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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Невід'ємною частиною роботи будь-якої організації є 

облік та аналіз виплат працівникам, які є основним джерелом доходу працівників 

компанії. Такі виплати допомагають контролювати ефективність використання 

трудових ресурсів у процесі виробництва і використовуються як найбільш 

ефективний важіль управління економікою підприємства. 

Розвиток соціально-трудових відносин значною мірою залежить від рівня 

оплати праці працівників. Для покращення цих співвідношень політика 

грошових доходів населення має базуватися на реальній вартості праці, щоб 

позбутися диспропорцій на ринку споживання та стимулювання праці. 

Оплата праці працівників давно була і буде важливим елементом 

управління економікою. Розмір виплат залежить від таких показників, як 

ефективність виробництва, конкурентоспроможність продукції, продуктивність 

праці та визначає загальний рівень життя працівників. 

Обрана тема дослідження є актуальною, оскільки організація обліку, 

аудиту та аналізу виплат працівникам має істотний вплив на ефективність праці, 

збереження робочої сили та продуктивність праці працівників. 

Метою дослідження є визначення теоретичних та практичних аспектів 

обліку, аналізу та аудиту виплат працівникам, а також формування пропозицій 

щодо удосконалення обліку, аналізу та аудиту системи оплати праці ТОВ 

«Фармасел». 

Відповідно до поставленої мети основними завданнями дослідження є: 

- розглянути заробітну плату як важливу ланку системи соціально-

трудових відносин; 

 - описати нормативно-правове забезпечення обліку, оподаткування, 

аудиту розрахунків з оплати праці; 

- надати організаційно-економічну характеристику ТОВ «Фармасел»; 

- охарактеризувати документальне оформлення нарахування заробітної 

плати; 
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- дослідити синтетичний і аналітичний облік розрахунків з оплати праці та 

оподаткування заробітної плати; 

- провести факторний аналіз фонду оплати праці; 

- визначити методику проведення аудиту розрахунків з оплати праці на 

підприємстві; 

- надати перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту та оподаткування 

заробітної плати в Україні; 

- описати автоматизацію розрахунків з оплати праці; 

- запропонувати шляхи поліпшення аналізу та аудиту розрахунків з оплати 

праці на підприємстві. 

Предметом дослідження  є  теоретичні  та  практичні  аспекти  обліку, 

аудиту та аналізу виплат працівникам підприємства. 

Об’єктом дослідження є обліково-аналітичний процес розрахунків за 

виплатами працівникам, формування та використання фонду оплати праці на 

ТОВ «Фармасел». 

Теоретично-методологічну основу написання роботи складають 

законодавчі та нормативні акти, що стосуються питань обліку, аудиту та аналізу 

оплати праці та виплат працівникам, праці таких вчених, як: В.Ф. Андрієнко, 

А.В. Базилюк, Д.П. Богиня, Ф.Ф. Бутинець, А.С. Гальчинський, З.В. Задорожний, 

О.Ф. Златопольський, Г.П. Журавель, М.Б. Ільченко, А.А. Калина, М.І. Карлін, 

Я.Д. Крупка, А.М. Колот, Г.Т. Куліков, І.Ф. Ломанов, В.М. Новіков, В.П. 

Антонюк, В.Я. Брич, В.М. Данюк, О.А. Дороніна, Н.В. Дудіна, М.Д. Ведерніков, 

В.Ф. Волик, Т.А. Костишина, В.Д. Лагутін, Н.Д. Лук’янченко, В.М. Пастушенко, 

М.П. Соколик, О.М. Уманський, Л.В. Шаульська, та інші. 

Методи дослідження. Для забезпечення досягнення поставленої мети в 

дослідженні використано основні методи пізнання – діалектичний, синтезу та 

аналізу. 

Для порівняння планових і фактичних розмірів заробітної плати 

працівників досліджуваного підприємства було використано метод порівняння, 

групування і систематизація. При визначенні відносного і абсолютного 
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показника відхилення розміру фонду заробітної плати застосовувався метод 

відносних і середніх величин. З метою забезпечення нормативно-довідковими 

матеріалами використали метод інформаційного моделювання. Шляхом 

практичного застосування методу абстрагування у роботі представлені 

узагальнені висновки за результатами дослідження організації методики обліку 

та аналізу виплат працівникам на підприємстві. 

Практичне значення результатів дипломної роботи. Результати 

дослідження впроваджено у практичну діяльність ТОВ «Фармасел». 

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 

РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

  1.1. Заробітна плата як важлива ланка системи соціально-трудових 

відносин 

 

Дослідження заробітної плати займає важливе місце серед сучасних 

проблем суспільства. Заробітна плата є предметом дослідження економістів 

протягом багатьох років. Це особливо актуально в сучасних умовах 

економічного розвитку України внаслідок посилення конкуренції, глобалізації 

бізнесу та підвищення ризиків підприємницької діяльності. Сьогодні економіка 

спрямована на забезпечення матеріальної зацікавленості працівників і 

підвищення ефективності праці. 

Розвивалося соціально-економічне життя, з'являвся поділ праці різної 

складності, що призвело до виникнення та розвитку системи обліку розрахунків 

з працівниками. 

Основні принципи обліку розрахунків з працівниками зародилися ще в 

давнину. Зокрема, у Стародавньому Єгипті (ІІІ тис. до н. е.) облік робочої сили 

починався з реєстрації працівників за місцем роботи. У реєстрі зберігалися 

голови та руки працівників. Кадровий облік доповнено розрахунком 

використання робочої сили. Для цього використовувалися поіменні списки, в 

яких вказувалися причини відсутності працівників. 

У Вавилоні (5 ст. до н. е.) вели облік робочого часу, персоналу, витрат на 

утримання та використання робочої сили. Для обліку робочого часу та 

використання робочої сили заведено іменні листки з причинами неявки. Але 

забезпечити повний контроль за процесом роботи не змогли. У результаті 

створювався новий документ, близький за характером до порядку написання. 

Були групові та індивідуальні замовлення з показниками сортів і видів продукції, 
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норм виробітку та їх виконання, трудо-днів, загальної маси виробленої продукції 

[2, с. 256]. 

У Вавилоні відбувалося планування, контроль і нормування витрат праці. 

Щодо того, якими були норми утримання робочої сили, то схематично опишемо 

їх на рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Складання норми утримання робочої сили 

 

Перші елементи документації виплат працівникам можна побачити в 

Персії (522 - 486 рр. до н. е.). При видачі коштів заповнюють створений в офісі 

документ «вимога-доручення», а потім працівник показує його скарбнику; 

скарбник, у свою чергу, вів платіжну відомість, у якій робив записи про видачу 

грошей. Крім грошей, згідно з цим документом, працівник міг отримати ще й 

продукти. 

За часів Римської імперії систематичний облік витрат на персонал був дуже 

розвинений. Тобто на кожного працівника відкрився окремий особовий рахунок. 

Робітники отримували платню тричі на рік і платили грошима, їжею, взуттям, 

одягом або сіном. Вартість запропонованого майна та їжі вираховується з 

франшизи. Розмір призначеної для виплати встановлюється накопиченою сумою 

[3, с. 26]. 

Першим літературним джерелом, в якому згадується облік виплат 

працівникам, є «Трактат про рахунки та записи» Луки Пачолі (1494 р.) [4] , де в 

розділі 22 міститься інформація про облік витрат на оплату праці помічників і 

Норми 
утримання

кваліфікація посада
термін залучення 
до праці наманих 

працівників

оцінка робочої 
сили
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службовців. працівників. У цій праці італійський математик описує необхідність 

використання окремого рахунку для відображення витрат на оплату праці [5, С. 

127]. 

У 19-20 століттях над питаннями обліку розрахунків з працівниками 

працювали вчені різних шкіл і напрямів бухгалтерського обліку. До передових 

шкіл належать французькі, німецькі, італійські, російські та українські радянські 

школи. 

У середині XIX століття у Франції виникли і отримали розвиток два 

напрямки обліку розрахунків з працівниками: матеріальний (дебет рахунку 

«Готова продукція») і фінансовий (дебет рахунку «Собівтрати і прибуток»), а 

також кредит грошових коштів. рахунок, оскільки до складу витрат 

враховуються лише фактично виплачені кошти, кошти, не зараховані на 

кредиторську заборгованість, на виплату заробітної плати не використовувалися 

[6, С. 138]. 

У німецькій школі бухгалтерського обліку теоретично і практично 

існувало чотири варіанти розрахунку виплат працівникам, які ми схематично 

описуємо на рис. 1.2. 

 

Рис.1.2. Відображення нарахування виплат працівникам в Німецькій 

бухгалтерській школі 

Варіанти нарахування 
виплат працівникам

дебет рахунку 
"збитків та 
прибутків"

дебет рахунку 
"виробництва"

по дебету 
рахунків, до яких 

відноситься 
оплата праці 
("матеріали", 

"основне 
виробництво", 

"допоміжне 
виробництво", 

"збут")

за допомогою 
спеціально 
введеного 

збирально -
розподільного 

рахунку 
заробітної плати
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У всіх випадках, представлених на рисунку 1.2, кредитується рахунок 

«Розрахунки по оплаті праці». 

Важливою основою для подальшого розвитку обліку виплат працівникам 

стала тижнева форма розрахунків з працівниками в англомовних країнах, а також 

внесок застосування нормування праці [7, с. 512]. 

Для задоволення певних потреб людина прагне фінансового забезпечення, 

тому актуальним на сьогодні є питання організації виплат працівникам підприємств 

для задоволення особистих потреб. Процеси ринкової трансформації 

адміністративно-командної системи управління економікою вимагають проведення 

необхідних досліджень у галузі вивчення ієрархії первинних і вторинних потреб 

людини за Маслоу. У певний час людина повинна задовольнити свою 

найважливішу потребу [8, с. 66]. 

Оскільки прийнято та затверджено багато документів, що визначають 

поняття заробітної плати, можна сказати, що дана тема є достатньо визначеною та 

дослідженою. Проте сьогодні вчені по-різному трактують економічну категорію 

«заробітна плата». 

Проблемні питання оптимізації використання робочої сили, підвищення 

продуктивності праці, вдосконалення системи нормування праці та умов праці 

досліджували багато вітчизняних вчених. Підходи до визначення поняття 

«заробітна плата» є неоднозначними, пояснення цього поняття подано в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Визначення змісту поняття «Зaробітна плата» у літературних 

джерелах 

№ 

з/п 
Автoр 

   
Визначення 

   

      

        

1. Закoн «Прo 

oплату праці» 

Зaрoбітнa плaтa – це винaгoрoдa, oбчисленa, як прaвилo, у грoшoвoму 

вирaзі, яку зa трудoвим дoгoвoрoм рoбoтoдaвець виплaчує прaцівникoві 

зa викoнaну ним рoбoту [9] 

 

 

2 Брезицька 

К.Ф. 

Зарoбітнa плaтa – це плaтa зa прaцю, a її величинa - це цінa прaці, якa 

визнaчaється нa ринку прaці в результaті взaємoдії пoпиту нa кoнкретні 

види прaці і її прoпoзицію. Зaрoбітнa  плaтa  являє  сoбoю  винaгoрoду,  

вирaжену як  прaвилo,  у  грoшoвoму еквівaленті, яку згіднo з трудoвим 

дoгoвoрoм влaсник aбo упoвнoвaжений ним oргaн виплaчує 

прaцівникoві зa викoнану ним рoбoту [10, c. 30] 
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Продовження табл. 1.1 

  

3. Бутинець 

Ф.Ф. 
Зaрoбітнa плaтa – oплaтa прaці нaймaних прaцівників, якa виражає 

перетвoрену фoрму вaртoсті і ціни рoбoчoї сили [11, c. 43] 

4. Васильчак 

С.В. 
Зaрoбітнa плaтa – це будь-який зaрoбітoк, oбчислений у грoшoвoму 

вирaзі, щo йoгo зaтрудoвим дoгoвoрoм влaсник, aбo упoвнoвaжений 

ним oрган виплачує працівникoві за викoнану рoбoту абo надані 

пoслуги [12, c. 152] 

5. Дубoвська 

O.В. 

Зaрoбітнa плaта – це грoшoвий вираз вартoсті і ціни рoбoчoї сили, який 

виплачується працівникoві за викoнану рoбoту абo надані пoслуги і 

спрямoваний на мoтивацію дoсягнення бажанoгo рівня прoдуктивнoсті 

праці [13, c. 23] 

6. Буряк П.Ю., 

Карпінський 

Б.А., 

Григoр’єва 

Зaрoбітнa плaтa – винагoрoда за викoнану рoбoту відпoвіднo дo 

встанoвлених нoрм праці (нoрми часу, вирoбітку, oбслугoвування, 

пoсадoві oбoв’язки) [14, c. 44] 

7. Кaлинa A.В. Зaрoбітa плaтa це чaстина дoданoї вартoсті у грoшoвій фoрмі, яка в 

результаті йoгo рoзпoділу надхoдить працівникам залежнo від кількoсті 

і якoсті затраченoї ними праці. [15, c. 272] 
8. Кoлoт А.М. Зарoбітна плата – це екoнoмічна категoрія, щo відoбражає віднoсини 

між власникoм підприємства і найманим працівникoм з привoду 

рoзпoділу нoвoствoренoї вартoсті [16, c. 711] 

9. Н.Л. 

Вaчевськa 
Зарoбітну плата визначається, як сума грoшей (кoштів), які працівник 

oтримує за свoю вирoбничу діяльність абo за кількість вигoтoвленoї 

прoдукції чи матеріальних благ [17, c. 177] 
10 

 

Мoчерний 

С.В. 

Зарoбітна плата – це грoшoве вираження вартoсті і ціни тoвару рoбoча 

сила та часткoвo результативнoсті функціoнування рoбoчoї сили [18, c. 

84] 

11 Пaшутa Н. Зaрoбітнa плaтa – це oб’єктивнo неoбхідний для відтвoрення рoбoчoї 

сили тa ефективнoгo функціoнувaння вирoбництвa oб’єм вирaженoї в 

грoшoвій фoрмі oснoвнoї чaстини життєвих зaсoбів, щo відпoвідaє 

дoсягнутoму рівневі рoзвитку прoдуктивних сил і зрoстaє прoпoрційнo 

підвищенню ефективнoсті прaці трудящих. Це не дoхід, a витрaти 

підприємствa нa відтвoрення трудoвих ресурсів нa суспільне 

неoбхіднoму рівні [19, c. 311] 

12 O.A. 

Дoрoнінa 

Під зарoбітнoю платoю рoзуміють такий рівень oплати праці, щo здатен 

забезпечити екoнoмічну свoбoду працюючій людині і йoгo сім’ї; 

ствoрює базoві oснoви для систем сoціальнoгo страхoвoгo захисту і 

сoціальнoгo забезпечення [20, c. 26] 

13 Усач В.Б. Зарoбітна плата – винагoрoда, oбчислена як правилo, y грoшoвoмy 

вирaзі, якy зa трyдoвим дoгoвoрoм влaсник абo yпoвнoважений ним 

oрган виплачyє працівникoві за викoнанy ним рoбoту [21, c. 263] 
14 Швець Л.П. Зарoбітна плата –  це елемент витрат вирoбництва, і вoднoчас гoлoвний 

чинник забезпечення матеріальнoї зацікавленoсті працівників у 

дoсягненні висoких кінцевих результатів праці [22, c. 40] 

15 Яременкo 

Л.М. 

Зарoбітна плата – частина вартoсті у грoшoвій фoрмі, яка в результаті 

йoгo рoзпoділу надхoдить працівникам залежнo від кількoсті і якoсті 

затраченoї ними праці [23] 
 



11 

 

Отже, економічна категорія «заробітна плата» складна, багатовимірна і 

потребує вивчення з різних позицій, які відобразимо схематично на рис. 1.3. 

 

Рис. 1.3. Складові елементи категорії «заробітна плата» 

 

«Заробітна плата» як економічна категорія відображає відносини між 

роботодавцем і найманим працівником щодо новоствореного розподілу вартості 

[69, с. 29]. Слід зазначити, що заробітна плата – це, як правило, грошова 

винагорода або заробітна плата, яка виплачується власником або уповноваженим 

ним органом працівникові за виконану ним роботу за трудовим договором [24, 

с. 114]. 

Як елемент ринку праці «заробітна плата» формується в результаті 

взаємодії попиту та пропозиції і виявляє наперед встановлену вартість 

використання робочої сили. Якщо говорити про показник – дохід працівника, то 

зазначимо, що це основна частина його доходу для реалізації його 

працездатності. 

Для підприємства заробітна плата є елементом витрат виробництва, що 

забезпечує матеріальну зацікавленість працівника у високопродуктивній праці 

[25, с. 69]. 

Для оцінки розміру виплат працівникам у практиці вітчизняного обліку 

використовується показник фонду оплати праці від 13 січня 2004 р. [47] згідно з 

Заробітна 
плата

основна 
частина 
доходу 

працівника

грошова 
винагорода за 

працю

відображаэє 
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між 
роботодавцем 
та найманим 
працівником

елемент 
ринку праці
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Інструкцією зі статистики заробітної плати No 5, структуру якого наведено на 

рис.1.4. 

Фонд оплати 

праці 

 

- фонд основної заробітної плати 

- фонд додаткової заробітної плати 

-    інші заохочувальні та компенсаційні виплати 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Структура фонду оплати праці 

 

Розглянемо докладніше структуру фонду оплати праці. 

Основна заробітна плата працівника — це винагорода за виконану роботу 

відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обов'язків, 

обслуговування). Тарифні ставки працівників (заробітна плата) і посадові оклади 

працівників установлюються за формою [25, с. 512]. 

Додаткова заробітна плата працівника — це винагорода за понаднормову 

роботу, успіхи та винахідливість у роботі, а також особливі умови праці. Він 

включає доплати (за неповний робочий час, надурочну роботу, роботу у святкові 

дні, у позаробочий та нічний час), премії, гарантії та компенсаційні виплати, 

передбачені чинним законодавством, винагороди, пов’язані з виконанням 

виробничих обов’язків і функцій. . 

До інших заохочувальних і компенсаційних виплат належать винагороди за 

результатами роботи за рік, винагороди за спеціальними системами та 

положеннями, компенсації та інші грошові та матеріальні виплати, не передбачені 

чинним законодавством [26, с. 76]. 

На сьогодні в Україні діє декілька нормативно-правових актів, які визначають 

економічну сутність поняття «заробітна плата» та класифікацію виплат 

працівникам, зупинимося на них докладніше. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» розроблене на основі 

міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 19 «Виплати працівникам», описує 
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методологічні основи обліку виплат працівникам та детально описує поняття [74, c. 

87]. 

У П(С)БО 26 наведено класифікацію виплат працівникам за категоріями, але 

недостатньо налагоджено порядок їх визнання, оцінки та відображення в системі 

бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання. 

Відповідно до МСБО 19 виплати працівникам – це будь-який вид винагороди, 

яку роботодавець надає працівникам в обмін на послуги підприємству. При цьому 

працівник може надавати свої послуги підприємству на повній чи неповній 

зайнятості, постійно чи тимчасово та на тимчасовій основі [27, с. 362]. 

