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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність
безпосередньо

від

теми.

Заробітна

ефективності

плата

як

виробництва,

показник,

залежний

продуктивності

праці,

конкурентоспроможності продукції, є не лише індикатором, що визначає
загальний життєвий рівень працівників. Від її стану та форм реалізації,
частки у валовому національному продукті багато в чому залежать також
можливості розвитку економіки взагалі. В умовах сучасного ринкового
механізму через формування сукупного попиту заробітна плата забезпечує не
лише основи відтворення робочої сили. Вона стає дедалі вагомішим
чинником відтворення суспільного виробництва.
Заробітна плата виступає як один із основних регулювальників ринку
праці. Однак аналізу і оцінці впливу зарплат на ринок праці й, передусім, на
зайнятість в Україні не приділяється належна увага, що призводить до
негативних наслідків - прискореного зростання безробіття, руйнування
мотивів і стимулів до праці зубожіння більшості населення.
Суспільством на заробітну плату покладено значні функції щодо
розвитку та вдосконалення робочої сили людини - відтворювальну і
стимулюючу.
Розвиток соціально-трудових відносин багато в чому залежить від
рівня оплати праці, удосконалення цих відносин, політика грошових доходів
населення повинні грунтуватись на реальній вартості праці, щоб усунути
існуючі, сьогодні, диспропорції на споживчому ринку, і в мотиваціях до
праці. Отже, між підприємством і його працівниками постійно здійснюються
розрахунки, більшість з яких пов’язані з оплатою праці. Як і будь-які інші
господарські

операції,

ці

розрахунки

повинні

бути

відображені

в

бухгалтерському обліку.
Мета магістерської роботи - узагальнення теоретичних і практичних
аспектів обліку і аудиту розрахунків з оплати праці.
Основними завданнями написання роботи є:
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• розглянути сутність, функції і принципи організації розрахунків з
оплати праці на підприємстві;
• проаналізувати форми і види оплати праці;
• проаналізувати нормативно – законодавчу базу, що регулюює облік
розрахунків з оплати праці;
• здійснити аналіз тенденцій на ринку побутової техніки та
електроніки;
• надати

фінансово-економічну

характеристику

діяльності

підприємства;
• описати документування господарських операцій, пов’язаних з
оплатою праці;
• проаналізувати синтетичний і аналітичний облік заробітної плати на
підприємстві;
• розкрити послідовність аудиту розрахунків з оплати праці на ТОВ
«Медіашторм»;
• надати пропозиції стосовно покращання обліку оплати праці на
підприємстві.
Предметом дослідження є практичні аспекти обліку і аудиту
розрахунків з оплати праці.
Об`єктом дослідження є ТОВ «Медіашторм».
Результати дослідження можуть бути використані у процесі
формування подальшої стратегії напрямку розвитку бухгалтерського обліку
та аудиту діяльності підприємства. Реалізація наведених в роботі
пропозицій сприятиме підвищенню ефективності діяльності підприємства
та підвищенню продуктивності праці.
Структура та обсяг роботи. Дана робота складається із вступу, трьох
розділів, 10 підрозділів, висновків та пропозицій, списку використаних
джерел. Основний зміст викладений на 111 сторінках, робота містить 10
рисунків, 17 таблиць та 7 додатків.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
У

вступі

розкрита

актуальність

теми

магістерської

роботи,

встановлено мету та завдання, предмет та об’єкт.
У першому розділі “Теоретичні основи розрахунків з оплати праці
на підприємстві” наведено сутність, функції та принципи організації
розрахунків з оплати праці, структуру заробітної плати, описано форми та
системи оплати праці та проаналізовано нормативні документи, що
регулюють облік таких розрахунків на підприємств.
Сутність заробітної плати виявляється у функціях, які вона виконує в
процесі суспільного відтворення. Найважливішими з них є такі:
• відтворювальна функція полягає у забезпеченні працівників та
членів їхніх сімей необхідними життєвими благами для відновлення робочої
сили, для відтворення поколінь;
• стимулююча функція заробітної плати полягає у встановленні
залежності її розміру від кількості й якості праці конкретного працівника,
його трудового внеску в результати роботи підприємства;
• регулююча
розміщення

