation in 

international distribution and cooperation, attraction of foreign investments 

into the economy, the output of some enterprises to the international capital 

markets require further reformation of the accounting system 

Implementation of the methodology for disclosing economic information 

according to international standards. 

The purpose of Master's degree work is to investigate theoretical 

and methodological foundations and develop practical recommendations 

for accounting and auditing employees payments by improving their 

organization in the PAE "Svitoch" of the Troitsky district of the Luhansk 

region.  

In the master's thesis the theoretical positions of the primary, 

synthetic and Analytical Accounting and auditing of payments on employee 

benefits were considered, the actual state of accounting calculations and the 

method of audit are investigated. Payments on payments to employees of 

the PAE "Svitoch" of the Troitsky district of the Luhansk region. 

Scientific news of obtained results consists in clarification and 

development of practical recommendations on improving accounting and 

auditing of payments for employees on the enterprise in modern conditions 

of management that will help to improve financial results Business entities. 

In particular, the methodology of accounting payments for labor 

remuneration and labor costs is improved through the development of 

proposals for the second order sub-accounts 66 "payments for employee 

Benefits", method of analysis of payment growth rates and Performance of 

labor costs in the structure of cost of products and payment of products, 

method of analysis of efficiency of labor costs by calculating financial 

indicators Securing the Fund for Labour in net income and profitability of 

labor costs at a net profit. 



Key words: employee payments, accounting, audit, remuneration, 

labor costs, accounting and auditing. 