Класифікацію наведену у МСБО 19 зобразимо схематично на рис. 1.5.

 

 

Рис. 1.5. Виплати працівникам відповідно до МСБО 19 

Розглянемо детальніше подані на рисунку 1.5. виплати.  

Короткострокові виплати працівникам — це виплати (крім виплат при 

звільненні та компенсації в капіталі), які підлягають виплаті в повному обсязі 

протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду, протягом якого 

працівник надав певні послуги. 

Вихідні виплати – це виплати працівникам (окрім вихідної допомоги та 

компенсаційних виплат на основі капіталу), які виплачуються після припинення 

трудових відносин. 

Як визначено в МСБО 19, програми виплат по закінченні трудової 

діяльності — це формальні або неофіційні домовленості, згідно з якими суб’єкт 
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господарювання виплачує виплати по закінченні трудової діяльності одному або 

кільком працівникам. 

Програми з визначеними внесками – це програми виплат, за якими суб’єкт 

господарювання сплачує фіксовані внески приватному суб’єкту господарювання та 

не має подальших зобов’язань сплачувати подальші внески, якщо тільки фонд не 

має достатніх активів для оплати всіх платежів, пов’язаних з послугами працівників 

за минулий період. поточний. 

Програми з визначеною виплатою – це виплати по закінченні трудової 

діяльності, крім програм із визначеними внесками. 

Державні програми характеризуються як програми з фіксованим внеском або 

фіксованим платежем залежно від зобов'язань суб'єкта господарювання за 

програмою. 

Багато державних програм фінансуються за рахунок поточних доходів, 

наприклад: 

- внески, встановлені на такому рівні, який, як очікується, буде достатнім для 

виконання необхідних платежів, термін сплати яких настає в цей же період; 

- майбутні платежі, отримані в поточному періоді, сплачуються з майбутніх 

внесків. 

Відмінності між програмами з визначеними внесками та програмами з 

визначеними платежами обговорюються в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 

Відмінності програм з визначеним внеском і з визначеними 

виплатами 

  

Різновид програми виплат Характеристика 

Програми з визначеними виплатами 

Програми  пенсійного  забезпечення,  

згідно  з якими  суми,  що  належать  

виплаті  у  вигляді пенсійного   

забезпечення,   визначаються   за 

допомогою формули, за основу якої 

береться сума заробітку працівника 

або його робочий стаж , або те й інше 



15 

 

Продовження Таблиці 1.2 

Програми з визначеним внеском 

Програми пенсійного забезпечення, згідно з 

якими суми, що підлягають виплаті у вигляді 

пенсійного забезпечення, визначаються 

відповідно до внесків, сплачених  до  фонду,  

і  отриманого  від  них інвестиційного доходу 

 

Програми кількох роботодавців – це плани з визначеною виплатою (окрім 

державних планів) або плани з визначеною виплатою (окрім державних планів): 

а) об'єднати активи, введені різними суб'єктами господарювання, які не 

перебувають під спільним контролем; 

b) використовувати ці активи для оплати праці працівників кількох суб’єктів 

господарювання, на основі яких визначається рівень внесків і надбавок незалежно 

від типу установи, де ці працівники працюють. 

Інші довгострокові виплати працівникам — це виплати працівникам (крім 

вихідної допомоги та компенсаційних виплат на основі капіталу), які не підлягають 

виплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду, 

протягом якого працівник надав певні послуги. Вихідні виплати - це виплати, 

належні працівникам внаслідок: 

а) рішення суб'єкта господарювання про звільнення працівника до настання 

призначеного терміну виходу на пенсію; 

б) рішення про звільнення працівника за власним бажанням замість грошової 

виплати. 

Компенсаційні виплати працівникам здійснюються з використанням 

інструментів власного капіталу компанії, порядок здійснення таких виплат 

встановлено МСФЗ 2 «Виплата на основі акцій» та П(С)БО 34 [29]. 

До компенсаційної виплати пайових інструментів організації належати: 

- акції, опціони на акції та інші інструменти капіталу, випущені працівникам, 

ці інструменти нижчі за справедливу вартість, яка може бути випущена третій 

стороні; 
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- грошові виплати, розмір яких залежить від майбутньої ринкової вартості 

акцій підприємства [29]. 

Отже, основним і важливим елементом трудового процесу є вміння та 

кваліфікація працівника, його ставлення до праці, вимоги та вміння їх задовольняти. 

На сьогоднішній день вчені мають багато трактувань значення заробітної 

плати, що пояснюється різними науковими переконаннями. Вивчивши поняття 

«заробітна плата», пропонуємо таке визначення заробітної плати, а саме оплату 

наданих працівником послуг, яка відображає соціально-економічний стан 

національної економіки та рівень життя в суспільстві, працівника. і його сім'ї, щоб 

отримати всі необхідні блага, а також заощадити на майбутнє. Виплати працівникам 

— це всі види додаткових виплат замість поточних і майбутніх компенсацій, а також 

майбутні, поточні та минулі виплати працівнику та членам його сім’ї суб’єктом 

господарювання самостійно або через третю сторону відповідно до чинного 

законодавства та внутрішньої практики. послуги. 

  1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку, оподаткування, аудиту 

розрахунків з оплати праці 

 

У 1991 році після проголошення незалежності України у 1991 році виникла 

необхідність перегляду існуючих нормативно-правових актів у сфері забезпечення 

розрахунками з працівниками, які б відповідали демократичним і суверенним 

засадам існування незалежної держави. В Україні прийнято «Про підприємства в 

Україні» (нині втратив чинність), підприємства отримали можливість самостійно 

створювати форми і системи оплати праці, визначати її вартість, а також інші види 

доходів працівників відповідно до чинного законодавства. 

Процес реформування нормативно-правових актів у цій сфері триває вже 

понад 20 років і досі не завершено. 

Нормативно-правове регулювання оплати праці працівників на 

підприємствах, в установах і організаціях в Україні здійснюється на трьох 

рівнях: 
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- макрорівень - вплив нормативно-правової бази поширюється на всі види 

праці; 

- мезорівень - нормативно-правова база визначає правила розрахунків з 

працівниками окремих галузей з урахуванням їх особливостей; 

- мікрорівень - нормативні документи створюються на власному рівні 

підприємств згідно з чинним законодавством [82, с. 51] 

Розглянемо  їх  на  рис.  1.6. 

  
Нормативно-правове  регулювання  виплат  

пикам 

вапвп  

 «Про 

оплату  праці» 

Макрорівень Мезорівень Мікрорівень 

 Конституція 

України 

Кодекс законів про 

працю 

Закон  України  «Про 

оплату  праці» 

П(С)БО  26 

Інструкції, 

рекомендації 

Генеральна  

Угода 

Галузева Угода 

Колективний  

договір 

Трудовий   

договір 

Інші  внутрішні 

документи 

Положення  про 

оплату  праці 

Рис.  1.6.  Нормативно-правове  забезпечення  розрахунків за  виплатами  

працівникам 
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Кожен із зображених на рис. 1.6. Нормативні документи регламентують 

окремо 

сферу виплат працівникам, а саме: 

Відповідно до статті 43 Конституції No 254к/96 від 28.06.1996р. 

- ВР (в редакції від 15.03.2016) гарантує кожному право на вільний вибір і 

вільну згоду на роботу. ст. Статті 44-46 КЗпП гарантують працівникам право на 

захист своїх економічних і соціальних інтересів, право на соціальний захист [30]. 

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322 - VIII (зі змінами 

від 06.04.2017 р.) - розділи II, VI, VII, VIII визнають правову основу і гарантії прав 

громадян України. використовувати свої здібності у продуктивній і творчій праці 

[31]. 

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (в редакції від 

07.12.2017 р. № 2245-VIII) регулює відносини, що виникають у сфері стягнення 

податків і зборів, наприклад, визначає повний перелік податки. Збори та платежі, 

що справляються в Україні, порядок їх справляння, платники податків і зборів, їх 

права та обов'язки, компетенція контролюючих органів, права та обов'язки їх 

посадових осіб у податковому контролі, а також відповідальність за непроведення 

податкового контролю. податкове законодавство [32]. 

Законом України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 144/95 - VIII (зі 

змінами від 06.12.2016 р.) визначено економічні, правові та організаційні засади 

виплати заробітної плати працівникам у трудових відносинах [33]. 

Законом України від 15.11.1996 р. No 504-VIII «Про розвиток» (в редакції від 

17.05.2016 р.) встановлено державні гарантії права на відпустку, визначено строк, 

порядок та умови їх надання для відновлення відпустка. працездатність, зміцнення 

здоров'я, а також виховання дітей, задоволення своїх потреб та інтересів, всебічний 

розвиток людини [34]. 

Відповідно до цього Закону громадяни, які перебувають у трудових 

відносинах з підприємством, незалежно від виду роботи та галузевої належності, а 

також громадяни, які працюють за трудовим договором з фізичною особою (ч. 1 ст. 

2 Закону № 504) . , має право на відпочинок. 

ст. Статтею 4 Закону № 504 визначено такі види щорічних відпусток: 
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1) основна відпустка; 

2) додаткова відпустка: 

- додаткова відпустка за шкідливі умови праці та важку працю; 

- додаткова відпустка за особливий характер праці; 

- інші додаткові відпустки, передбачені законодавством. 

Тривалість відпусток обчислюється в календарних днях (ч. 1 ст. 5 Закону No 

504). 

При визначенні тривалості відпустки не враховуються: 

- святкові та неробочі дні, що відповідають періоду відпустки; 

- додаткові дні відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню 

дитину-інваліда І групи А з дитинства. 

Тривалість щорічної основної відпустки становить не менше двадцяти 

чотирьох календарних днів за відпрацьований робочий рік, який відраховується з 

дня укладення працівником трудового договору з підприємством (ст. 75 КЗпП, ст. 6 

Закону № 504).  

З метою задоволення життєво важливих потреб та інтересів працівників 

статтею 25 Закону № 504 врегульовано питання надання їм двох видів відпусток без 

збереження заробітної плати: 

- на підставі суб'єктивного права, визначеного чинним законодавством, 

відпустка надається працівникам в обов'язковому порядку за їх бажанням; 

- відпустка за угодою сторін, тобто відпустка за сімейними обставинами або 

з інших причин. 

Обов'язкові відпустки, що надаються за бажанням працівників: 

  - матері, батьку, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-

інваліда, - до 14 календарних днів щороку; 

- учасникам війни, особам відповідно до Закону Киргизької Республіки "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" - до 14 календарних днів 

щорічно; 

- інвалідам I і II груп - до 60 календарних днів на рік 

особам, які перебувають у шлюбі - до 10 календарних днів; 
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- 15 календарних днів для працівників, які допускаються до складання 

вступних іспитів до вищих навчальних закладів; 

- до 24 днів працівникам, які не використали повністю або частково щорічні 

основну та щорічні додаткові відпустки за попереднім місцем роботи і отримали за 

це грошову компенсацію; 

- для ветеранів праці - до 14 календарних днів щороку. 

Працівник подає письмову заяву про надання відпустки без збереження 

заробітної плати із зазначенням особистих обставин. До заяви додаються відповідні 

документи, в яких підтверджується факт настання обставин та зазначається 

тривалість відпустки та дата її початку. 

Невикористана в цьому році відпустка на наступний рік не переноситься. 

Всі інші випадки оплати відпусток без збереження заробітної плати 

погоджуються з відділом кадрів 

Перелік підстав для надання такої відпустки чинним законодавством України 

не визначено. Документи, що підтверджують надання відпустки без збереження 

заробітної плати за згодою сторін, до заяви додавати не потрібно. Працівник може 

використовувати таку відпустку загальною тривалістю до 15 календарних днів на 

рік. Рішення про надання такої відпустки приймає лише керівник підприємства. 

Час перебування у відпустці без збереження заробітної плати зараховується 

до стажу роботи і враховується при наданні працівнику щорічної відпустки. 

Законом України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3357 

- XII (зі змінами від 28.12.2014 р.) визначено правові основи розроблення, створення 

та виконання колективних договорів і угод. регулювання трудових відносин і 

соціально-економічних інтересів працівників і власників [35]. 

Законом України від 12 жовтня 2009 року № 1646-17 «Про встановлення 

прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» встановлено розмір 

прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, що забезпечує належний 

соціальний захист кожного громадянина України під час фінансового періоду. 

період. та економічна криза [36]. Підставою для встановлення прожиткового 

мінімуму на 2018 рік є Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 

рік». 
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Відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про 

оплату праці» мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір 

оплати праці за звичайну, некваліфіковану працю, нижче якого не може 

виплачуватися заробітна плата за місячну норму праці. виконується працівником. 

З 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата в Україні становитиме 6700 грн. 

У таблиці 1.3 розглянемо розмір мінімальної заробітної плати за останні 5 

років. 

Таблиця 1.3 

Розмір  мінімальної  заробітної  плати  за  останні  5  років 

Дата 

введення в 

дію нового 

розміру МЗП 

Розмір 

МЗП на 

місяць 

Розмір 

МЗП на 

годину 

Нормативний акт 

з 01.10.2022 6700 грн. 40,46 грн. 

Закон України “Про 

Державний бюджет України 

на 2022 рік” від 2 грудня 

2021 року № 1928-IX  

з 01.12.2021 6500 грн. 39,12 грн. 

Закон України “Про 

Державний бюджет України 

на 2021 рік” від 15 грудня 

2020 року № 1082-IX 

з 01.01.2021 6000 грн.  36.11 грн. 

Закон України “Про 

Державний бюджет України 

на 2021 рік” від 15 грудня 

2020 року № 1082-IX 

з 01.09.2020 5000 грн. 29.20 грн. 

Закон України “Про внесення 

змін до Закону України “Про 

Державний бюджет України 

на 2020 рік” від 25.08.2020 р. 

№ 822-ІХ 

з 01.01.2020 4723 грн. 28,31 грн. 
ст. 8 Закону України від 

23.11.2018 р. N 294-IX 

з 01.01.2019 4173 грн. 25,13 грн. 

ст. 8 Закону України «Про 

Державний бюджет України 

на 2019 рік» від 23.11.2018 р. 

№ 2629-VIII. 

01.01.2018 3723 грн. 22,41 грн. 
Закон України № 2246-VIII 

від 07.12.2017 р.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text
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Зобразимо  схематично  на  рисунку  1.7  тенденцію  змін  розміру  мінімальної  

заробітної  плати  за  останні  роки  в  Україні. 

 

Рис.  1.7.  Зміна  розміру  мінімальної  заробітної  плати  за  останні  роки 

 

Як видно з рисунка 1.7, показники розмірів поступово збільшуються. 

Підвищення мінімальної заробітної плати має позитивно впливати на розвиток 

економічної системи та бути виправданим. 

№ 2464-17 від 08.07.2010 (в редакції від 01.01.2018) «Про збір та облік 

єдиних внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Закон 

України та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, його утримання порядок і умови оплати [38]. 

Законом України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. No 2694 - XII (зі 

змінами від 23.03.2017 р.) визначено основні положення щодо реалізації 

конституційного права громадян на охорону життя і здоров’я під час роботи, 

безпеки, промислової встановлює участь державних органів у відносинах між 

власником підприємства або уповноваженим ним органом і працівником з 

питань гігієни навколишнього середовища та праці, затверджує єдиний порядок 

організації охорони праці в Україні [39]. 
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8. НП(С)БО 26 «Виплати працівникам» № 601 від 28.10.2003 р. (зі змінами, 

внесеними згідно з наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1591) виплати (у 

грошовій та не грошовій формі) за роботи та послуги, виконані працівниками) 

розкривається в бухгалтерській інформації та фінансовій звітності [40]. 

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 «Про 

затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» (в ред. згідно з 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 р.) встановлює 

механізм для обчислення середньої заробітної плати необхідний для обчислення 

різних виплат працівників становить [41]. 

Постанова НКЦПФР від 17.07.2003 № 1078 «Про затвердження Порядку 

проведення індексації грошових доходів населення» (відповідно до редакції 

постанов КР від 24.10.2017) встановлює правила розрахунку для індексації сум 

грошових доходів населення [42]. 

Після прийняття та впровадження вищезазначених нормативно-правових 

актів відбулися позитивні зміни в організації оплати праці, наприклад, перехід 

на колективно-договірні принципи регулювання та встановлення державних 

гарантій оплати праці [83, с. 119]. 

Проте існує низка проблем, особливо у сфері правового регулювання 

праці, які не дозволяють у повному обсязі реалізувати закріплені в Конституції 

України права, свободи та інтереси громадян та створити всі необхідні умови 

для їх творчого використання. Ці проблеми випливають із неузгодженості та 

багатьох недоліків трудового законодавства України. Розширення локального 

регулювання трудових відносин створює ризик довільного тлумачення вимог 

законодавства про працю та погіршення правового статусу працівника [43, с. 

21]. 

Також розглянемо нормативно-правове регулювання відпусток. Так, 

Законом України «Про відпустки» визначено період відпочинку громадян 

України – не календарні дні, а будні, що звужує зміст існуючих прав (відповідно 

– порушення статті 22 Конституції України), тому пропонуємо внести відповідні 

зміни до чинного законодавства, адже проблема безпосередньо впливає на 
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розмір доходу кожного працівника у вигляді відпускних, а також зменшує права 

працівника за основною гарантією. забезпечення прав громадян – Конституція 

України. 

Отже, в Україні, як і в більшості ринкових економічних систем світу, 

організація регулювання заробітної плати є багаторівневою, у тому числі 

ринковою; стан; колективного договору та регулювання на рівні суб'єктів 

господарювання. Існують закони, нормативні акти та контракти, які регулюють 

процес надання виплат працівникам усіх рівнів. Ці документи регламентують 

окремі напрямки виплат працівникам, а саме: податкове навантаження, 

відпустка працівника, розмір прожиткового мінімуму, розрахунок середньої 

заробітної плати тощо. За результатами дослідження кожна із зазначених сфер 

регулювання є незавершеною та потребує доопрацювання, тому рекомендуємо 

удосконалити правове регулювання оплати праці працівників, зокрема 

закріпити визначення понять «заробітна плата» та « виплати працівникам». 

 

1.3. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Фармасел» 

 

Назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«ФАРМАСЕЛ» 

ЄДРПОУ: 36705378 

Скорочена назва: ТОВ "ФАРМАСЕЛ" 

Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Основний напрямок діяльності:  

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами 

Додаткові(ий) напрямки(ок) діяльності: 

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 

21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 

46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами 
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47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих 

магазинах 

Поточний стан: діє 

Офіційна адреса: Україна, 07850, Київська обл., Бородянський р-н, селище 

міського типу Клавдієво-Тарасове, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 44Б 

Обсяг статутного капіталу (грн.): 50000000,00 

Статутна інформація: Діє на підставі установчих документів, 

затверджених засновниками (учасниками) 

Звітність складена: у тисячах гривень 

Форма звітності: повна 

Фінансовий аналіз за 2019-2021 рр. 