функція

робочої

сили

заробітної
за

плати

регіонами,

полягає
галузями

в

оптимізації

господарства,

підприємствами з урахуванням ринкової кон’юнктури;
• соціальна функція заробітної плати відображає міру живої праці при
розподілі фонду споживання між найманими працівниками і власниками
засобів виробництва;
• функція формування платоспроможного попиту населення. Її
призначення – узгодження платоспроможного попиту, під яким розуміємо
форму виявлення потреб, забезпечених грошовими коштами покупців, з
одного боку, і виробництва споживчих товарів – з іншого.
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Для забезпечення реалізації заробітною платою зазначених вище
функцій необхідне дотримання таких найважливіших принципів:
• підвищення реальної заробітної плати мірою зростання ефективності
виробництва та праці;
• диференціація заробітної плати в залежності від трудового внеску
працівника в результаті діяльності підприємства, від змісту і умов праці, від
місцеположення підприємства, його галузевої належності;
• однакова оплата за однакову працю;
• державне регулювання оплати праці, що включає законодавство і
угоди в сфері праці, податкову систему, встановлення залежності між
динамікою індивідуальних доходів і інфляцією;
• врахування впливу ринку праці.
Витрати на оплату праці складаються з:
• фонду основної заробітної плати;
• фонду додаткової заробітної плати;
інших заохочувальних і компенсаційних виплат
У сучасних умовах на підприємствах застосовуються різні форми і
системи оплати праці, але найбільше поширення отримали три форми
оплати праці: відрядна, погодинна і тарифна.
Основою організації оплати праці являється тарифна система.
Трудові відносини в Україні регулюються численними законодавчими
та нормативними актами. Основним законодавчим актом є Конституція
України, на якій базується все законодавство, у тому числі і законодавство
про працю.
В другому розділі роботи «Організація розрахунків з оплати праці
на ТОВ «Медіашторм» виявлено тенденції на ринку побутової техніки та
електроніки, надано фінансово- економічну характеристику пеідприємству,
описано документування господарських операцій, пов’язаних з оплатою
праці та наведено особливості синтетичного та аналітичного обліку
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заробітної плати на підприємстві, здійснено аналіз фонду оплати праці та
вплив чинників на нього.
ТОВ «Медіашторм» - компанія з 20 річним досвідом роботи а ринку
ІТ в сфері гуртових продажах, корпоративних та персональних рішеннях з
національною мережею власних магазинів «Brain. Магазини розумних
покупок» та Інтернет магазину Brain.com.ua
Протягом 2016-2017 рр. відбулося поступове збільшення чистого
доходу від реалізації (на 1,2% у 2016р. та на 0,8% у 2017р.).
Собівартість реалізованої продукції зросла у 2016р. на 5% та знизилася
на 1,5% у 2017р.
Валовий прибуток підприємства знизився у 2016р. на 12,39% (за
рахунок перевищення темпів росту собівартості над темпами росту чистого
доходу), у 2017р. - збільшився на 4,3% - навпаки, темпи росту чистого доходу
перевищили темпи росту собівартості.
Фінансовий результат від операційної діяльності підприємства мав
позитивне значення лише у 2017 році, протягом 2015-2016рр. операційна
діяльність підприємства була збитковою.
Фінансовий результат до оподаткування також мав позитивне значення
лише у 2017 році, протягом 2015-2016рр. звичайна діяльність підприємства
була збитковою.
Протягом 2015 - 2017рр. підприємство отримувало чистий збиток.
В цілому основні фінансово-господарська

діяльність підприємства

нерентабельна та збиткова.
Облік розрахунків з оплати праці на підприємстві здійснюється на
основі типових форм табелів обліку використання робочого часу.
Зведеними документами для обліку оплати праці по підприємству є:
•

«Розрахунково-платіжна відомість працівника»;

•

«Розрахункова відомість зведена»;

•

«Платіжна відомість»;

•

«Особовий рахунок».
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У

розрахунково-платіжній

відомості

зведеній

(по

всьому

підприємству) накопичують усі дані по працівникам щодо нарахування
основної та додаткової заробітної плати, інших нарахувань, відпусток,
листків непрацездатності та відрахувань податків, зборів та інших
утримань із заробітної плати, в тому числі дані відносно виданих авансів.
Крім перерахованих форм, для одержання інформації про заробітну
плату працівника за минулий період по кожному працівнику ведеться
особовий рахунок, у якому крім загальних відомостей про працівника
щомісяця відбиваються суми нарахованої заробітної плати по видах.
Облік витрат на оплату праці в системі рахунків — це синтетичний
облік нарахування і розподілу заробітної плати, визначення належної суми
працюючим і віднесення нарахованої оплати праці на витрати.
Синтетичний облік основної й додаткової оплати праці і її
використання

ведеться

на

рахунку

66

«Розрахунки

за

виплатами

працівникам», що має три субрахунки:
• 661 «Розрахунки за заробітною платою»;
• 662 «Розрахунки за депонентами»;
• 663 «Розрахунки за іншими виплатами».
Аналітичний облік розрахунків по заробітній платі має стільки
рахунків, скільки налічується працюючих на підприємстві за списочним
складом, тобто це облік розрахунків заробітної плати по кожному
працюючому окремо. Сума всіх нарахувань заробітної плати по кожному
аналітичному рахунку (тобто по кожному працюючому) дорівнюватиме
кредитовому обороту синтетичного рахунку 66 «Розрахунки за виплатами
працівникам» за звітний місяць, тобто сумі нарахованої заробітної плати по
підприємству в цілому. Сума всіх відрахувань по аналітичними рахунками
дорівнюватиме дебетовому обороту синтетичного рахунку 66 «Розрахунки
за виплатами працівникам». Кредитове сальдо по рахунку 66 «Розрахунки за
виплатами працівникам» показує заборгованість підприємства робітникам і
службовцям на перше число кожного за звітним місяця. На дебеті рахунку
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661 «Розрахунки за заробітною платою» відображуються виплачені суми
заробітної плати, премії, допомогу за тимчасової непрацездатності,
депоновані суми, а також суми відрахувань, встановлених відповідними
законодавствами України.
Заробітна плата є одним з елементів витрат і однією за важливих статей
собівартості реалізованої продукції. Щоб включити її до складу витрат, уся
нарахована у розрахункових і розрахунково-платіжних відомостях заробітна
плата групується за напрямами витрат у спеціальній відомості. Відображення
в обліку оплати праці в бухгалтерському обліку відповідає П(С)БО 16
«Витрати».
Нарахування і сплату єдиного соціального внеску здійснюють згідно із
Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування" від 8 липня 2010 р. № 2464-УІ [7] та
виданою на його підставі "Інструкцією про порядок нарахування і сплати
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", яка
затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня
2010 р. № 21-5 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27 жовтня
2010 р. № 994/18289.
Єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону у відсотках від
суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну
та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у
тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з Законом України
«Про оплату праці», відповідно до класів професійного ризику виробництва,
до яких віднесено платників єдиного внеску з урахуванням видів їх
економічної діяльності.
Встановлений розмір єдиного соціального внеску для доходів
найманих працівників – 22%, для доходів працівників-інвалідів – 8,41%.
Розрахунки за нарахуванням суми страхових внесків, пені, фінансових
санкцій

та

інших

платежів

до

Пенсійного

фонду

підприємством

відображаються за дебетом рахунків обліку витрат і за кредитом рахунку 65
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«Розрахунки