Фінансовий аналіз проведено на основі звітностей підприємств. 

На рис 1.8 наведена динаміка активів ТОВ «ФАРМАСЕЛ» за 2019-2021 рр. 

 

Рис. 1.8. Динаміка активів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФАРМАСЕЛ» у 2019-2021 рр., тис. грн. 

Джерело: розраховано та складено автором за даними фінансової 

звітності підприємства [Додаток А,Б,В] 

Проведення порівняльного аналітичного балансу необхідно здійснювати 

для отримання повної оцінки фінансового стану підприємства. Порівняльний 
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аналітичний баланс включає показники як горизонтального, так і вертикального 

аналізу. Горизонтальний аналіз балансу визначає побудову однієї або декількох 

аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються 

показниками динаміки [1]. Так, результати горизонтального аналізу балансу 

ТОВ «ФАРМАСЕЛ» за 2019–2021 рр. наведено в табл. 1.5 (аналіз активу 

балансу) та в табл. 1.4 (аналіз пасиву балансу). 

Таблиця 1.4  

 Горизонтальний аналіз активів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФАРМАСЕЛ» у 2019-2021 рр., тис. грн. 

Показник 2019 2020 2021 

Абс.  

приріст, тис. грн 
Відн. приріст, %  

2020-

2019 

2021-

2020 
 2020/2019 2021/2020 

Незавершені 

капітальні 

інвестиції 

11532 54297 118023 42765 63726 371% 117% 

Необоротні 

активи 
19194 62458 126217 43264 63759 225% 102% 

Запаси 61019 82603 68329 21584 -14274 35% -17% 

Дебіторська 

заборгованість 

за продукцію, 

товари, 

роботи, 

послуги 

48417 53942 53957 5525 15 11% 0% 

Оборотні 

активи 
119298 157519 180319 38221 22800 32% 14% 

Активи 138492 219977 306536 81485 86559 59% 39% 

Джерело: розраховано та складено автором за даними фінансової 

звітності підприємства [Додаток А,Б,В] 
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Загальна вартість майна підприємства за підсумками статті балансу в 2020 

р. збільшилася за звітний рік на 59% порівняно з даними 2019 р., а у 2021 році 

порівняно з 2020 – на 39%. Необоротні активи збільшилися на 225% у 2020 році 

порівняно з 2019, а у 2021 році порівняно з 2020 – на 102%. Оборотні активи за 

той самий період збільшилися на 32% та 14% відповідно. Цей факт свідчить про 

підвищення потенціалу підприємства генерувати прибуток для власників, адже 

сума активів, що приймає участь у виробничому, інвестиційному та фінансовому 

процесі росте.  

Це свідчить про ефективність використання всіх оборотних активів та 

ресурсів. 

На рис. 1.9 зображена динаміка джерел фінансування підприємства. 

 

 

Рис. 1.9. Динаміка джерел фінансування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФАРМАСЕЛ» у 2019-2021 рр., тис. грн. 

Джерело: розраховано та складено автором за даними фінансової 

звітності підприємства [Додаток А,Б,В] 

Таким чином, за 2021 рік бачимо значне збільшення суми довгострокових 

зобов’язань (+341,35%), збільшення власного капіталу (+42,97%) та зменшення 

короткострокових зобов’язань (-5,19%). 

Проведемо горизонтальний аналіз пасивів балансу (табл. 1.5). 
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Таблиця 1.5  

 Горизонтальний аналіз пасивів (джерел фінансування активів) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФАРМАСЕЛ» 

у 2019-2021 рр., тис. грн. 

Показник 2019 2020 2021 

Абс. 

приріст, тис. 

грн 

Відн. приріст, 

% 

2020-

2019 

2021-

2020 

2020-

2019 

2021-

2020 

Зареєстрований 

(пайовий 

капітал) 

29342 50000 50000 20658 0 70% 0% 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток 

22627 20661 51023 -1966 30362 -9% 147% 

Власний капітал 51969 70661 101023 18692 30362 36% 43% 

Довгострокові 

кредити банків 
370 25937 26616 25567 679 6910% 3% 

Довгострокові 

зобов’язання 
370 25937 88536 25567 62599 6910% 341% 

Товари, роботи, 

послуги 
59128 85861 94708 26733 8847 45% 10% 

Інші поточні 

зобов’язання 
3953 27235 7696 23282 

-

19539 
589% -72% 

Короткострокові 

зобов’язання 
86153 123379 116977 37226 -6402 43% -5% 

Баланс 138492 219977 306536 81485 86559 59% 39% 

Джерело: розраховано та складено автором за даними фінансової 

звітності підприємства [Додаток А,Б,В] 

Аналізуючи дані табл. 1.5, зауважимо, що власний капітал із 2019 по 2021 

р. збільшився на 49054 грн. Це свідчить про те, що переважно підприємство 

здійснює свою діяльність, не залучаючи позикові кошти, що, своєю чергою, не 

загрожує погіршенню ліквідності та платоспроможності підприємства. 
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Факт зростання суми власного капіталу вказує на підвищення рівня 

благополуччя власників. 

Зростання загальної суми зобов’язань забезпечує більш повне розкриття 

наявного потенціалу компанії, хоча призводить до підвищення залежності від 

зовнішніх постачальників фінансових ресурсів. 

Розрахуємо фінансову автономію та поточну ліквідність підприємства 

(табл. 1.6). Показники були розраховані за наступними формулами: 

Показник фінансової автономії = Власний капітал / Сума пасивів 

Поточна ліквідність = Оборотні активи / Короткострокові зобов’язання 

Таблиця 1.6 

 Показники стійкості та платоспроможності ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФАРМАСЕЛ» у 2019-2021 рр., 

частка одиниці 

Показник 2019 2020 2021 

Абс. 

приріст, тис. грн 
Відн. приріст, % 

2020-

2019 

2021-

2020 

2020-

2019 

2021-

2020 

Фінансова 

автономія 
0,38 0,32 0,33 -0,06 0,01 -16% 3% 

Поточна 

ліквідність 
0,22 0,51 0,63 0,29 0,12 132% 24% 

Джерело: розраховано та складено автором за даними фінансової 

звітності підприємства [Додаток А,Б,В] 

Спостерігається зниження фінансової незалежності компанії, про що 

свідчить динаміка коефіцієнта фінансової автономії. У 2020 році порівняно з 

2019 коефіцієнт фінансової автономії знизився на 16%, а у 2021 році порівняно з 

2020 збільшився на 3%. Він показує, яку частину у загальних вкладеннях у 

підприємство складає власний капітал та характеризує фінансову незалежність 

підприємства від зовнішніх джерел фінансування його діяльності. Отже, через те 
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що рекомендоване значення цього показника має бути вище 0,5, то протягом 

проаналізованного періода підприємство мало фінансову залежність від 

зовнішніх джерел. 

Що стосується коефіцієнта поточної ліквідності, який ще називають 

коефіціентом швидкої ліквідності, тому що він показує яку частину поточних 

зобов’язань підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних 

оборотних коштів (грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та 

дебіторської заборгованості), то у 2020 році порівняно з 2019 він збільшився на 

132%, а у 2021 році порівняно з 2020 – на 24%. Тендеція позитивна, тому що 

значення показника у 2021 році було вже вище за значення 0,6, що є бажаним 

рівнем для цього показника. 

Важливим показником прибутковості компанії є (EBIT) - прибуток до 

сплати відсотків та податків. Прибуток може бути розрахований як дохід 

за мінусом витрат без податку та процентів. EBIT також називають операційним 

доходом, операційним прибутком та прибутком до сплати відсотків та податків. 

Цей показник обчислюється шляхом додавання чистого фінансового 

результату та суми податків на прибуток. 

Таким чином розрахуємо EBIT за 2019 – 2021 роки. 

Для цього використовуємо фінансову звітність підприємства, а саме Звіт 

про фінансові результати (рядок 2300 + рядок 2350). 

EBIT 2019 = 4525+20375= 24900 

EBIT 2020 = 4111+18692 = 22803 

EBIT 2021 = 6741+30362 = 37103 

Відобразимо показник EBIT ТОВ «ФАРМАСЕЛ» на рис. 1.10. 

https://ua.nesrakonk.ru/revenue/
https://ua.nesrakonk.ru/revenue/
https://ua.nesrakonk.ru/interest/
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Рис. 1.10. Динаміка фінансових результатів ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФАРМАСЕЛ» у 2019-2021 рр., тис. 

грн. 

Джерело: розраховано та складено автором за даними фінансової 

звітності підприємства [Додаток А,Б,В] 

 

Виходячи з даних рис. 1.10, можна побачити, що за період 2019-2021 років 

чистий дохід зростає, а саме у 2019 році він складає 225809 грн., у 2020 р. – 

254827 грн., у 2021 р. – 324098 грн., що вказує на високу 

конкурентоспроможність в динамічному середовищі. Що стосується чистого 

фінансового результату, то у 2020 році в порівнянні з 2019 роком його значення 

зменшується (з 20375 грн., до 18692 грн.), а у 2021 році значення показника знов 

зростає (до 30362 грн.). Показник EBIT також у 2020 році у порівнянні з 2019 

зменшується з 24900 грн. до 22803 грн., а у 2021 – збільшується до 37103 грн.  

Доречним вважаємо розглянути рентабельність активів - ROA показує 

відсоток того, наскільки вигідні активи компанії в отриманні доходу. ROA є 

коефіцієнтом рентабельності активів, що показує процентне співвідношення 

чистого прибутку підприємства до його загальних активів. 

ROA є фінансовим показником ефективності ведення бізнесу, який, 

фактично, говорить про результативність використання компанією свого майна, 

включаючи кредитні запозичення. Це число повідомляє про те, що компанія 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2019 2020 2021

Чистий дохід від 

реалізації продукції

Чистий фінансовий 

результат

EBIT



32 

 

може робити з тим, що має, тобто скільки гривень заробітку отримує від кожного 

гривні активів. Це корисне число для порівняння конкуруючих компаній тієї ж 

галузі. 

Рентабельність активів = Чистий прибуток (Чистий збиток) / 

Середньорічна сума активів * 100% 

Середньорічна сума активів = (Активи на поч. періоду + Активи на кінець 

періоду) / 2. 

Розрахуємо рентабельність активів за 2019-2021 роки. 

2019 =  
20375

(74444+138492)/2
 ˑ100 = 19,2 % 

2020 =  
18692

(138492+219977)/2
 ˑ100 = 10,43 % 

2021 = 
30362

(219977+306536)/2
 ˑ100 = 11,5 % 

 

В табл. 1.7 наведено рівень інфляції за 2019-2021 рр. 

Таблиця 1.7  

 Рівень інфляції за 2019-2021 рр. 

Рік  Інфляція , % 

2019 4.1 

2020 5 

2021 10 

 

Джерело: 

[https://bankchart.com.ua/spravochniki/indikatory_rynka/inflation_index] 

 

Щоб більш грунтовно свідчити про вплив інфляції в країні на 

підприємства, співставимо інфіляцію в країні з рентабельністю активів 

підприємства за останні 3 роки (рис. 1.11). 
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Рис. 1.11. Співставлення рентабельності активів  ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФАРМАСЕЛ» з інфляцією в Україні за 

2019-2021 рр., % 

Джерело: розраховано та складено автором за даними фінансової 

звітності підприємства [Додаток А,Б,В] 

 

Рентабельність активів у період 2019-2021 років перевищувала інфляцію, що 

свідчить про реальне зростання вартості наявних у компанії активів. 

Рентабельність власного капіталу – показник, що вказує, наскільки ефективно 

використовується власний капітал, тобто скільки прибутку було згенеровано на 

кожну гривню залучених власних коштів. Цей індикатор є найбільш важливим для 

власників (акціонерів, учасників), адже дозволяє визначити зростання їх добробуту 

за аналізований період. Також цей показник використовується при оцінці вартості 

акцій підприємства, адже рентабельність власного капіталу дозволяє визначити, на 

які дивіденди можуть розраховувати власники акцій або на скільки зросте вартість 

їх акцій.  

Він розраховується як співвідношення чистого прибутку компанії за період і 

середньої вартості власного капіталу за цей же період. 

Рентабельність власного капіталу = Чистий прибуток (Чистий збиток) / 

Середньорічна сума власного капіталу * 100%. 

Розрахуємо цей показник за 2019-2021 роки. 

2019 = 
20375

(11117+51969)/2
 ˑ100 = 64,6% 
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2020 = 
18692

(51969+70661)/2
 ˑ100 = 30,39% 

2021 = 
30362

(70661+101023)/2
ˑ100 = 35,4% 

Для визначення привабливості компанії як об’єкту інвестування доцільно 

співставити рентабельність власного капіталу та рентабельність альтернативних 

напрямків вкладення капіталу власниками.  

Для простоти розрахунку використовуються дані Національного банку 

України щодо середньої доходності депозитів за останні три роки (табл. 1.8, рис. 

1.12). 

Таблиця 1.8 

Середня доходність депозитів за 2019-2021 рр. 

Рік  Показник  

2019 13,96 

2020 10,43 

2021 5,71 

Джерело: https://index.minfin.com.ua/banks/deposit/company/ 

 

 

Рис. 1.12. Співставлення рентабельності власного капіталу ТОВАРИСТВО 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФАРМАСЕЛ» з дохідністю 

альтернативних інструментів за 2019-2021 рр., % 

Джерело: розраховано та складено автором за даними фінансової 

звітності підприємства [Додаток А,Б,В] 
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Таким чином, перевищення рентабельністю власного капіталу дохідності за 

альтернативним інструментом вказує, що рівень благополуччя власників компанії 

зростає, причому більш швидкими темпами, ніж це характерно в середньому для 

фінансового ринку. 

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком  - показник 

прибутковості, який вказує на обсяг чистого прибутку (виручки компанії, за 

вирахуванням операційних витрат, відсотків, податків і іншого), який генерує 

кожна гривня продажів. Показник розраховується як співвідношення чистого 

прибутку до обсягу продажів. Значення вказує на частку виручки компанії, яка 

залишається після вирахування всіх витрат за поточний період. Також значення 

дозволяє приблизно спрогнозувати, на скільки зросте чистий прибуток компанії при 

підвищенні рівня збуту на гривню. 

Рентабельність продажів по чистому прибутку = Чистий прибуток (збиток) / 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції * 100%. 

2019 = (20375/225806)ˑ100= 9,02 % 

2020 = (18692/254827)ˑ100 = 7,34 % 

2021 = (30362/324098)ˑ100 = 9,45 % 

Динаміка показників рентабельності продажів ТОВ «ФАРМАСЕЛ» 

зображена на рис. 1.13. 

 

Рис. 1.13. Динаміка показників рентабельності продажів ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФАРМАСЕЛ» у 2019-2021 рр., % 

Джерело: розраховано та складено автором за даними фінансової 

звітності підприємства [Додаток А,Б,В] 
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Таким чином бачимо, що показник валової рентабельності демонструє 

додатне значення у всіх трьох роках. Це вказує на необхідність подальшого 

пошуку можливостей для збільшення обсягу продажів товарів та послуг для 

максимізації кінцевого фінансового результату. 

Основні показники діяльності підприємства за 2019-2020 роки наведені в 

табл. 1.9. 

Таблиця 1.9 

Основні показники діяльності підприємства ТОВ «Фармасел» за 

2019-2021 рр. 

№ Показники 2019 2020 2021 

Зміни 

Σ Σ % % 

1 Чиста виручка від 
реалізації, тис.грн. 

4483,2 4035,7 5950,7 -447,5 1915,0 90,0 147,5 

2 
Собівартість 

реалізованої 
продукції, тис.грн. 

-1819,7 2982,1 3429,3 4801,8 447,2 
-

163,9 
115,0 

4 Чистий 

збиток, тис.грн. 
-11921,9 -1413,6 -1300,2 

-

10508,3 
113,4 11,9 92,0 

5 Вартість 

майна, тис.грн. 
182578,4 187813,6 203115,0 5235,2 15301,4 102,9 108,1 

6 Вартість основних 

фондів, тис.грн. 
165372,2 161608,3 168302,0 -3763,9 6693,7 97,7 104,1 

7 Вартість необоротних 

активів, тис.грн. 
165379,0 161629,0 165432,0 -3750,0 3803,0 97,7 102,4 

8 Вартість оборотних 

коштів, тис.грн. 
17199,4 26184,6 2695,5 8985,2 

-

23489,1 
152,2 10,3 

  Оборотність 

оборотних коштів, дні 
53,9 71,0 93,5 17,1 22,5 131,7 131,6 

9 Чисельність 

робітників, чол.. 
125,0 114,0 120,0 -11,0 6,0 99,0 105,3 

10 Продуктивність праці, 
грн. 

103,4 120,7 124,0 17,3 3,3 116,7 102,8 

11 

Сума фінансових 

ресурсів, в т.ч. 
            

-власних; 2101,8 3484,3 1621,2 4807,4 -1863,1 102,8 46,5 

-позикових 89,3 686,5 1526,5 427,8 840,0 104,5 222,4 

12 Фондовіддача 0,7 0,8 0,9 0,1 0,1 118,6 108,4 

13 Фондоозброєність 27,0 19,5 17,3 -7,5 -2,1 72,2 89,0 
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Дослідження основних показників діяльності, проведене у роботі на основі 

фінансової звітності ТОВ «Фармасел», дозволило розробити рекомендаційні 

заходи щодо покращення фінансового стану підприємства, зокрема підвищення 

його платоспроможності та прибутковості: розробити і здійснювати програму 

скорочення витрат; поліпшити розпорядження активами підприємства, 

здійснити інвентаризацію стану майна з метою виявлення активів, які необхідно 

списати; підвищити ліквідність активів за допомогою рефінансування 

дебіторської заборгованості шляхом переведення її у грошову форму; 

сформувати ефективний механізм управління дебіторськими і кредиторськими 

зобов’язаннями та систему контролю за рухом і вчасною інкасацією дебіторської 

заборгованості; впровадити сучасні технології у систему фінансово-

господарської діяльності підприємства; застосовувати прогресивні форми 

розрахунків та розробити систему мотивацій своєчасної сплати зобов’язань; 

здійснювати постійний оперативний фінансово-господарський контролінг. 

Таким чином, було проведено загальний аналіз економічної діяльності 

ТОВ «Фармасел» за 2019-2021 рр. ,за допомогою якого було визначено, що на 

підприємстві є значні накладні витрати та висока чутливість до зміни виручки, 

підприємство розширює свою діяльність та налагоджує ефективну 

роботу. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є 

впровадження у подібні дослідження нових методик аналізу господарсько-

фінансової діяльності підприємства. 
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РОЗДІЛ 2 

 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З 

ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЇЇ ОПОДАТКУВАННЯ НА ТОВ 

«ФАРМАСЕЛ» 

2.1. Документальне оформлення нарахування заробітної плати 

 

Документообіг – це впорядкований процес руху документів і проведення 

різноманітних облікових процедур від моменту їх надходження (створення) до 

передачі в архів [48, с. 48]. 