за

страхуванням»,

субрахунку

651

«За

пенсійним

забезпеченням».
Нараховані внески записують за кредитом субрахунку 651 і дебетом
різних рахунків, на які віднесено заробітну плату.
Згідно зі ст. 127 Кодексу Законів про працю України, утримання із
заробітної плати можуть здійснюватися тільки в випадках, передбачених
законодавством України.
Обов’язкові утриманні із заробітної плати - це податок на доходи
фізичніх осіб (ставка податку складає 18%) та військовий збір (1,5%).
Аналіз фонду оплати праці ТОВ «Медіашторм» показав протягом 2017
року зростання загального фонду оплати праці - на 1996,8 тис.грн., або на
25,2%, в тому числі фонд основної заробітної плати збільшився на 1243
тис.грн., або на 28,2%, фонд додаткової заробітної плати - на 798,8 тис.грн.,
або на 25,3%, а компенсаційні та заохочувальні виплати зменшилися на 52,8
тис.грн., або на 15,5%.
Середньорічна продуктивність праці працівника підприємства у 2016
році збільшилась на 4,8% порівняно з попереднім, а у 2017 році знизилася на
11%,

таку

ж

тенденцію

мають

і

показники

середньогодинної

продуктивності: у 2016 році середньогодинна продуктивність збільшилася
на 4,9%, у 2017 році знизилася на зросла на 10,2%.
У третьому розділі

«Шляхи вдосконалення обліку і аудиту

розрахунків з оплати праці на підприємстві» було наведено методологію
та послідовність аудиторської перевірки розрахунків з оплати праці на
підприємстві та надано пропозиції щодо удосконалення їх бухгалтерського
обліку.
Метою аудиторської перевірки обґрунтованості визначення фонду
оплати праці є виявлення резервів скорочення витрат на оплату праці та
раціональність

використання

коштів.

Аудитору

слід

пам'ятати,

що

правильність застосування тарифних ставок потрібно перевіряти при
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погодинній оплаті праці, виконання кількісних і якісних показників роботи,
норм і розцінок - при відрядній. Аудитору ретельно слід перевірити табель
обліку використання робочого часу.
Основними показниками праці та заробітної плати, що підлягають
перевірці, є:
• чисельність працівників, їхні професії та кваліфікація;
• витрати робочого часу у людино-годинах, людино-днях;
• кількість виготовленої продукції;
• розмір фонду оплати праці за категоріями працюючих, видами
нарахувань;
• нарахування премії, відпусток;
• розмір відрахувань за їх видами та інші.
Виходячи з цих показників праці та заробітної плати, аудитор повинен
перевірити:
•

дотримання

законодавства

щодо

організації

ведення

бухгалтерського обліку;
•
звітності

реальність відображення у первинних документахта формах
чисельності

працівників

та

середньоспискової

чисельності

працюючих на підприємстві;
•

правильність визначення обсягів виконання робіт;

•

наявність у документах обліку осіб, що не брали участі у виконанні

•

достовірність відображення у документах обліку виконання робіт;

•

ідентичність даних аналітичного обліку з оплати праці показникам

робіт;

синтетичного обліку з рахунку 66 „Розрахунки з оплати праці” у Головній
книзі й балансі на однакову дату та підписів у відомості й особовій справі;
•

законність доплат і надбавок до основної заробітної плати;

•

правильність підрахунків підсумків у первинних документах,

регістрах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності;
•

реальність віднесення витрат з оплати праці на собівартість;

12

•

відповідність даних відомостей на виплату заробітної плати

тарифікаційним спискам працівників і відсутність у відомостях підчисток,
необумовлених виправлень та підписів керівника та бухгалтера.
Основні завдання аудиту оплати праці: контроль організації обліку
робочого часу й вироблення (виконаного обсягу робіт) на підприємстві;
перевірка обґрунтованості нарахування заробітної плати співробітникам
підприємства; перевірка роботи розрахункового відділу бухгалтерії з
погляду правильності визначення сум нарахованої заробітної плати й
утримань із неї; перевірка вірогідності даних бухгалтерського обліку
операцій з оплати праці.
Основні джерела аудиту розрахунків з оплати праці:
•

накази по підприємству про прийняття на роботу (про

звільнення);
•

листки по обліку кадрів;

•

особисті картки працівників;

•

табелі обліку робочого часу;

•

акти приймання виконаних робіт;

•

розрахункові й платіжні відомості;

•

касові документи;

•

відомості нарахувань й утримань по окремих групах працівників;

•

відомості (книги) обліку депонованої заробітної плати;

•

головна книга й баланс.

В роботі наведено план, програму аудиту та надано приклад
аудиторського висновку.
В якості пропозиції щодо вдосконалення обліку заробітної плати та
ефективного використання трудових ресурсів запропоновано застосування
безтарифної моделі оплати праці, впровадження соціального пакету для
працівників, введення відповідних субрахунків до рахунку 66 "Розрахунки за
виплатами працівникам", підготовка та підвищення кваліфікації працюючих
підприємства, введення внутрішніх форм звітності по розрахункам з
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працівниками та розподілу фонду оплати праці по центрам витрат
(структурним підрозділам – окремим точкам продажу - магазинам), наведено
основні положення з обліку праці та її оплати, що необхідно навести в наказі
про облікову політику.
ВИСНОВКИ

Заробітна плата – це винагорода або заробіток, обчислений у
грошовому виразі, який за трудовим договором роботодавець сплачує
працівникові за роботу, яку виконано або має бути виконано. Сутність
заробітної плати проявляється в її функціях. До основних функцій заробітної
плати належить: відтворювальна, стимулююча, регулююча, розподільча та
функція формування платоспроможного попиту населення.
Об'єктом в роботі виступає ТОВ «Медіашторм»

з національною

мережею власних магазинів «Brain. Магазини розумних покупок» та Інтернет
магазину Brain.com.ua
Аналізуючи господарську діяльність підприємства виявлено, що
фінансовий результат від операційної діяльності підприємства мав позитивне
значення лише у 2017 році, протягом 2015-2016рр. операційна діяльність
підприємства була збитковою. Фінансовий результат до оподаткування також
мав позитивне значення лише у 2017 році, протягом 2015-2016рр. звичайна
діяльність підприємства була збитковою. Протягом 2015 - 2017рр.
підприємство отримувало чистий збиток. Тож, в цілому основні фінансовогосподарська діяльність підприємства нерентабельна та збиткова.
Джерелом фінансування активів ТОВ «Медіашторм" протягом 2015 –
2017 років виступають залучені кошти, а саме кредиторська заборгованість.
Тому за показниками фінансової стійкості підприємство відноситься до
нестійких.
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Первинними

документами

по

обліку

оплати

праці

на

ТОВ

«Медіашторм» є табель використання робочого часу; довідки-розрахунки
бухгалтерії.

Зведеними

документами

для

обліку

оплати

праці

по

підприємству є: розрахунково-платіжна відомість працівника, розрахункова
відомість зведена, платіжна відомість, особовий рахунок.
Синтетичний облік основної й додаткової оплати праці і її
використання