Першою операцією поточного обліку є створення та прийняття первинних 

документів. Від обраної форми обліку залежить організація прийому документів. 

На наступному етапі документи мають бути перевірені в усіх аспектах: зміст, 

законність, правильність оформлення тощо. Потім вони йдуть на переробку, 

тобто. Передається для реєстрації господарських операцій в бухгалтерському 

обліку. Після роботи документи зберігаються та передаються до бухгалтерського 

архіву [49, с. 29]. 

Наказом від 5 грудня 2008 року № 489 «Про затвердження типових форм 

вихідних облікових документів зі статистики праці» Державний комітет 

статистики України затвердив типові форми вихідних облікових документів з 

обліку та використання персоналу підприємств, установ і організацій.  

Для зручності та своєчасного оформлення документів обліку праці та її 

оплати рекомендуємо використовувати розроблений ТОВ «Фармасел» графік 

документообігу, наведений у таблиці 2.1. 
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Таблиця  2.1.1 

Документообіг  первинних  документів  щодо  розрахунків  з  оплати  

праці 
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Розглянемо докладніше порядок використання оригіналів документів на 

підприємстві. 

Саме «Наказ про прийняття на роботу» (ф. № П-1) використовується для 

прийняття на роботу та оформлення працівників на ТОВ «Фармасель». На 

підставі заяви працівника у відділі кадрів складається наказ, у якому 

зазначаються найменування структурного підрозділу, штатна чисельність 

працівника, професія, посада, кваліфікація, умови прийому на роботу (на 

конкурсній основі, за умови договору, зі строком випробування, на час 

виконання певної роботи, на період, коли основний працівник не працює, умови 

праці (основний, неповний робочий день, тривалість робочого дня (тижня), 

розмір зарплати. 

Облік працівників підприємства веде відділ кадрів, інспектор з кадрів або 

інша уповноважена особа. 

Трудова книжка є важливим документом працівника, її заповнює особа, 

яка пропрацювала на підприємстві більше 5 днів, у тому числі власники 

підприємства, селянських господарств, сезонні та тимчасові власники. за умови, 

що працівники, а також позаштатні працівники підлягають державному 

соціальному забезпеченню. Що стосується сумісників, то їх трудові книжки 

зберігаються тільки за основним місцем роботи. Порядок ведення трудових 

книжок визначається «Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на 

підприємствах, в установах і організаціях» [51]. 

Працівникам при прийнятті на роботу видається трудова книжка. Особи, 

які шукають роботу вперше і не мають трудової книжки, мають пред’явити 

паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку. 

Підприємство веде облік працівників. Записи до них вносяться при прийнятті на 

роботу, звільненні або переведенні на іншу роботу і повинні бути оформлені в 

точній відповідності до редакції чинного законодавства з посиланням на 

відповідну статтю і пункт закону. 

До трудової книжки вносяться відомості про працівника, роботу, 

переведення на іншу постійну роботу, звільнення, нагороди та винагороди, 
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відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції. При внесенні кожного 

запису в трудову книжку на підставі наказу про призначення, переведення і 

звільнення працівник повідомляється про розписку в особовій картці. Якщо в 

трудовій книжці заповнено всі сторінки відповідних розділів, вона доповнюється 

додатковим записом. Трудова книжка видається працівнику в день звільнення. 

Для ведення обліку трудових книжок ТОВ «Фармасел» веде книгу обліку 

бланків трудових книжок та додатків до них (ф. No П-9), книгу обліку руху 

трудових книжок та додаткових записів до них (ф. № №). П-10), акт про 

анулювання бланків трудових книжок або додатків до них (ф. № П-11). 

Зазначені форми затверджено наказом Мінстату України від 27.10.1995 р. 

No 227 [52]. Операції з надходження та витрачання бланків трудових книжок і 

додатків до них обліковуються в книзі обліку бланків трудових книжок і додатків 

до них (ф. No П-9). Зазначена книга ведеться бухгалтерією підприємства. 

Книга обліку трудових книжок та додатків до них (ф. No П-10) ведеться 

відділом кадрів підприємства. У ньому обліковуються всі трудові книжки, 

отримані від працівників при прийнятті на роботу, а також видані при звільненні. 

При отриманні трудової книжки у зв'язку зі звільненням працівник розписується 

в особовій картці та книзі обліку. 

Бланки трудових книжок і додатків до них обліковуються як документи 

суворої звітності. На кожного працівника підприємства заповнюється особова 

картка за встановленою формою. До записів входять паспорт, трудова книжка, 

військовий квиток, диплом (свідоцтво про закінчення навчання), накази про 

прийом, переведення, звільнення тощо. 

Крім особових карток керівники та інженерно-технічні працівники, 

службовці, матеріально-технічні та наукові працівники заповнюють також табелі 

з обліку кадрів. Крім того, науковим працівникам заповнюватимуть посвідчення 

наукового працівника. Інспектор з кадрів показує рух працівників підприємства 

в окремій книзі. Регулювання трудових відносин між працівником і 

роботодавцем (власником) здійснюється за допомогою трудових договорів 

(контрактів) і угод. Особливою формою трудового договору є договір, у якому 
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визначаються строк його дії, права, обов'язки та відповідальність сторін (у тому 

числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці 

працівника, умови припинення трудового договору. Договір, у тому числі 

дострокове розірвання, встановлюється за згодою сторін [70]. Трудовий договір 

може бути: 

1) встановлені на невизначений строк; 

2) на строк, визначений угодою сторін; 

3) за домовленістю при виконанні певної роботи. 

Укладення трудового договору оформляється наказом або 

розпорядженням про прийняття працівника на роботу [55, с. 28]. 

Основним документом для обліку відпрацьованого часу є Табель обліку 

робочого часу (форма П-5). Протягом місяця створюється окремий примірник 

для виробничих підрозділів і категорій працівників. 

Для кожного працівника в табелі обліку використання робочого часу 

виділяється окремий рядок, де записується кількість робочих годин, умовними 

літерами зазначаються причини відсутності на роботі, наприклад, вихідні або 

святкові дні - «РВ», лікарняні - «X», відрядження — «СВ», відпустка — «CV» 

тощо. У табелі також зазначаються посада працівника, оклад, вид оплати праці, 

розмір заробітної плати, табельний номер, код синтетичного та аналітичного 

обліку [79, с. 86]. В кінці місяця звіт передається в бухгалтерію для нарахування 

заробітної плати. Для обліку обсягу виконаної роботи, робочого часу та оплати 

праці в будівництві, промисловості, допоміжних та інших виробництвах і 

господарствах застосовуються бригадний наряд та індивідуальний наряд. На 

першій сторінці мають завдання, класифікацію робіт, терміни та вартість 

одиниці роботи. 

Крім того, після закінчення роботи в наряді по бригаді записують кількість 

виробленої продукції або обсяг виконаної роботи, відпрацьований час і суму 

нарахованої заробітної плати. На задній частині вони заповнюють табель обліку 

робочого часу, у якому записують години, відпрацьовані кожним працівником. 

Заробітна плата кожного члена бригади визначається у звіті відповідно до 
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виконаної роботи, робочого часу, виду роботи та встановлених ставок. 

Розрахунок заробітної плати здійснюється шляхом визначення середньомісячної 

та середньоденної заробітної плати, зазначаються всі види виплат і утримань, 

визначається розмір належної працівникові [55, с. 44]. 

2.2. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з оплати праці та 

оподаткування заробітної плати 

 

Аналітичний розрахунок заробітної плати проводиться окремо для 

кожного працівника. Для цього використовується розрахунково платіжна 

відомість (форма P-6) або відомість обліку заробітної плати (додаток K). 

Розглянемо докладніше порядок заповнення розрахунково-платіжних 

відомостей, зокрема його складають певні структурні підрозділи. У ньому всі 

працівники відділу перераховуються за прізвищем, поіменним номером, 

професією, посадою, робочими днями (годинами) та записуються за категоріями. 

В окремих графах розділу «Розраховано» записуються суми нарахованої 

основної та додаткової заробітної плати за їх видами. Підставою для обліку є дані 

розкладу, зведені дані обліку вантажних транспортних засобів, зведені дані 

обліку використання машинно-тракторного парку, утримання заробітної плати 

працівників тваринництва. Накази про вахту та інші первинні та зведені 

документи з нарахування заробітної плати. 

У розділі «Отримано та виплачено» обліковується виплачена з каси 

заробітна плата та аванс у рахунок доходів за перше півріччя попереднього 

місяця. Основою для цих записів є звіти касира та платіжні відомості. Утримання 

із заробітної плати здійснюється на підставі податкових розрахунків, виконавчих 

листів, а також документів про розмір виплаченої заробітної плати [72, с. 172]. 

При заповненні відомостей вказуються виплати, які не включаються до 

фонду оплати праці, а також суми, що не оподатковуються ПДФО (одноразова 

допомога, добові на відрядження, допомога при народженні дитини, на 

поховання). надбавка тощо) не входять до розрахунково-платіжної відомості. Ці 
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суми виплачуються окремо за розрахунковими листками або видатковими 

касовими ордерами. 

При обчисленні середньої заробітної плати до фактичної заробітної плати 

включаються виплати за час збереження за працівником середнього заробітку (за 

час попередньої щорічної відпустки, при виконанні державних і громадських 

обов'язків, у відрядженні тощо, тимчасової непрацездатності). 

Усі виплати зараховуються на рахунок середньої заробітної плати в 

розмірі, у якому вони нараховані, утримані податки, внески, стягнення аліментів 

тощо.  

За платіжними відомостями виплата заробітної плати та премії може бути 

проведена протягом 3 днів, після чого касир навпроти прізвища працівника, який 

не отримав заробітну плату, робить відмітку «Виплачено» у місці його підпису. 

662 Для обліку розрахунків за субрахунком "Розрахунки з депонентами" ведуть 

Книгу обліку розрахунків з депонентами (ф. 5.2). Записи в книзі ведуться на 

основі журналів обліку невиплаченої заробітної плати, створених касиром за 

певний обліковий період із посиланням на табельний номер. Виплата 

депонованих сум здійснюється за касовими ордерами, про що робиться відмітка 

в книзі обліку розрахунків з депонентами (ф. No 5.2). 

На початку року виплачені суми заробітної плати, депоновані з реєстрів 

минулого року, переносяться до реєстру депонованої заробітної плати поточного 

року. 

Альтернативою обліково-платіжних відомостей є Книга обліку 

розрахунків із заробітної плати (Ф. No 44), де ведуться розрахунки як за кожен 

місяць окремо, так і за кілька місяців. На списання з каси належних працівникам 

сум складається платіжний акт за записами в книзі. 

На підставі первинних документів з обліку праці, зведених відомостей, 

журналів обліку витрат щомісячно складається зведена відомість утримань і 

розподілу заробітної плати та утримань за об’єктами обліку витрат (Ф. № 5.1). У 

цій відомості відображається кількість людино-годин, сума нарахованої 
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заробітної плати та утримань з об'єктів обліку, виробничих підрозділів і всього 

підприємства відповідно до чинного законодавства. 

Для контролю за використанням зведеного обліку та фонду оплати праці 

та складання встановленої звітності була видана Зведена відомість розрахунків з 

робітниками і службовцями (ф. № 5. 3) [56, c. 25]. Інформація ґрунтується на 

останніх даних розрахунково-платіжних відомостей або книги обліку 

нарахування заробітної плати. Він відкритий загалом на один рік, щоб компанія 

відображала щомісячні суми зарплати, нараховані працівникам. 

Інформація використовується для відображення відомостей про основну та 

додаткову заробітну плату, оплату відпусток, прогули, виплату надбавок за 

вислугу років, різні види премій і доплат, що включаються до фонду оплати праці 

та здійснюються з інших джерел. , а також розміри відрахувань за їх видами. 

Важливим етапом бухгалтерського обліку є складання звіту підприємства. 

Інформація про виплати працівникам відображається у фінансовій, статистичній, 

податковій та спеціальній звітності. 

У фінансовій звітності інформація, пов’язана з витратами на оплату праці, 

відображається у статті No 1 «Баланс» (Фінансовий звіт, рядок 1630). No 2 «Звіт 

про фінансові результати» (Звіт про загальний дохід, рядок 2505). 

Відповідно до проекту плану державних статистичних спостережень на 

2022 рік органам державної статистики за січень-грудень 2021 року 

надаватимуться такі форми звітності: N 1-ПВ (місячна) "Звіт про працю" України 

07.08.2013 N 239, затвердженого наказом Держстату; N 1-ПВ (квартальна) "Звіт 

з праці", затверджена наказом Державної служби статистики України 05.08.2014 

N 224. 

Звіт про єдине соціальне відрахування міститься в спеціальному звіті про 

виплати працівникам підприємства. Його заповнення, подання, виправлення 

помилок та інші нюанси регулює Постанова від 14 квітня 2015 року № 435 «Про 

затвердження Порядку формування та подання звіту про суми утриманих 

платниками податків разових внесків». загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування. Звіт з ЄСВ роботодавці подають 1 раз у квартал. 
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Сплата єдиного соціального внеску здійснюється роботодавцями не 

пізніше дня виплати авансу та заробітної плати, доходу, грошового забезпечення, 

у тому числі в безготівковій формі, але не пізніше 20 числа місяця, наступного 

за виплатою заробітної плати. розрахований. 

Тому документальне оформлення операцій з розрахунків з працівниками 

супроводжується великою кількістю бухгалтерських документів. Облік 

заробітної плати можна охарактеризувати як письмові записи господарських 

операцій, які надають юридичну силу даним бухгалтерського обліку. 

Існує багато документів для проведення розрахунку заробітної плати, 

кожен з яких при заповненні має певні характеристики. Слід підкреслити, що для 

уникнення суперечностей, пов’язаних із переглядом законів, які час від часу 

змінюють вимоги до тих чи інших документів, їх необхідно регулярно 

контролювати. 

Проаналізувавши документи з обліку виплати працівникам, можна 

зробити висновок, що відомостей у Платіжній відомості працівника 

недостатньо, тому рекомендуємо доповнити зазначений документ шляхом 

введення додаткової графи з кодами ознак оподатковуваного доходу. Це 

дозволяє звірити виплати найманим працівникам з податковими націнками 

таких виплат з ПДФО і тим самим допомагає уникнути помилок при оформленні 

податкових відрахувань. 

Як один із шляхів покращення документообігу та організації аналітичного 

обліку розрахунків із працівниками на ТОВ «Фармасел» рекомендуємо 

використовувати програму «1С:Підприємство 8 «Розрахунок заробітної плати та 

управління персоналом для України». З її допомогою можна вести управління 

персоналом. та бухгалтерської діяльності можна документувати виплати 

працівникам, розробляти та впроваджувати схеми фінансової мотивації 

працівників із використанням різноманітних показників ефективності як 

окремих працівників, так і підприємств. 
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Для нарахування заробітної плати використовується рахунок 66 

«Розрахунки за виплатами працівникам». На 66 рахунків відкрито три 

субрахунки: 

661 «Розрахунок із заробітної плати»; 

662 «Розрахунки з депонентами»; 

663 «Розрахунки за іншими виплатами». 

За дебетом субрахунка 661 обліковуються всі види утримань із заробітної 

плати, виплата заробітної плати, депонування заробітної плати (перерахування 

на субрахунок 662). Відображено утримання заробітної плати за кредитом 

субрахунку 661. За кредитом субрахунка 663 здійснюється виплата виплат, що 

не входять до фонду оплати праці, зокрема допомоги по частковому безробіттю, 

допомоги по тимчасовій непрацездатності. За дебетом субрахунка 663 

зараховуються виплати, що не входять до фонду оплати праці. 

Рахунок 66 може мати розширене сальдо: 

- кредит - заборгованість підприємства працівникам із заробітної плати та 

інших виплат; 

 - дебет - відноситься до заборгованості працівника підприємству по 

заробітній платі. Дебетове сальдо може з’явитися лише в певних випадках, напр 

коли мають місце виплати понад заробітну плату [53, с. 142]. 

При утриманні із заробітної плати проводиться запис за кредитом рахунка 

66 і за дебетом різних рахунків, на які утримується заробітна плата (рахунки 23, 

91, 92, 93 та ін.). 

Для виплати заробітної плати ТОВ «Фармасел» бухгалтер повинен 

провести необхідні відрахування та нарахувати податки. 

Заробітна плата - це податки, які сплачує роботодавець. Майже всі виплати 

працівникам обкладаються цим податком. Заробітна плата не є винятком. У 

нашій країні цей податок називається єдиним соціальним відрахуванням (далі – 

ЄСВ). Це повний соціальний пакет, передбачений законодавством нашої країни. 

Цей пакет складається з пенсійного страхування (виплата пенсії), страхування з 
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тимчасової втрати працездатності (оплата лікарняних, по догляду за дитиною 

тощо), страхування від нещасних випадків на виробництві (компенсація повної 

або часткової втрати працездатності). Його величина залежить від класу 

професійного ризику, визначеного Фондом соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві на підставі інформації про підприємство, 

наданої Пенсійним фондом. З 3 грудня 2016 року загальний розмір соціального 

страхування встановлено на рівні 22%, для працівників з інвалідністю – 8,41%. 

Утримання із заробітної плати є податками, які утримуються із суми 

виплачуваного працівникові доходу, але їх перерахування до відповідних 

бюджетів є обов’язком роботодавця [72, с. 172]. 

Обов'язкові відрахування включають: 

- Податок на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) - податок, що 

справляється з доходів фізичних осіб і сплачується до місцевого бюджету міста, 

селища, загалом за місцем реєстрації підприємства. Якщо говорити про 

зарплату, яку отримують громадяни України, то її ставка становить 18%. 

- Військовий збір (ВЗ) - утримання низки доходів, що діє до завершення 

реформування Збройних Сил України. Ставка податку становить 1,5% від суми 

об’єкта оподаткування до вирахування ПДФО. 

Крім того, із заробітної плати можуть вираховуватися профспілкові 

внески, медичне страхування, комунальні послуги тощо. Працівник може 

відмовитися від додаткових відрахувань, для цього необхідно написати 

відповідну заяву в бухгалтерію. 

Слід зазначити, що для деяких категорій населення передбачена податкова 

соціальна пільга, яка звільняє частину (або весь) доход громадян від сплати 

ПДФО. 

Розглянемо розрахунок відрахувань, утримань і фонду оплати праці в 

таблиці 2.2. 
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Таблиця  2.2 

Облік  нарахування  утримань  та  виплати  заробітної  плати 

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків 

Дт  Кт  

Нарахована  заробітна 

плата  персоналу 

підприємства: 

- виробничому персоналу 

- адміністративному персоналу 

- основному персоналу 

- відділу збуту 

 

 

 

91 

92 

23 

93 

 

 

 

 

 

661 

Утримано ПДФО 18% 661 641 

Утримано ВЗ 1,5% 661 642 

Нарахування і сплата ЄСВ 

- виробничому персоналу 

- адміністративному персоналу 

- основному персоналу 

- відділу збуту 

 

91 

92 

23 

93 

 

 

651, 311 

 

Зарплату можна виплачувати через касу підприємства або на платіжну 

картку. 