ведеться

на

рахунку

66

«Розрахунки

за

виплатами

працівникам», що має три субрахунки: 661 «Розрахунки за заробітною
платою»; 662 «Розрахунки за депонентами»; 663 «Розрахунки за іншими
виплатами».
Заробітна плата є одним з елементів витрат і однією за важливих статей
собівартості реалізованої продукції. Щоб включити її до складу витрат, уся
нарахована у розрахункових і розрахунково-платіжних відомостях заробітна
плата групується за напрямами витрат у спеціальній відомості. Відображення
в обліку оплати праці в бухгалтерському обліку відповідає П(С)БО 16
«Витрати».
Аудиторська перевірка нарахування оплати праці здійснюється за
такими напрямками: формування та використання фонду оплати праці та
розрахунки з оплати праці. Основні завдання аудиту оплати праці: контроль
організації обліку робочого часу й виконаного обсягу робіт та послуг на
підприємстві; перевірка обгрунтованості нарахування заробітної плати
співробітникам підприємства; перевірка роботи розрахункового відділу
бухгалтерії з погляду правильності визначення сум нарахованої заробітної
плати й утримань із неї; перевірка вірогідності даних бухгалтерського обліку
операцій з оплати праці.
Основні джерела аудиту розрахунків з оплати праці: накази по
підприємству про прийняття на роботу (про звільнення); особисті картки
працівників; табелі обліку робочого часу; акти приймання виконаних робіт;
розрахункові й платіжні відомості; касові документи; відомості (книги)
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обліку депонованої заробітної плати; журнал-ордер №5; головна книга й
баланс.
В якості пропозиції щодо вдосконалення обліку заробітної плати та
ефективного використання трудових ресурсів запропоновано застосування
безтарифної моделі оплати праці, впровадження соціального пакету для
працівників, введення відповідних субрахунків до рахунку 66 "Розрахунки за
виплатами працівникам", підготовка та підвищення кваліфікації працюючих
підприємства, введення внутрішніх форм звітності по розрахункам з
працівниками та розподілу фонду оплати праці по центрам витрат
(структурним підрозділам – окремим точкам продажу - магазинам), наведено
основні положення з обліку праці та її оплати, що необхідно навести в наказі
про облікову політику.
АНОТАЦІЯ
Ковальський А.І. Організація обліку, аналіз і аудит розрахунків з
оплати праці (на прикладі ТОВ «Медіашторм»).
Спеціальність 071 – Облік та аудит. – Чернігівський національний
технологічний університет. – Чернігів, 2018.
Магістерська робота показує методологію бухгалтерського обліку
розрахунків з оплати праці, особливості обліку, сутність, функції та
принципи організації таких розрахунків, документування відповідних
операцій,
розглядає аналіз основних фінансових показників ТОВ
«Медіашторм», описує послідовність аудиторської перевірки розрахунків з
оплати праці та наводить пропозиції щодо удосконалення їх обліку
Заробітна плата – це винагорода або заробіток, обчислений у
грошовому виразі, який за трудовим договором роботодавець сплачує
працівникові за роботу, яку виконано або має бути виконано. Сутність
заробітної плати проявляється в її функціях. До основних функцій заробітної
плати належить: відтворювальна, стимулююча, регулююча, розподільча та
функція формування платоспроможного попиту населення.
В якості пропозиції щодо вдосконалення обліку заробітної плати та
ефективного використання трудових ресурсів запропоновано застосування
безтарифної моделі оплати праці, впровадження соціального пакету для
працівників, введення відповідних субрахунків до рахунку 66 "Розрахунки за
виплатами працівникам", підготовка та підвищення кваліфікації працюючих
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підприємства, введення внутрішніх форм звітності по розрахункам з
працівниками та розподілу фонду оплати праці по центрам витрат
(структурним підрозділам – окремим точкам продажу- магазинам), наведено
основні положення з обліку праці та її оплати, що необхідно навести в наказі
про облікову політику.
Ключові слова: заробітна плата, розрахунки по оплаті праці,
господарські операції, синтетичний та аналітичний облік, нарахування,
утримання, аудит, удосконалення.

ANNOTATION

Kovalsky A.I. Organization of accounting, analysis and audit of payroll
calculations (for example, LLC MediaShtorm).
Specialty 071 - Accounting and Audit. - Chernihiv National Technological
University. - Chernihiv, 2018.
The master's work shows the methodology of accounting of payroll
calculations, the particulars of accounting, the essence, functions and principles of
such calculations, documenting the relevant transactions, examines the analysis of
the main financial indicators of LLC MediaShtorm, describes the sequence of audit
checks of payroll calculations and suggests improvements. their accounting
Wages are remuneration or earnings, calculated in terms of money, which,
according to an employment contract, the employer pays the worker for work that
has been or must be performed. The essence of wages manifests itself in its
functions. The main functions of wages include: reproductive, stimulating,
regulatory, distribution and function of forming a solvent demand of the
population.
As a suggestion on improving payroll accounting and efficient use of labor
resources, the use of a non-tariff wage model, the introduction of a social package
for employees, the introduction of appropriate sub-accounts into the account 66
"Payments to employees", the preparation and improvement of the qualifications of
working enterprises, the introduction of internal forms of reporting on calculations
with employees and distribution of the wage fund by cost centers (structural
subdivisions - separate points of sale-mages azines), provides the main provisions
for accounting for labor and its payment, which must be specified in the order of
accounting policy.
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Key words: wages, payroll calculations, business operations, synthetic and
analytical accounting, accrual, maintenance, audit, improvement.