Для виплати заробітної плати через касу в ТОВ «Фармасел» виділено 

спеціально обладнане приміщення – каса, в яку для виплати заробітної плати 

приносять готівку з банку. Відповідно до п. 3.4 Положення № 637 заробітна плата 

працівникам підприємства виплачується з каси за такими документами: 

- видаткова відомість із зазначенням строку та суми перерахування готівки 

на титульному аркуші підпису керівника або головного бухгалтера на переказ 

готівки; 

- видаткові касові ордери, як правило, тільки на одноразові виплати 

(соціальна допомога, депонована заробітна плата тощо). 

При видачі працівникам грошей з каси за ордером касир вимагає 

пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, яка прийняла 

гроші: 
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  - на касовому ордері написати назву, серію, номер документа, ким і коли 

він виданий. Працівник розписується в квитанції про отримання готівки і 

зазначає отриману суму в листах; 

- за довіреністю - готівка видається особі, крім зазначеної в дорученні чи 

відомості, на підставі нотаріально посвідченої довіреності замість особи, яка 

через хворобу чи з інших поважних причин не може розписатися власноруч. 

У зв'язку з цим у тексті ордера після прізвища, імені та по батькові 

одержувача готівки бухгалтер зазначає прізвище, ім'я та по батькові особи, якій 

доручено одержання готівки. У разі розрахунків готівкою за видатковою 

відомістю касир перед підписанням квитанції робить відмітку «За довіреністю». 

Довіреність залишається у касира і додається до видаткового касового ордера 

або видаткової відомості. 

Після закінчення зазначеного терміну виплати заробітної плати – трьох 

робочих днів – здійснюється депонування (депонування заробітної плати в банк). 

Суми, нараховані, але не отримані працівниками в установлений строк, 

оприбутковуються і відображаються за дебетом субрахунка 661 «Виплата 

заробітної плати» або за дебетом субрахунка 663 «Розрахунки за іншими 

виплатами» та кредитом субрахунка 662. «Розрахунки з вкладниками». За 

дебетом рахунка 31 «Рахунки в банках» та за кредитом рахунка 30 «Готівка» 

обліковується виплата невиплаченої заробітної плати банку. Зняття депонованої 

заробітної плати з банку здійснюється за дебетом рахунку 30 і кредитом рахунку 

31. 

Незатребувані суми необхідно перерахувати з каси на банківський 

рахунок. У касі можуть залишатися суми, що не перевищують встановлений 

підприємством ліміт каси. 

Для аналітичного обліку розрахунків на субрахунку 662 ведеться «Облік 

розрахунків з депонентами». Записи в книзі здійснюються касиром протягом 

року на підставі журналів обліку невиплаченої заробітної плати, створених 

кожного місяця, із зазначенням номера розрахункового листка. Суми боргів 

вкладників обліковуються до їх виплати [54, с. 112]. 
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Виплата заробітної плати через касу призведе до наступних витрат: 

- обладнання спеціального місця для каси; 

- доставка готівки з банку і назад; 

- ведення обліку депонованих сум заробітної плати. 

      - облік, виплата заробітної плати здійснюється через касу 

підприємства: 

Д-т  661  К-т  301. 

Другий спосіб – перерахувати заробітну плату на платіжні картки. 

Відповідно до пункту 1.27 Закону України від 04.05.2001 № 2346-III «Про 

платіжні системи та переказ грошей в Україні» платіжна картка — це 

спеціальний платіжний засіб у пластиковій або іншій формі. картка, оформлена 

відповідно до законодавства. Використовується для ініціювання переказу коштів 

з рахунка платника або з відповідного рахунка в банку для оплати вартості 

товарів і послуг, для переказу коштів із власних рахунків на рахунки інших осіб, 

для отримання готівки в банку. проведення банкоматів через банкомати, а також 

інші операції, передбачені відповідним договором. 

Розмір комісійної винагороди за касове обслуговування карткових 

рахунків працівників оплачує компанія. У бухгалтерському обліку оплата 

банківських послуг включається до адміністративних витрат підприємства. 

Такий розрахунок зручний як для працівника, так і для компанії. 

Зручність для працівника – він може отримувати зарплату незалежно від 

місця роботи та стану здоров’я, а також ділити зарплату на частини, а решту 

залишати на платіжній картці. 

Облік розрахунків з працівниками ведеться в журналах No 5 і No 5 А, в 

яких відображається нарахована заробітна плата та утримання, пов'язані з 

соціальними заходами та резервами майбутніх витрат. 

Лікарняні та відпускні нараховуються та виплачуються на досліджуваному 

підприємстві. 

Розглянемо це окремо. 



52 

 

Лікарняний розраховується за стандартною методикою. Наприклад, 

працівник хворів з 03.06.2022 по 15.06.2022. За звітний період (червень 2021 року 

– травень 2022 року) йому нараховано 320 тис. грн із заробітної плати. Страховий 

стаж працівника 5 років 7 місяців (відсоток лікарняних 70%). За звітний період 

днів пропуску з поважних причин не було. Страховий стаж за останні 12 

календарних місяців - більше шести місяців. 

Середньоденна заробітна плата: 

320 000 грн ÷ 365 к.д. = 876,71 грн 

Розмір лікарняних, оплачуваних роботодавцем: 

876,71 грн × 5 днів × 70% = 4383,55 грн. 

Розмір лікарняних за рахунок коштів Фонду соціального страхування: 

876,71 грн × 8 днів × 70% = 4909,58 грн. 

Отже, загальний розмір допомоги становить: 

4383,55 грн + 4909,58 грн = 9293,13 грн. 

Або такий випадок, коли трудові відносини тривали менше місяця 

Працівник перебував на лікарняному з 3 червня по 6 червня 2022 року, що 

підтверджено електронним листом із листком непрацездатності. З ним 

13.05.2022 укладено трудовий договір. Його оклад складається з посадового 

окладу 12 500 грн. За травень йому нарахували 8522,73 грн. Загальний страховий 

стаж становить чотири роки 10 місяців. За даними персоніфікованого обліку з 

червня 2021 року по травень 2022 року страховий стаж менше 6 місяців. 

Обліковим періодом у цьому випадку буде фактичний робочий час, тобто 

період з 13.05.2022 по 06.02.2022. Тривалість розрахункового періоду 21 день. 

Середньоденна заробітна плата становить 405,84 грн (8522,73 грн ÷ 21 

день). 

З урахуванням страхового стажу розмір денної виплати становить 243,50 

грн (405,84 грн × 60%). 

Але в цьому випадку, оскільки страховий стаж менше 6 місяців, 

середньоденна заробітна плата обмежена. Це 213,53 грн станом на червень 2022 

року (= 6500 грн / 30,44 грн, де 6500 – мінімальна зарплата в червні 2022 року). 
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Оскільки добові є вищими від розміру мінімальної зарплати (243,50 грн > 

213,53 грн), лікарняні розраховуються з розміру мінімальних добових — 213,53 

грн. 

Таким чином, розраховуємо оплату перших п’яти днів тимчасової 

непрацездатності – 1067,65 грн (213,53 грн × 5 днів). 

Нарахування лікарняних за рахунок підприємства відображається записом 

Дт 949 «Інші витрати операційної діяльності» – Кт 663; за рахунок Фонду – Дт 

378 «Розрахунки з державними цільовими фондами» – Кт 663.  

Далі лікарняні відображаються в бухгалтерському обліку так:  

Дт 663 – Кт 641 «Розрахунки за податками», 651 «За розрахунками із 

загальнообов’язкового державного соціального страхування» тощо – утримання 

ПДФО, ЄСВ тощо;  

Дт 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» – Кт 378 – 

надходження лікарняних від Фонду;  

Дт 663 – Кт 313, 301 «Готівка в національній валюті» – виплата лікарняних 

на карткові рахунки працівників чи з каси готівкою.  

В останньому випадку отримання коштів Фонду в касу: Дт 301 – Кт 313; 

Дт 949 – Кт 651 – нарахування ЄСВ на всю суму лікарняних. 

Тепер розглянемо нарахування відпускних у ТОВ «Фармасел». 

Співробітник 22.02.2022 до 14 дн. бере щорічну відпустку. Заробітна плата 

працівника за розрахунковий період 156000 грн., в т.ч лікарняний 5600 грн. Крім 

того, 31 січня 2022 року місячна премія за січень 2022 року становитиме 4000 

грн. 

Розрахунок відпускних буде таким: 

розрахунковий період: лютий 2021 року-січень 2022 року (365 

календарних днів); 
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Дохід працівника за розрахунковий період: 1560000+4000 = 160000 грн. 

Враховується перебування в лікарні. Місяць нарахування бонусу (січень) 

відповідає місяцю його отримання (січень), тому додаємо 4000 грн.; 

середньоденна заробітна плата = 160 тис. грн /(365 – 11) = 451,98 грн.; 

відпускні = 451,98 грн × 14 = 6327,72 грн. 

Однак ця відпустка почнеться в лютому і закінчиться в березні 2022 року. 

Це так звані перехідні відпустки. Ця ситуація не впливає на розрахунок 

відпускних. Однак при підготовці доповідей таку перерву варто розподілити. 

Якщо цей працівник йде у відпустку з 22 травня 2022 року, та ще й у 

відпустку на 14 днів, то розрахунок у зв’язку з наявністю військового статусу 

буде дещо іншим, а саме: 

розрахунковий період: з травня 2021 року по квітень 2022 року (365 

календарних днів); 

кількість святкових і неробочих днів: 8 (24.04, 01.05, 09.05 не враховуємо, 

тому замість стандартних 11 неробочих днів згідно зі ст. 73 КЗпП 8 днів); 

середньоденна заробітна плата: 160 тис. грн./(365 – 8) = 160 тис./357 = 

448,18 грн.; 

відпускні = 448,18 грн × 14 = 6274,52 грн. 

Коресподенція рахунків з нарахування відпускних на підприємстві ТОВ 

«Фармасел» мають наступний вигляд (табл. 2.3): 

Таблиця 2.3 

Кореспонденція рахунків з нарахування та виплати відпускних на 

ТОВ «Фармасел» 

№ Зміст господарської oперації Бухгалтерський облік, проводки 

Дебет Кредит 

Виплата відпускних працівнику 

1 Видані працівнику відпускі з кaси підприємства 661 301 

2 Перерахування ПДФО в бюджет 641 311 
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Продовження таблиці 2.3 

3 Сплата єдиного соціального внеску 651 311 

4 Сплата військового збору 6426 311 

Нарахування відпускних за березень 

4 Нарахування відпускних  471 661 

5 Нараховано єдиний соціальний внесок на суми 

відпускних, 22% 

471 651 

6 Утримано ПДФО з cуми відпускних 661 651 

7 Утримано військовий збір із cуми відпускних 661 641 

Нарахування відпускних за квітень 

8 Нараховані відпускні 471 661 

9 Нараховано ЄСВ на cyми відпускних 471 651 

10 Утримано ПДФО з cуми відпускних 661 651 

11 Утримано військовий збір з cуми відпускних 661 641 

 

Тому організація бухгалтерського обліку з нарахування та виплати 

заробітної плати є відповідальною та займає багато часу. Зазвичай розрахунок 

заробітної плати має здійснюватися протягом короткого періоду часу між 

наданням інформації та виплатою працівнику. Тому заздалегідь встановлений 

порядок його обліку допомагає своєчасно надати необхідну інформацію. 

2.3. Аналіз фонду оплати праці ТОВ «Фармасел» 

 

Аналіз ефективності системи оплати праці доцільно розпочинати з аналізу 

структури та динаміки фонду оплати праці. Аналіз структури та динаміки фонду 

оплати праці підприємства за 2019-2021 роки, тис. грн. Вона представлена в 

таблиці 2.4. 

 

 

https://www.buhoblik.org.ua/nalogi/edinyj-soczialnyj-vznos/1195-splata-esv.html
https://www.buhoblik.org.ua/nalogi/nalog-na-doxody-fizicheskix-licz/2446-splata-vijskovogo-zboru.html
https://www.buhoblik.org.ua/kadry-zarplata/otpuska/1891-narakhuvannya-vidpusknikh.html
https://www.buhoblik.org.ua/nalogi/edinyj-soczialnyj-vznos/586-dinij-soczalnij-vnesok-2013.html
https://www.buhoblik.org.ua/nalogi/nalog-na-doxody-fizicheskix-licz/595-pdfo-pributkovij-podatok-2013.html
https://www.buhoblik.org.ua/nalogi/nalog-na-doxody-fizicheskix-licz/2445-vijskovij-zbir.html
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Таблиця 2.4 

Структура та динаміка фонду оплати праці ТОВ «Фармасел»за 2019-

2021 рр., тис. грн. 

 

Показники 

Роки Абсолютне 

відхилення 
(+,-) 

Відносне 

відхиленн
я,% 

2019 2020 2021 

Су

ма, 

тис
грн 

Пито

ма 

вага, 
% 

Су

ма, 

тис
грн 

Пито

ма 

вага, 
% 

Су

ма, 

тис
грн 

Пито

ма 

вага, 
% 

2020-

2019 

2021-

2020 

2020-

2019 

2021-

2020 

1. Фонд 

основної 

заробітної 
плати, всього 

174,0

1 

86,53 276,2

3 

84,89 551,1

1 

66,89 102,2

2 

274,8

8 

58,74 99,51 

2.Фонд 

додаткової 

заробітної 
плати, всього з 

нього: 

27,09 13,47 49,17 15,11 272,7

9 

33,11 22,08 223,6

2 

81,51 454,7

9 

надбавки та 

доплати до 
тарифних 

ставок та 

посадових 
окладів 

9,92 4,93 13,44 4,13 177,3

9 

21,53 3,52 163,9

5 

35,48 1219,

8 

премії та 

винагороди, 

що носять 
системний 

характер 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

24,39 2,96  

- 

24,39  

- 

100 

заохочувальн
і та 

компенсацій

ні виплати, 

всього, з них: 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

матеріальнад

опомога 

- - - - - - - - - - 

соціальні 

пільги,що 
носять 

індивідуальн

ий характер 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Оплата за 

невідпрацьов

аний час 

17,17 8,54 35,73 10,98 71,01 8,62 18,56 35,28 108,0

9 

98,74 

3.Фонд 
оплати праці, 

всього 

(ряд.1+ 
ряд.2) 

201,1 100 325,4 100 823,9 100 124,3 498,5 61,8 153,2 
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Як видно з таблиці, у 2021 році розмір основного фонду оплати праці на 

підприємстві порівняно з 2020 роком збільшився на 274,88 тис. грн. (99,51%) та 

377,1 тис. грн. (216,71%) порівняно з 2019 роком. 

Питома вага фонду основної заробітної плати за досліджуваний період має 

стійку тенденцію до зниження з 86,53% у 2019 році до 66,89% у 2021 році. 

Аналіз динаміки фонду додаткової заробітної плати показав протилежну 

тенденцію. Так, у 2019 році сума цього фонду дорівнювала 27,09 тис. грн. У 2021 

році цей показник зріс майже вдесятеро (245,7 тисячі гривень, тобто 907,97%). 

Збільшується і питома вага фонду додаткової заробітної плати в загальному 

фонді оплати праці на підприємстві. 

З 13,47% у 2019 році до 33,11% у 2021 році аналіз структури фонду 

додаткової заробітної плати дозволяє зробити наступні висновки: По-перше, 

розмір цього фонду змінився за рахунок збільшення премій та доплат до 

тарифних ставок. . та посадових окладів майже в 17,88 рази. 

Від 9,92 тис. грн. У 2019 році до 177,39 тис. грн. У 2021 році, тобто 167,47 

тис. грн. По-друге, у 2021 році в структурі фонду додаткової заробітної плати 

з’явилися витрати на винагороди та винагороди систематичного характеру. Їх 

частка в загальному фонді оплати праці становить 2,96%. 

Ця тенденція свідчить про збільшення надбавок, доплат до тарифних 

ставок, а також премій та премій працівникам. Питома вага витрат на оплату 

неробочого часу суттєво не змінилася, у 2019 році вона становитиме 8,54%, у 

2021 році – 8,62%. 

Отже, зростання фонду оплати праці свідчить про наявність можливостей 

для підвищення оплати праці працівників підприємства, а також для їх 

додаткового матеріального стимулювання. Важливе значення при аналізі 

використання фонду оплати праці має вивчення даних про середню заробітну 

плату працівників, її зміну, а також про фактори, що впливають на її рівень. Тому 

подальший аналіз спрямований на дослідження причин зміни середньої 

заробітної плати працівників. При цьому слід враховувати, що середньорічна 
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заробітна плата працівників залежить від ряду факторів: кількості днів роботи 

кожного працівника, тривалості робочого дня. 

 

2.4. Методика проведення аудиту розрахунків з оплати праці на 

підприємстві 

 

У процесі внутрішнього аудиту оплати праці первинні облікові документи 

можна класифікувати наступним чином: 

1. Наказ про облікову політику підприємства регулює особливості обліку 

витрат, пов’язаних з оплатою праці та її розподілом, а також особливості 

документального оформлення та реєстрації бухгалтерських операцій з 

персоналом; 

2. Документи з кадрового складу до аудитора включають кількісний та 

якісний склад працівників, працівників, прийнятих і звільнених під час 

перевірки, тощо. Дає можливість інсайдеру отримати певну інформацію про. На 

основі штатного розкладу та наказів визначається правомірність встановлення 

заробітної плати, різноманітних премій і премій. Використання отриманої 

інформації дозволяє внутрішньому аудитору провести комплексний аналіз 

заробітної плати та людських ресурсів. 

Під час перевірки внутрішній аудитор зобов'язаний перевірити такі 

документи: положення про виплату заробітної плати; положення про 

преміювання; штатний розклад; наказ про затвердження штатного розкладу; 

внутрішній трудовий розпорядок; колективний договір; Угода; книга наказів з 

обліку особового складу; накази по особовому складу (прийняття на роботу, 

розірвання трудового договору (наказ)); графік відпочинку; журнал; оформити 

замовлення (замовлення); особова картка працівника, трудова книжка тощо. 

3. Платежні документи з оплачуваним персоналом надають внутрішньому 

аудитору інформацію про особливості відрахувань, утримань із заробітної плати 

та винагород працівникам. До таких документів належать: графік; робочий одяг; 

дорожня карта; сервісний квиток на автомобіль; свідоцтво про шлюб; Акт 
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розрахунку та оплати праці працівника; створення розрахунково-платіжної 

звітності; заявка на зняття коштів; звіт про відрахування до фондів тощо. 

Внутрішній аудитор на підставі первинних облікових документів перевіряє 

правильність відрахувань і утримань із заробітної плати, розрахунків середньої 

заробітної плати та звіряє дані з показниками облікових регістрів та облікових 

форм; 

4. Документи DBM, що використовуються для перевірки достовірності 

форм бухгалтерського обліку та фінансової звітності для нарахування заробітної 

плати та пов'язаних з нею витрат; 

5. Аналітичні документи використовуються при аналізі ефективності 

роботи та незалежності. До таких документів належать: висновок аналітичного 

відділу про організацію трудових ресурсів; ФОП та ефективність робочого часу 

тощо. 

Перегляд документів, що перевіряються, дозволяє внутрішнім аудиторам 

виявити основні порушення операцій з працівниками та отримати аудиторські 

докази за допомогою таких методів внутрішнього аудиту: 

- інвентаризація - використовується для підтвердження короткострокової 

кредиторської заборгованості у формі фінансової звітності; 

- перерахунок даних для підтвердження правильності арифметичних 

розрахунків заробітної плати, відображених у вихідних бухгалтерських 

документах та регістрах бухгалтерського обліку; 

- підтвердження - використовується для отримання інформації про 

правильне відображення господарських операцій і кредиторської заборгованості 

на рахунках бухгалтерського обліку; 

- перевірка дотримання правил бухгалтерського обліку приватних 

господарських операцій - використовується при контролі бухгалтерського обліку 

операцій, за якими ведуть кореспондентські рахунки по фонду оплати праці та 

операції з оплати праці; 
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- усне опитування – використовується в процесі отримання відповідей від 

внутрішнього аудитора для попередньої оцінки стану фонду оплати праці та 

ФОП; 

- документальна перевірка використовується аудитором для 

підтвердження достовірності фактичного обліку витрат на оплату праці, 

утримань і утримань із заробітної плати, виплат працівникам, а також повного і 

своєчасного відображення їх у вихідних документах і регістрах бухгалтерського 

обліку; 

- дослідження використовується при перевірці операцій, відображених у 

первинному обліку, журналах, наказах, відомостях, головній книзі, фінансовій та 

статистичній звітності з оплати праці. Особливу увагу слід звернути на 

відповідність сум оборотів і залишків у регістрах синтетичного та аналітичного 

обліку рахунків 66 «Оплата праці працівників» і 81 «Витрати на оплату праці»; 

- Аналітичні процедури використовуються для порівняння ФОП звітного 

періоду з показниками попередніх періодів. 

 Внутрішній аудит розрахунків з працівниками необхідно проводити за 

такими напрямками: 

1) перевіряти дотримання чинного трудового законодавства. На даному 

етапі в ОМС повинні бути чітко визначені основні напрями аудиту, серед яких 

відзначимо такі: аналіз форм, систем і видів оплати праці на підприємстві; 

порядок прийняття працівників на постійну, тимчасову та сезонну роботу; 

порядок звільнення працівників; дослідження персоналу; організація обліку 

праці та робочого часу тощо; 

2) перевірка законності та правильності використання пільг по податку на 

доходи фізичних осіб та інших обов'язкових державних зборів. На цьому етапі 

внутрішній аудитор зобов’язаний перевірити документи, що дають право на 

отримання соціальної допомоги, та переконатися в законності її використання; 

3) перевірити правильність нарахування заробітної плати та утримань. Цей 

етап внутрішнього аудиту доцільно здійснювати за допомогою таких процедур, 

зокрема: перевірка повноти та своєчасності нарахування заробітної плати; 
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правильний розрахунок середньої заробітної плати; Вибірковий перерахунок 

нарахованої та виплаченої заробітної плати тощо. При використанні обраних 

процедур аудитор повинен знати особливості системи оплати праці з 

урахуванням того, що розмір нарахованої заробітної плати повинен відповідати 

розміру мінімальної заробітної плати; 

4) Перевірити правильність розрахунків по ФОП. На цьому етапі 

розрахунку з кадровим аудитором необхідно звернути увагу на правильний 

розподіл витрат на оплату праці та закриття рахунка 81 «Витрати на оплату 

праці». Помилки, виявлені в процесі ревізії витрат на оплату праці, фіксуються в 

робочому документі, де ревізор розраховує і порівнює фактично нараховану та 

виплачену заробітну плату, відображену в бухгалтерському обліку та регістрах 

бухгалтерського обліку. 

На цьому етапі доцільно використовувати такі аудиторські процедури: 

перевірити правильність розрахунків, що включаються до фонду заробітної 

плати та порядку включення їх до собівартості продукції (робіт, послуг); 81 

Перевірити правильність закриття рахунку «Витрати на оплату праці» та 

відображення цієї інформації у формах фінансової звітності; 

5) перевірка типових помилок і порушень в обліку розрахунків з 

працівниками. На цьому етапі внутрішній аудитор повинен розробити 

класифікацію порушень для визначення найбільш проблемних напрямків обліку 

порушень чинного законодавства; 

6) розробка пропозицій, спрямованих на підвищення ефективності праці та 

заробітної плати тощо. На цьому етапі внутрішній аудитор повинен переглянути 

поточну політику управління заробітною платою та надати рекомендації щодо 

підвищення ефективності управління заробітною платою. 

Внутрішній аудит політики управління заробітною платою включає кілька 

послідовних кроків: 

1) організація обліку заробітної плати; 

2) аудит розрахунків заробітної плати; 

3) аналіз заробітної плати; 
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4) вибір оптимальної форми та системи оплати праці; 

5) впровадження нематеріальних методів мотивації працівників. 

Тому виділені етапи мають бути зосереджені на зборі аудиторських доказів 

та розробці пропозицій щодо вдосконалення існуючої системи оплати праці. Тому 

внутрішній аудитор повинен зосередитися на дослідженні існуючих систем і форм 

оплати праці, щоб рекомендувати найкращі з них. Це пояснюється тим, що від 

правильної організації виплати заробітної плати на підприємстві залежить якість 

праці та розмір витрат на її оплату. 

Чим нижча оцінка системи внутрішнього контролю та бухгалтерської позиції, 

тим вищий рівень аудиторського ризику. Зменшення аудиторського ризику 

забезпечується вибором оптимальної кількості аудиторських процедур. Для цього 

складається план. 

План перевірки нарахування заробітної плати наведено в додатку М. 

Визначаючи спосіб організації перевірки та кількість необхідних 

аудиторських процедур, що дозволяють визначити об’єктивну істину щодо даних, 

пов’язаних з правильністю нарахування заробітної плати, аудитором складається 

робоча програма, представлена в додатку Н. 

Реалізація запланованих процедур повинна здійснюватися систематично в 

певній послідовності, визначеній як процес аудиту та умовно розділеній на складові 

частини. 

На основному етапі перевірки проводиться розрахунок заробітної плати за 

основним етапом перевірки, спрямованим на визначення повноти та достовірності 

оцінки зобов'язань перед працівниками та визначення доцільного розподілу та 

правильного поділу праці за період, що перевіряється. витрати. витрати, інші 

витрати та витрати загального характеру. Як правило, вони вибираються з огляду 

на складність такого аудиту та обсяг інформації, що перевіряється. У будь-якому 

випадку аудитор повинен визначити доцільність і доцільність проведення 

аудиторської вибірки для кожного конкретного набору даних. 

Ці типи відрахувань і відрахувань, що є результатом нестандартних або 

ризикованих операцій, можуть регулярно переглядатися. 
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Крім того, для деяких наборів даних кількість їх елементів може бути 

настільки малою, що використання моделі аудиту стає незаконним (наприклад, при 

перевірці розподілу заробітної плати керівників за контрактною системою). 

Якщо прийнято рішення про проведення рейду, аудитор повинен ретельно 

визначити обсяг і терміни відібраних документів або операцій. 

Перевіряючи всю сукупність даних про виплати працівникам, доцільно 

стратифікувати її за період перевірки та прагнути зменшити обсяг відбору та ризик 

відбору за такими напрямками: виплати працівникам; погодинна оплата праці; 

договірні виплати найманим працівникам; платежі за цивільно-правовими 

договорами. 

Аудиторські процедури виконуються для отримання доказів, необхідних для 

формування думки аудитора щодо адекватності та ефективності засобів контролю 

та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності шляхом вибору 

елементів для обраного запиту. 

Аудит, як правило, включає систематичну і детальну перевірку всіх 

відрахувань і утримань з працівників (сальдо і обороти за перевіреними рахунками 

(синтетичними (66, 65, 641 / PIT, 47) і аналітичними)) і регулярні аналітичні 

процедури. основа. 

Основний етап аудиту повинен розпочинатися з перевірки дотримання 

положень законодавства про працю, стану внутрішнього обліку та контролю за 

трудовими відносинами. Перш за все, доцільно контролювати дотримання 

компанією трудового законодавства. У цьому випадку аудитор може перевірити, як 

ведеться облік працівників при прийомі та звільненні, облік робочого часу 

працівників, побудова системи оплати праці. 

Правильність обліку працівників (приймання та звільнення) перевіряється 

наказами, угодами, трудовими договорами. В основному використовується неповна 

і погодинна система оплати праці, що має бути зазначено у відповідних документах 

працівників підприємства. При погодинній оплаті необхідно перевірити 

правильність використання тарифних ставок або умов договору, а в розд.- 

правильність використання норм і розцінок. 
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Облік робочого часу, дотримання встановленого графіка роботи і 

відрахування заробітної плати на погодинну оплату організовуються в табелі обліку 

використання робочого часу і заробітної плати. За допомогою цього документа ви 

можете перевірити всю необхідну інформацію по кожному співробітнику (вихідні, 

лікарняні). 

Тоді необхідно встановити реальність балансу доходів, незалежно від того, 

хто відповідає за його достовірність за договором. Для цього порівнюється сальдо 

на кінець попереднього періоду (з реєстрів і форм звітності минулого періоду) із 

залишком на початок звітного періоду (з реєстру і форм звітності за звітний період). 

Перевірка сумісності вхідних відходів здійснюється в робочих документах, 

наведених у таблиці 2.6. 

При виявленні розбіжностей в балансі заробітної плати осіб, відповідальних 

за цю частину бухгалтерського обліку, отримати пояснення, визначити причини та 

виправити отримані залишки. 

Таблиця 2.6 

Перевірка вхідних залишків 

Аудиторська фірма 

Суб'єкт господарювання 

Період перевірки 

Термін перевірки 

№ 

з/п 
Показники 

На кінець 

попереднього 

періоду 

На початок 

звітного періоду 

Відхилення 

+/- 

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 

1 
Залишок у журналі-

ордері 
    

2 

Сума залишків за 

аналітичними 

рахунками 

    

3 
Залишок у Головній 

книзі 
    

4 Залишок у балансі     

Джерело: [17] 
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Виконав 

Перевірив 

На наступному етапі перевіряють відповідність синтетичного й 

аналітичного обліку у розрахунках з оплати праці й за страхуванням у звітному 

періоді. Результати відображають у робочому документі відображеному в 

таблиці 2.6. 

Таблиця 2.6 

Перевірка відповідності залишків 

Аудиторська фірма 

Суб'єкт господарювання 

Період перевірки 

Термін перевірки 

Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» 

№ Показники 

Дата 

01.01 31.03 30.06 30.09 31.12 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1. 

Сума залишків за 

аналітичними 

рахунками (дані 

оборотних відомостей) 

          

2. 
Залишок у журналі-

ордері 
          

3. 
Залишок у Головній 

книзі 
          

4. 
Залишок у фінансовій 

звітності (Баланс) 
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Продовження таблиці 2.6 

5. 

Відхилення: 

– аналітичного обліку 

від синтетичного (ряд. 

1 - ряд. 2); 

– аналітичного від 

зведеного 

синтетичного (ряд. 1 - 

ряд. 3); 

– аналітичного від 

звітної інформації (ряд. 

1 - ряд.4) 

          

Джерело: [17] 

Виконав 

Перевірив 

Ознайомився 

Далі необхідно перевірити організацію обліку заробітної плати працівників, 

де аудитор перевіряє достовірність первинних документів (наказів, маршрутів), 

правил і розцінок, участь посадових осіб, спосіб заповнення відповідних реквізитів. 

, фокусується на поточних виправленнях. Особливу увагу звертають на 

правильність перенесення підсумкових сум працівників по розрахунку заробітної 

плати, обліку та нарахування заробітної плати до бригадної форми оплати праці. 

Під час аудиту використовуються такі методи збору аудиторських доказів, як 

перевірка документів, перевірка арифметичних розрахунків. 

Перевіряючи нарахування погодинної та інших видів оплати праці, аудитор 

перевіряє порядок розрахунку погодинної оплати праці, нарахування середньої 

заробітної плати, відпускних, премій та інших видів виплат. При наявності 

розбіжностей між даними, отриманими аудитором, і бухгалтерськими звітами, 

необхідно з'ясувати причину, а якщо буде встановлено, що бухгалтер здійснив 

неправильні розрахунки, то в аудиторському висновку повинні бути внесені 

відповідні примітки. Бухгалтер повинен провести коригування та відобразити їх у 

відповідних документах. При розрахунку відрахування, розрахованого за середнім 

доходом, необхідно спочатку визначити правильність середнього доходу, а потім 

перевірити правильність відрахування за відповідними видами виплат. 



67 

 

Аудитор перевіряє також правильність інших видів виплат і надбавок: 

відпусток, відпусток, роботи в нічний час. Бухгалтер вносить необхідні 

виправлення у виявлені помилки, нараховує працівникам утримання та утримання. 

Перевірка відрахувань із заробітної плати фізичних осіб починається з 

перевірки довідкових даних (сум відрахувань на пільги MIT, виконавчих листів). 

Після цього необхідно перевірити відповідність алгоритму нормативним 

документам і перевірити розрахунки. 

Перевіряючи правильність відрахування МІТ, аудитор керується Законом 

«Про податок з доходів фізичних осіб». Необхідно вказати розмір надбавок, статус 

працівника (штатний чи неповний робочий день), розмір бази оподаткування, 

перевірити правильність нарахування ПДФО. Аудитор представляє результати 

аудиту в робочому документі, наведеному в таблиці 2.7. 

Таблиця 2.7 

Вибіркова перевірка правильності утримання ПДФО 

Аудиторська фірма 

Суб'єкт господарювання 

Період перевірки 

Термін перевірки 

№ 
Прізвище

, ініціали 

Місяц

ь 

Оподатковувани

й дохід 

Податок 

з 

доходів 

фізични

х осіб 

Відхиленн

я 
Примітка 

за 

даним

и суб. 

господ 

за даними 

аудитора 
     

1.       

2.       

тощо       

Джерело: [17] 
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Виконав 

Перевірив 

Ознайомився 

При визначенні відхилень визначте їх значення, причини та прийміть 

рішення про подальші дії аудитора. Застосовувати вимоги чинного 

законодавства при перевірці інших відрахувань і відрахувань із заробітної плати 

та перевіряти правильність і законність відрахувань і відрахувань. 

За результатами вибіркової перевірки аналітичного обліку нарахування 

заробітної плати складається робочий документ, в якому відображаються 

виявлені порушення. (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Перелік виявлених помилок 

Аудиторська фірма 

Підприємство 

Період перевірки 

Термін перевірки 

№ 
Первинний документ, 

обліковий регістр 

Характер 

порушення 

Назва первинного документа, 

облікового регістру 
№ 

Дата, 

період 
Сума 

1.    

тощо    

Джерело: [16] 

Виконав 

Перевірив 

Ознайомився 

На наступному етапі аудитор має перевірити рахунки суб’єкта з 

соціальними коштами. 
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Перш за все необхідно перевірити відповідність сальдо за рахунком 65 

«Розрахунки за страхуванням» за даними суб’єкта господарювання та 

відповідних коштів. 

Після цього буде проведено аналітичну бухгалтерську перевірку 

працівників. Необхідні для цього дані зберігаються в особових рахунках 

(інкасових документах), розрахунково-платіжних документах і можуть бути 

збережені у вигляді окремих файлів при використанні ПК. 

Аудитор повинен переглянути ведення таких рахунків і переконатися, що 

ця інформація зберігається та що отримано річний валовий дохід для кожного 

працівника. До складу валового доходу, крім прямих відрахувань, слід включати: 

витрати на натуральну оплату праці працівників, премії за результатами праці за 

рік, безкоштовне харчування та вартість продуктів, одноразові винагороди за 

вислугу років. 

Для контролю нарахування заробітної плати використовуються такі 

документи: вихідні документи з нарахування виробітку та заробітної плати, 

розрахункові відомості, особові рахунки працівників, платіжні відомості. 

Перш за все, необхідно перевірити, чи відповідають результати деяких 

даних (цехів, відділів) загальним результатам діяльності підприємства. Після 

цього перевіряється правильність проведення операцій з перерахування 

нарахованої заробітної плати на відповідні рахунки. Крім контролю за 

нарахуванням заробітної плати, необхідно перевіряти правильність нарахування 

податків і платежів до бюджету та позабюджетних фондів. Для цього 

уточнюється податкова база для визначення податків і платежів до бюджету та 

позабюджетних фондів. 

Аудитор перевіряє, як організовано аналітичний облік за субрахунком 662 

"Розрахунки з депонентами". Незалежно від того, чи ведуться ці картки у 

фізичних осіб, та розміру вкладу визначається розмір заробітної плати до 

виплати, у тому числі сума заробітної плати до виплати після закінчення строку 

позовної давності (три роки). 
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Систематизація та аналіз помилок і порушень, виявлених на 

завершальному етапі перевірки нарахування заробітної плати, та визначення їх 

впливу на достовірність фінансової, податкової та статистичної звітності з 

урахуванням розрахованого рівня серйозності помилок. Помилки, включені у 

вибірку, аналізуються на їх аномалії або типовість. Якщо помилки, виявлені під 

час вибіркового аудиту, мають відношення до сукупності, розгляньте ризик 

вибірки, який можна зменшити шляхом отримання додаткових аудиторських 

доказів на підтримку результатів вибіркового аудиту. 

Оцінка результатів аудиту заробітної плати також спрямована на 

подальший контроль змісту аудиту: чи дійсно перевірені всі відповідні сфери, чи 

повною мірою робочі документи аудитора відображають процес збору доказів і 

результати перевірки, чи є регулярні помилки? ? чи узгоджуються висновки 

аудитора з результатами роботи і чи підтверджують вони висновок аудитора. 

На останньому етапі необхідно провести загальну оцінку ефективності 

праці (з урахуванням виробітку, заробітної плати, рентабельності, 

прибутковості) і порівняльний аналіз з аналогічними підприємствами з 

урахуванням загальнодержавної проблеми підвищення продуктивності праці. 

промисловість. 
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РОЗДІЛ 3 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З 

ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ТОВ «ФАРМАСЕЛ» 

 

3.1. Перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту та оподаткування 

заробітної плати в Україні 

 

Незалежно від обраного методу перевірки заробітної плати, методи та 

прийоми перевірки залишаються незмінними. Виходячи із зазначених вище 

методів, комплекс завдань індикативного аудиту аудиту розрахунків із 

заробітної плати рекомендується розглянути з використанням методів 

організації аудиту за чітко визначеним напрямом і метою, зокрема: регулярні, 

вибіркові та комбіновані перевірки, аналітичні процедури. Проте, незалежно від 

підходу до організації та методики проведення аудиту розрахунків з оплати 

праці, аудитор повинен володіти інформацією про системні взаємозв’язки у 

створенні даних розрахунків з оплати праці на підприємстві. (рис. 3.1). 

 

Джерело: [11] 

Рис. 3.1. Система формування інформації щодо розрахунків з оплати праці 

Методологію організації аудиту заробітної плати можливо розглядати з 

точки зору господарських операцій, пов’язаних із нарахуванням заробітної 
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плати, утриманнями та виплатою заробітної плати. На рисунку 3.2 

систематизовано операції, які підлягають перевірці при аудиті розрахунків з 

оплати праці. 

 

Джерело: [11] 

Рис. 3.2. Операції, які підлягають перевірці в аудиті заробітної плати 
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Як зазначалося вище, перевірки нарахування заробітної плати займають 

багато часу та займають багато часу, а іноді й не є повними. Плануючи перевірку 

заробітної плати, аудитор повинен визначити об'єкти перевірки, мету і завдання 

перевірки, методику перевірки. Тому на етапі планування аудиту аудитор 

повинен вирішити, які методи будуть використані для проведення аудиту. 

Міжнародний стандарт аудиту 530 «Моделювання аудиту» [3] регулює 

діяльність аудитора, коли аудитор вирішує використати аудиторську модель для 

отримання аудиторських доказів. Відповідно до МСБО 530 модель аудиту 

передбачає застосування аудиторських процедур до 100% рахунків у балансі або 

класу операцій (вибіркових статей), щоб мати можливість відібрати всі статті.  

При цьому отриманих результатів аудитору достатньо не тільки для 

характеристики перевірених окремо фактів, а й для поширення результатів на 

всю сукупність інформації, тобто достовірності. 

Слід пам'ятати, що аудиторська вибірка є ризикованим методом як для 

замовника, так і для аудитора, оскільки поза вибіркою можуть залишитися 

невиявлені порушення та арифметичні помилки, тобто завжди існує ризик того, 

що вибіркова перевірка буде неефективною. 

Отже, оскільки аудитор не перевіряє загальну кількість аудитів за 

допомогою аудиторської вибірки, існує ризик того, що аудитор зробить 

висновки, якщо аудитор використовує метод безперервного аудиту. Аудитор 

повинен використовувати професійне судження, вирішуючи, який обсяг 

інформації доступний для аудиту та який метод вибірки використовувати для її 

отримання. 

Ми вважаємо, що модель аудиту не слід використовувати в аудиті 

заробітної плати в таких випадках: 

- коли на основі попередньо отриманої інформації аудитор визначає 

можливі порушення або помилки і ці порушення і помилки необхідно знайти; 

- набір даних занадто малий, щоб на його основі робити правильні 

висновки, або краще перевірити весь комплекс, ніж витрачати час на вибірку; 
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- коли всі перевірені операції є значними; 

- якщо перевіряється оплата праці певної категорії працівників, наприклад, 

керівного складу суб’єкта господарювання. 

Модель аудиту є кращим методом аудиту для аудиту заробітної плати. При 

визначенні моделі аудиту аудитор повинен дотримуватись визначених цілей і 

завдань аудиту заробітної плати. Переглядаючи заробітну плату, аудитор 

повинен визначити модель, яка має найменший ризик вибору та отримує 

достатні аудиторські докази. Обраний метод аудиту значно скорочує час, 

необхідний для отримання достовірних аудиторських доказів щодо законності та 

правильності нарахування заробітної плати та її утримань, ведення 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Наприклад, якщо кількість госпіталізацій протягом періоду лікування 

невелика, доцільно використовувати звичайний метод перевірки лікарняних 

відрахувань і податків. Незалежно від обраного способу перевірки листка 

непрацездатності, рекомендуємо перевірити інформацію, зведену на рисунку 3.3. 

Як правило, ПДФО, військовий збір тощо. Якщо під час вибіркових 

перевірок виявлені порушення чи помилки в ЄСВ, нарахуванні податку на 

доходи фізичних осіб, проходженні військової служби, то перевірку доцільно 

проводити регулярно. 

На підставі яких документів встановлено штатні та вибіркові методи 

нарахування заробітної плати, зокрема табелі, відомості про заробітну плату, 

накази, акти виконаних робіт, листки непрацездатності, регістри 

бухгалтерського обліку тощо.  
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Джерело: [12] 

Рис. 3.3. Інформація, яка перевіряється при аудиті лікарняного листа 

Розрахунок основної, додаткової заробітної плати та інших 

компенсаційних виплат, як правило, здійснюється шляхом відбору. Для кращого 

аудиту ці операції слід розділити на рівні, наприклад, за кількістю працівників і 

видами виплат. 
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Наприклад, при визначенні розміру вибірки для розрахунку основної 

заробітної плати необхідно визначити форми оплати праці суб’єкта 

господарювання та кількість працівників, які оплачуються за кожною формою 

оплати праці. 

Якщо об'єктом перевірки заробітної плати є аналітичний облік, то, як 

правило, аудитор використовує вибірковий метод. У цьому випадку існує ризик 

помилок або упущень в операціях розрахунку та конвертації, які можуть бути 

суттєвими. 

Переваги використання моделі аудиту при аудиті заробітної плати 

наведено в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Переваги використання аудиторської вибірки в аудиті заробітної 

плати 

№ Критерії Коментар 

1 Економія часу перевірки Проводиться більш оперативно, підвищується 

якість  та достовірність 

2 Економія затрат праці аудиторів Скорочення часу перевірки, 

вартості  аудиторських послуг 

3 Підвищення якості перевірки Зменшення обсягу перевірки дозволяє якісно 

дослідити інформацію 

4 Неможливість проведення суцільної 

перевірки 

При високій кількості працюючих та 

обмеженому терміні аудиторської перевірки 

5 Проведення додаткових  аудитор-

ських процедур для підвищення 

якості аудиту 

Економія часу перевірки дозволяє перевірити 

більше операцій щодо заробітної плати 

Джерело: [11]  

Таким чином, аудитор повинен розглянути переваги і недоліки 

використання моделі аудиту в аудиті розрахунку заробітної плати і, якщо 

необхідно, поєднати її з безперервним методом, що підвищує якість аудиту. 

Існують інші методи організації аудиту заробітної плати, кожен з яких має свої 
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переваги та недоліки. Нарешті, рекомендується визначитися з підходом, що 

базується на конкретному об'єкті, меті та завданнях аудиту. 

Одним із основних завдань аудитора при використанні вибіркового 

опитування є вибір найбільш ефективного методу відбору одиниць із генеральної 

сукупності. Рішення аудитора ґрунтується на професійному судженні аудитора. 

Рішення приймається відповідно до мети, завдань, терміну перевірки та обсягу 

інформації, що підлягає перевірці. 

Аналіз аудиторської практики показує, що існують два методи вибіркового 

дослідження, а саме: статистичний та нестатистичний. Вибір методу на етапі 

планування моделі аудиту є предметом професійного судження аудитора. 

Застосування статистичних методів вимагає застосування теорії ймовірності та 

випадкової вибірки на наступних етапах: визначення обсягу вибірки, кількісна 

оцінка результатів дослідження, визначення ризику вибірки. Використання 

нестатистичного підходу не вимагає дотримання вимог статистичної вибірки. 

Загалом вибірковий метод дослідження включає такі етапи: планування; 

моделювання; вибіркова оцінка. Фахівці по-різному підходять до визначення 

альтернативних методів моделювання, а саме: 

- статистичні та нестатистичні; 

- офіційні та неформальні; 

- формальне та професійне оцінювання; 

- статистична та професійна оцінка. 

Ми вважаємо, що краще розділити підхід на статистичну та професійну 

оцінку, і це правильно. Практичний досвід використання статистичних методів 

показує, що для цього потрібні спеціальні знання з економіки та статистики, тому 

на практиці аудитори часто керуються професійним судженням. Проте, 

незалежно від обраного методу, при його використанні необхідно враховувати 

ризик невизначеності та ризик вибірки, що безпосередньо впливає на якість 

аудиту. 
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3.2. Автоматизація розрахунків з оплати праці. 

 

Система управління персоналом впливає на ефективність діяльності будь-

якої компанії. Таким чином, питання обліку праці завжди знаходиться в центрі 

уваги керівництва. Від того, наскільки правильно нараховується і своєчасно 

виплачується заробітна плата, залежить також посада на підприємстві, ставлення 

працівників до виконання посадових обов'язків. Нарахування заробітної плати є 

одним із найскладніших і трудомістких процесів у бухгалтерському обліку. 

Складність і важливість процесу нарахування заробітної плати зумовлена 

не тільки швидкими змінами нормативних документів, що регламентують 

утримання та виплату із заробітної плати, а й жорсткими санкціями за неповне 

або своєчасне відрахування. Для забезпечення зарахування виплат до стажу 

роботи працівників підприємства бухгалтер зобов’язаний у зазначений термін 

подати звіт до органів контролю. Бухгалтер повинен зробити всі необхідні 

відрахування та відрахування для виплати заробітної плати робітникам. Якщо в 

компанії працює багато людей, процес нарахування заробітної плати потребує 

великого обсягу роботи. 

Одним із основних шляхів реформування та вдосконалення 

бухгалтерського обліку є автоматизація. У контексті автоматизованої обробки 

даних дані бухгалтерського обліку та обліку використовуються значно ширше, 

ніж при ручній обробці даних. Користувачів автоматизованої системи 

бухгалтерського обліку можна розділити на три основні категорії: 

а) роботодавці, які несуть повну відповідальність за управління 

підприємством, керівництво структурними підрозділами, а також несуть 

відповідальність за досягнення поставлених цілей; 

б) користувачі з прямим фінансовим інтересом, які зацікавлені в 

стабільному фінансовому стані підприємства (інвестори, кредитори); 

в) користувачі з непрямими фінансовими інтересами [1]. 

Автоматизація заробітної плати означає: 
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- контроль та обробка даних бухгалтерського обліку щодо оплати праці 

працівників; 

- автоматизований розрахунок гонорарів та обов'язкових відрахувань, 

премій і дивідендів, надбавок і лікарняних листків з урахуванням вимог 

законодавства; 

- розрахунок податків і внесків, сплачених до фіскального органу; 

- складання звітів за встановленою формою до органів контролю. 

Використання програмного забезпечення дозволяє вносити певні 

показники та зміни в програму, а також формувати необхідні документи в 

заданий термін, не використовуючи ручне заповнення документів. 

Автоматизація обліку та оплати праці є важливою для облікової системи 

підприємства, а автоматизація обліку праці є найскладнішою частиною 

автоматизації бухгалтерського обліку підприємства [7, c. 248–254]. 

Основні принципи обліку заробітної плати: 

• об'єднання кадрового обліку, обліку та оплати праці в єдине ціле; 

• централізація обробки даних з обліку та оплати праці; 

• автоматизований збір інформації про відвідування та робочий час 

працівників; 

• автоматизація типових розрахункових операцій; 

• автоматизований контроль правильності ручних розрахунків і виправлень 

[6, с. 320]. 

З метою підвищення продуктивності управління підприємством 

1С:Підприємство встановило спеціалізовану конфігурацію «1С:Розрахунок 

заробітної плати та управління персоналом для України» в програмному 

комплексі управління персоналом, розрахунку заробітної плати та кадрового 

обліку та розрахунку заробітної плати. вимоги законодавства. 

Таку конфігурацію можуть використовувати великі підприємства, які 

використовують декілька форм оплати праці (погодинна, відрядна, цивільно-

правові договори тощо). Також, якщо в компанії велика кількість співробітників 

(більше 100 осіб) і великий перелік доплат і відрахувань. 
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У конфігурації «1С:Бухгалтерія для України 8.2» можна керувати 

заробітною платою. На малих підприємствах, які не мають відділу кадрів, 

керівники покладають на бухгалтера додаткові обов'язки, в тому числі ведення 

кадрового діловодства. У конфігурації «1С:Бухгалтерія 8.2» документообіг 

розділений на кадровий облік і облік заробітної плати. Програмне забезпечення 

з розрахунку заробітної плати та управління персоналом є інтенсивним 

інструментом для реалізації кадрової політики компанії, а також автоматизації 

різноманітних служб компанії. Такі послуги, як управління персоналом та 

лінійні менеджери для бухгалтерів у таких сферах: 

• організація кадрових потреб; 

• забезпечення підприємства працівниками; 

• сертифікація працівників та управління компетентністю; 

• організація та навчання працівників; 

• керувати та покращувати мотивацію персоналу 

• ефективне планування зайнятості персоналу; 

• кадровий аналіз та кадровий облік; трудові відносини, зокрема 

управління персоналом; 

• розрахунок заробітної плати працівників; 

• управління фінансовими розрахунками з персоналом, наприклад 

депозитами; розрахунок податків і внесків з фонду заробітної плати; 

• відображення витрат при розрахунку заробітної плати та податків на 

підприємстві. 

Програмний продукт орієнтований на автоматизацію діяльності з 

управління персоналом. Слід зазначити, що більшість бухгалтерських програм 

мають обмежені можливості кадрового обліку, оскільки не всі програми надають 

повні можливості кадрового обліку [10]. 

У конфігурації «1С: Бухгалтерія 8.2» можна вести повноцінний кадровий 

облік. Програма включає комп’ютеризоване управління персоналом, включаючи 

заповнення уніфікованих друкованих форм: 

• укладання трудових договорів; 
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• прийом на роботу (форма П-1); 

• переведення працівників; 

• табель обліку робочого часу (форма П-5) для обліку використання 

робочого часу; 

• звільнення з організації (форма П-4). 

На основі даних про особовий склад створюється єдина форма П-2 

«Особова картка». Відповідно до затвердженого графіка відпусток складаються 

накази про надання відпусток працівникам (форма П-3). Ведеться облік 

використання відпусток. Можуть бути визначені різні види відпусток, у тому 

числі відпустка по вагітності та пологах, щорічна додаткова відпустка, додаткова 

відпустка на дітей, чорнобильська відпустка, відпустка на навчання, відпустка за 

самооплату тощо. Подано звіти про аналіз використання відпусток [9, c. 126]. 

Підсумовуючи матеріал, можна сказати, що питання нарахування 

заробітної плати займає особливе місце в роботі бухгалтерії кожного 

підприємства. Таким чином, постійно розвиваються програмні програми для 

систематичного обліку заробітної плати. 

Таким чином, автоматизація розрахунку заробітної плати є ефективною 

підмогою в роботі бухгалтерії підприємства, але використання різноманітного 

програмного забезпечення вимагає від бухгалтера підвищення його кваліфікації 

та інформаційної компетентності. 

 

3.3. Шляхи поліпшення аналізу та аудиту розрахунків з оплати праці 

на підприємстві 

 

Загалом великий обсяг вихідної документації та аналітики по кожному 

працівнику характеризує складність нарахування заробітної плати. Тому майже 

всі підприємства перейшли на автоматизовану систему бухгалтерського обліку, 

яка значно полегшує роботу бухгалтера: автоматична виплата заробітної плати 

як гарантія своєчасного завершення процесу, детальне відображення інформації 

за обраними критеріями, автоматичний розрахунок і створення операцій і т.д. [1]. 
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Проте вона потребує постійного вдосконалення та оновлення відповідно до змін 

законодавства, тому джерелами такого вдосконалення є: 

- оновлення програмного забезпечення, зокрема з використанням 

вітчизняних програмних продуктів, орієнтованих на законодавство України; 

- використання сучасних технологій, правильний підбір спеціалізованих 

програм по кожній галузі чи виду обліку; 

- впровадження технічних новинок для підвищення продуктивності праці 

тощо. 

Ще одним недоліком розрахунку заробітної плати на багатьох 

підприємствах є недостатній рівень контролю за виконанням операцій, що 

можна віднести до: 

 1) контроль за використанням робочого часу та підвищенням 

продуктивності праці; 

2) контроль за своєчасним і правильним визначенням заробітної плати та 

внесків до органів соціального страхування та нарахуванням їх на собівартість 

продукції (робіт, послуг); 

3) контролювати своєчасне проведення всіх розрахунків з працівниками та 

службовцями по заробітній платі та інших виплатах; 

4) контроль за використанням фонду оплати праці та інших коштів, 

спрямованих на виплату заробітної плати працівникам підприємства; 

5) перевірити правильність нарахування оплати за надурочну роботу, 

відпустки, ночівлю тощо; 

6) контроль достовірності, своєчасності та повноти операцій, що 

здійснюються бухгалтерією [4]. 

Реалізація цих заходів забезпечує оперативність і якість бухгалтерського 

обліку підприємства. Контрольні функції можуть бути покладені на окрему 

посадову особу, а виконання обов’язків обліково-управлінського персоналу 

забезпечується та здійснюється відділом внутрішнього аудиту та контролю. 

Для вдосконалення аудиту оплати праці необхідно проводити тематичний 

аудит, орієнтований на даний відділ бухгалтерії, а не комплексний аудит 
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бухгалтерського обліку. Цей метод аудиту передбачає концентрацію уваги та 

збільшення обсягу наданої інформації, що, у свою чергу, покращує якість 

аудиторського висновку. 

Аудит нарахування заробітної плати повинен надати достовірну 

інформацію про стан виплат. Результати цього аудиту використовуються 

керівниками та виконавцями для прийняття рішень щодо майбутнього 

підприємства, тому, крім аудиту бухгалтерського обліку та фінансової звітності, 

доцільно розраховувати показники, що характеризують нарахування заробітної 

плати. 

Для проведення аудиту заробітної плати аудитор повинен мати достатні 

знання та досвід у цій сфері бухгалтерського обліку, стежити за змінами та 

підвищувати свій професіоналізм. 

Таким чином, удосконалення аудиту допомагає контролювати рівень 

компетентності аудиторів та якість послуг, що надаються, забезпечувати реальну 

незалежність аудитора, а також накладати на аудиторів санкції та штрафи за 

неточності в наданні аудиторських послуг [6]. Підприємство може створити 

відділ внутрішнього аудиту для вдосконалення бухгалтерського обліку та 

операцій. 

Цей відділ має бути організаційно та функціонально незалежним для 

забезпечення об'єктивності інформації. Структура відділу залежить від розміру 

та потреб підприємства. Для запровадження такого виду аудиту необхідно: 

розробити законодавчу базу внутрішнього аудиту, оскільки цей аудит в Україні 

не є обов’язковим, тому професійна підготовка персоналу не регламентується. 
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ВИСНОВКИ 

 

Облік праці та заробітної плати (особливо початковий) повинен бути 

організований таким чином, щоб забезпечити точний облік чисельності 

працівників за підвищення продуктивності праці, повне використання робочого 

часу та оподаткування. Адже від організації первинного розрахунку праці 

залежить якість, точність, справедливість, повне та своєчасне виконання виплати 

заробітної плати. 

Для нарахування заробітної плати використовується рахунок 66 

«Розрахунки за виплатами працівникам». На 66 рахунків відкрито три 

субрахунки: 

661 «Розрахунок із заробітної плати»; 

662 «Розрахунки з депонентами»; 

663 «Розрахунки за іншими виплатами». 

За дебетом субрахунка 661 обліковуються всі види утримань із заробітної 

плати, виплата заробітної плати, депонування заробітної плати (перерахування 

на субрахунок 662). Відображено утримання заробітної плати за кредитом 

субрахунку 661. За кредитом субрахунка 663 здійснюється виплата виплат, що 

не входять до фонду оплати праці, зокрема допомоги по частковому безробіттю, 

допомоги по тимчасовій непрацездатності. За дебетом субрахунка 663 

зараховуються виплати, що не входять до фонду оплати праці. 

До первинних документів з обліку заробітної плати належать: наказ про 

прийняття на роботу, трудова книжка, трудовий договір, табель обліку робочого 

часу, штатний розпис та відомість нарахування та сплати заробітної плати. 

На високому рівні розроблено нормативно-правову базу регулювання 

оплати праці та систему документального забезпечення виплати заробітної плати 

відповідно до міжнародних стандартів праці, які застосовуються в сучасній 

ринковій економіці. Водночас необхідно розробляти та розвивати нові галузеві 

форми первинних облікових документів з урахуванням особливостей виплати 
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заробітної плати в окремих галузях народного господарства, зокрема, в 

сільському господарстві. 

Працівники бухгалтерії повинні раціонально підходити до питання 

удосконалення обліку заробітної плати та ведення документації на 

підприємствах з урахуванням доцільності змін, використовуючи результати 

досліджень та передовий досвід. 

Розширення фонду оплати праці сприятиме підвищенню продуктивності 

праці та зниженню рівня витрат підприємств. Автоматизований облік не тільки 

покращує бухгалтерський облік компанії, але й допомагає вирішити такі 

проблеми, як своєчасна оплата боргів співробітників. 

 Внутрішній аудит виплат працівникам сприяє: кадровим змінам, які 

покращують якість персоналу; просування найперспективніших працівників; 

підвищення ролі служб управління персоналом і наближення їх роботи до цілей 

організації в найважливіших справах. Внутрішній аудит розрахунків з 

найманими працівниками забезпечує повне та ефективне використання 

заробітної плати та трудового потенціалу підприємства, відповідність організації 

та умов праці вимогам законодавства. 

 Основними напрямками вдосконалення системи розрахунків з платним 

персоналом є такі заходи: розробка стратегії та плану внутрішнього аудиту 

розрахунків з персоналом; матеріально залучати працівників; посилення 

контрольних функцій, спрямованих на вдосконалення порядку та обліку 

заробітної плати; навчання персоналу; Проведення комплексного аналізу 

використання ФОП та трудових ресурсів; автоматизація системи оплати праці та 

управління персоналом тощо. 

 У кризових ситуаціях внутрішній аудит фонду оплати праці має 

базуватися на аналізі результатів роботи, який включає: точну оцінку техніко-

економічного потенціалу; визначення резервів ефективного використання 

персоналу підприємства; визначення основних напрямів зниження витрат праці 

тощо; 
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Результати аудиту оформляються підсумковими документами, форма яких 

залежить від виду аудиту, передбаченого договором, і процедур, які необхідно 

виконати. У рамках загального аудиту готується звіт для інформування 

керівництва клієнта про висновок проміжного аудиту та результати аудиту 

заробітної плати. При складанні загального аудиторського висновку, в якому 

відображається висновок про достовірність усієї фінансової звітності, слід 

враховувати висновки, отримані за результатами перевірки заробітної плати, але 

не розглядати їх як самостійний об'єкт перевірки. думка. 

Сьогодні фонд оплати праці зазнає змін і реформ, тому потребує 

постійного оновлення та вдосконалення. Вирішення виявлених під час 

дослідження проблем підвищує якість облікових даних, їх точність і 

достовірність, що в свою чергу позитивно впливає на обґрунтованість 

управлінських та аудиторських рішень. Впровадження цих методів 

удосконалення аудиту є джерелом підвищення його рівня, що в свою чергу є 

фактором, що впливає на майбутній стан аудиту та його інвестиційну 

привабливість. Крім того, слід розглянути соціальні аспекти бухгалтерської та 

аудиторської роботи з позиції матеріального та морального стимулювання, що є 

можливим напрямком подальших досліджень. 
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ШТАТНИЙ РОЗПИС ТОВ «Фармасел» 
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Додаток Е 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФАРМАСЕЛ» 

(ТОВ «ФАРМАСЕЛ») 

 

 Код ЄДРПОУ 36705378 

 

Н А К А З  

 

12.09.2022               смт. Клавдієве - Тарасове                                                    № 277/к/тр 

 

Про прийняття на роботу 

Петра Іванова 

 

ПРИЙНЯТИ: 

 

Іванова Петра Миколайовича на посаду економіста фінансового відділу з 16 вересня 

2022 р. за основним місцем роботи з посадовим окладом 15 500 грн на місяць, з випробуванням 

строком три місяці. 

 

Підстава: заява Петра Іванова від 12.09.2022, зареєстрована за № 319. 

 

Директор                                            

 

 

Начальник відділу кадрів 

Добренька Галина ДОБРЕНЬКА 

12.09.2022 

Начальник фінансового відділу 

Гаркуша   Петро ГАРКУША 

12.09.2022 

 

З наказом ознайомлений: 

Іванов Петро 

12.09.2022 
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Додаток Ж 

Трудовий договір  

01.09.2022                                  Київ                                                    № 53 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармасел»_____ в особі директора 

_________________________________________, що діє на підставі Статуту (далі 

— Роботодавець), з однієї сторони, і громадянин ____________Карпенко Ольга 

Ігорівна_________________ (далі — Працівник), з іншої сторони, далі разом — 

Сторони, уклали цей договір (далі — Договір), про таке.  

1. Предмет трудового договору  

1.1. Працівник приймається на посаду _______бухгалтера відділу 

бухгалтерії (код КП 3433) __.  

1.2. Робота за цим Договором є для працівника ________основним місцем 

роботи____________.  

1.3. Працівнику встановлюється випробування строком _______3 

місяці_____ з метою перевірки відповідності роботі, що доручається. До строку 

випробування не зараховуються дні, коли Працівник фактично не працював, 

незалежно від причини.  

1.4. Дата початку роботи — __05 вересня 2022 р.______________________.  

2. Строк дії трудового договору  

Цей Договір є __безстроковим _________________.  

3. Права та обов’язки Сторін  

3.1. Працівник приймає на себе такі зобов’язання:  

3.1.1. Своєчасно і у повному обсязі виконувати трудові обов’язки, 

передбачені посадовою інструкцією, накази та розпорядження, локальні 

нормативні акти Роботодавця (правила, інструкції, положення тощо).  

3.1.2. Повідомити Роботодавця про готовність приступити до роботи або 

про відмову від її виконання протягом 24 годин після отримання від Роботодавця 

повідомлення про початок виконання роботи. Працівник повідомляє про 

готовність стати до роботи або відмову від її виконання шляхом надсилання 
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повідомлення про готовність стати до роботи або повідомлення про відмову від 

виконання роботи на Viber ТОВ «Вікторія» +380 (99) 777 77 77.  

3.1.3. Стати до виконання посадових обов’язків, передбачених посадовою 

інструкцією, після повідомлення Роботодавця про готовність приступити до 

роботи.  

3.1.4. Дотримуватися трудової дисципліни, правил внутрішнього 

трудового розпорядку, виконувати вимоги щодо охорони праці та техніки 

безпеки.  

3.1.5. На першу вимогу Роботодавця надавати йому письмові звіти про 

виконання роботи, пояснення стосовно невиконання або неналежного виконання 

своїх обов’язків. 

3.1.6. Дотримуватися правил ділового спілкування у відносинах з 

керівництвом, колегами, партнерами та клієнтами Роботодавця.  

3.1.7. Підтримувати чистоту та порядок на робочому місці.  

3.1.8. Дбайливо ставитися та забезпечувати схоронність майна 

Роботодавця, наданого для виконання трудових обов’язків, вживати заходів для 

запобігання заподіянню шкоди.  

3.1.9. Негайно повідомляти Роботодавця про виникнення обставин, які 

можуть становити загрозу здоров’ю або життю людей, збереженості майна, 

нормальному виконанню роботи.  

3.1.10. У тижневий строк повідомляти Роботодавця про зміни особистих 

даних, інформація про які необхідна і може бути витребувана Роботодавцем у 

зв’язку з виконанням Працівником трудових обов’язків (зміна прізвища, 

сімейного стану, місця проживання, номерів телефону, заміна паспорту тощо).  

3.1.11. Повернути при припиненні трудових відносин усі документи, 

створені або отримані в процесі виконання трудових обов’язків, інформацію, що 

зберігається на різних видах носіїв, перепустки, посвідчення а також майно 

Роботодавця, надане для виконання трудових обов’язків.  

3.2. Працівник має право:  

3.2.1. На надання роботи, обумовленої цим Договором.  
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3.2.2. Відмовитися від виконання роботи, якщо роботодавець вимагає 

виконання роботи поза межами базових днів та годин, визначених у п. 4.2 цього 

Договору або якщо Працівнику було повідомлено про наявність роботи із 

порушенням мінімальних строків, визначених у п.п. 3.3.2 цього Договору.  

3.2.3. На повну і достовірну інформацію про умови праці.  

3.2.4. На безпечні і нешкідливі умови праці. Працівник має право 

відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, 

небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і 

навколишнього середовища.  

3.2.5. На відпочинок, що забезпечується встановленням тривалості 

робочого часу відповідно до законодавства, наданням перерви для відпочинку і 

харчування, вихідних днів, щорічних оплачуваних відпусток.  

3.2.6. На своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати не рідше 

двох разів на місяць шляхом перерахування на банківський рахунок.  

3.2.7. На відшкодування шкоди, заподіяної йому у зв’язку із виконанням 

трудових обов’язків.  

3.2.8. Захищати свої трудові права у порядку, визначеному 

законодавством.  

3.3. Роботодавець приймає на себе такі зобов’язання:  

3.3.1. Визначити Працівнику робоче місце, забезпечити його засобами, 

необхідними для виконання трудових обов’язків, визначених посадовою 

інструкцією.  

3.3.2. Повідомляти Працівника про початок виконання роботи не пізніше 

ніж за 48 годин до початку виконання Працівником посадових обов’язків, 

визначених цим Договором і посадовою інструкцією. Роботодавець повідомляє 

Працівника про початок виконання роботи шляхом надсилання повідомлення 

про необхідність стати до роботи на Viber Ольги Карпенко +380 (99) 888 88 88 

3.3.3. Створити Працівнику умови, необхідні для нормальної роботи і 

забезпечення повного збереження дорученого йому майна.  
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3.3.4. Проінформувати Працівника до початку роботи шляхом 

ознайомлення з інформаційним листом відповідно до додатку 1 до цього 

Договору.  

3.3.5. Ознайомити Працівника з локальними нормативними актами, що 

безпосередньо пов’язані з його трудовою діяльністю, та ознайомлювати з тими, 

що будуть прийняті в період роботи Працівника.  

3.3.6. Забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату Працівнику 

заробітної плати не рідше двох разів на місяць шляхом перерахування на 

банківський рахунок UA 1234567891012345678 в АТ КБ «ГРОШІ», ІПН 

1234567890, отримувач Карпенко Ольга Ігорівна.  

3.3.7. Забезпечити Працівника роботою із залученням Працівника до 

виконання посадових обов’язків не менше 32 годин протягом календарного 

місяця.  

3.3.8. Забезпечити захист персональних даних працівника від 

неправомірного використання.  

3.3.9. У випадку заподіяння Працівникові шкоди, пов’язаної з виконанням 

трудових обов’язків, відшкодувати її у порядку, встановленому законодавством.  

3.4. Роботодавець має право:  

3.4.1. Вимагати від Працівника якісного виконання трудових обов’язків, 

дотримання трудової дисципліни, оцінювати якість його роботи, здійснювати 

контроль за виконанням Працівником трудових обов’язків.  

3.4.2. Вимагати від Працівника надіслати повідомлення про готовність 

приступити до роботи або про відмову від її виконання протягом 24 годин після 

отримання від Роботодавця повідомлення про початок виконання роботи.  

3.4.3. Вимагати від Працівника стати до роботи після отримання 

повідомлення від Працівника про готовність приступити до роботи у базові дні і 

години, визначені у п. 4.2 цього Договору.  

3.4.4. Визначати необхідність та час залучення Працівника до роботи, 

обсяг роботи та у строк, визначений у п.п. 3.3.2 цього Договору, погоджувати з 
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Працівником режим роботи та тривалість робочого часу, необхідного для 

виконання відповідної роботи.  

3.4.5. Вимагати від Працівника дбайливого ставлення до майна, наданого 

йому для виконання трудових обов’язків, а також іншого майна Роботодавця.  

3.4.6. Заохочувати Працівника за сумлінну працю.  

3.4.7. Підвищувати кваліфікацію Працівника шляхом направлення його на 

курси підвищення кваліфікації, семінари, тренінги із частковою або повною 

оплатою навчальних заходів за рахунок Роботодавця.  

3.4.8. Вимагати від Працівника виконання вимог локальних нормативних 

актів.  

3.4.9. Притягати Працівника до дисциплінарної відповідальності за 

відмову Працівника від виконання роботи у базові дні та години, визначені у п. 

4.2 цього Договору, крім випадків відмови у зв’язку з:  

- тимчасовою непрацездатністю Працівника; - виконанням Працівником 

державних або громадських обов’язків; 

- несвоєчасним повідомленням Роботодавцем Працівнику про наявність 

роботи із порушенням мінімальних строків, визначених у п.п. 3.3.2 цього 

Договору.  

3.4.10. Застосовувати до працівника дисциплінарну та матеріальну 

відповідальність у порядку, встановленому законодавством.  

4. Робочий час та час відпочинку  

4.1. Кількість базових годин (нормальна тривалість робочого часу), під час 

яких від Працівника можуть вимагати працювати, не може перевищувати 40 

годин на тиждень та 5 робочих днів на тиждень. Інша тривалість робочого часу 

у подальшому може встановлюватись за угодою між Працівником і 

Роботодавцем, а у випадках, встановлених законодавством, — на вимогу 

Працівника.  

4.2. Базовими днями роботи визначаються понеділок, вівторок, середа, 

четвер і п’ятниця з базовими годинами роботи у ці дні з 9:00 до 18:00 з перервою 

з 13:00 до 14:00.  
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4.3. Мінімальна тривалість робочого часу працівника, який виконує роботу 

на підставі цього Договору, протягом календарного місяця становить не менше 

32 годин.  

4.4. Працівнику надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 

календарних дні за кожний робочий рік.  

4.5. Працівнику надається щорічна додаткова відпустка за особливий 

характер праці (за роботу із комп’ютером) тривалістю _4_ календарних днів 

згідно з визначеним колективним договором Переліком посад працівників, яким 

належить щорічна додаткова відпустка за роботу із комп’ютером.  

4.6. У випадках, встановлених законодавством, Працівнику може 

надаватись відпустка без збереження заробітної плати.  

4.7. Залучення Працівника до роботи поза межами базових днів або годин 

здійснюється за згодою Працівника.  

5. Оплата праці  

5.1. За виконання обов’язків, передбачених посадовою інструкцією, 

Працівнику встановлюється посадовий оклад у розмірі _20000___ 

(_____двадцять тисяч_________________) грн. на місяць.  

5.2. Заробітна плата виплачується Працівнику, який виконує роботу на 

підставі цього Договору, за фактично відпрацьований час.  

5.3. Доплати, надбавки та премії встановлюються Працівнику відповідно 

до Положення про оплату праці.  

5.4. За рішенням Роботодавця Працівнику можуть встановлюватись 

додаткові заохочувальні та компенсаційні виплати.  

5.5. Якщо Працівник протягом календарного місяця виконував роботу 

менше 32 годин, йому повинна бути виплачена заробітна плата не менше ніж за 

32 години робочого часу.  

5.6. Заробітну плату виплачують Працівнику регулярно в робочі дні у 

строки, встановлені колективним договором, двічі на місяць: за першу половину 

місяця — _22___ числа, за другу половину місяця — __7__ числа наступного 

місяця. У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, 
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святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачують напередодні. 

Заробітну плату за першу половину місяця згідно з колективним договором 

виплачують з розрахунку посадового окладу працівника та фактично 

відпрацьованого часу. Заробітну плату Працівнику за весь час оплачуваної 

відпустки виплачують до початку відпустки.  

5.7. У разі згоди працівника на залучення до роботи поза межами базових 

днів або годин, визначених у п. 4.2 цього Договору, його робота оплачується у 

розмірі відповідно до пп. 5.1 і 5.2 цього Договору. У разі перевищення 

нормальної тривалості робочого часу, визначеної у п. 4.1 цього Договору, робота 

оплачується в подвійному розмірі годинної ставки. 5.7. Розмір і система оплати 

праці можуть бути переглянуті за угодою сторін.  

6. Ознайомлення працівника з документами роботодавця щодо його прав 

та обов'язків  

6.1. Ознайомлення працівника з наказами (розпорядженнями), 

повідомленнями, іншими документами роботодавця щодо його прав та 

обов'язків допускається з використанням  

● засобів електронних комунікаційних мереж з накладенням 

удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного 

підпису;  

● типового сервісу «Електронна пошта»;  

● месенджерів: Viber, WhatsApp, Telegram тощо;  

● інших електронних застосунків, дозволених на території України.  

6.2. Виключно під підпис працівника доводиться до його відома 

інформація про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на 

здоров'я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах 

відповідно до законодавства і колективного договору.  

7. Захист персональних даних  

7.1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 

01.06.2010 № 2297-VI (далі — Закон № 2297) Роботодавець обробляє 
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персональні дані Працівника на підставі пункту 5 статті 11 Закону № 2297, а саме 

у зв’язку з необхідністю виконання обов’язку володільця персональних даних, 

який передбачений законом, з метою забезпечення реалізації трудових, 

соціально-трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом, 

військового обліку (відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів 

України «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності», «Про військовий обов’язок та військову службу»), відносин у сфері 

бухгалтерського і податкового обліку (відповідно до Податкового кодексу 

України, Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», «Про оплату праці»).  

7.2. Перелік персональних даних, що обробляються з визначеною у пункті 

7.1 метою, порядок їх обробки та захисту визначаються Положенням про 

персональні дані, затвердженим наказом № 75 від 12.01.2021.  

7.3. Працівник повідомлений, про: 

7.3.1. Те, що під обробкою його персональних даних відповідно до Закону 

№ 2297 розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, 

реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, 

використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), 

знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням 

інформаційних (автоматизованих) систем.  

7.3.2. Володільця персональних даних, склад та зміст зібраних 

персональних даних, права Працівника як суб’єкта персональних даних, 

визначені статтею 8 Закону № 2297, мету збору персональних даних та осіб, яким 

передаються його персональні дані (відповідно до ст. 12 Закону № 2297).  

7.4. Роботодавець приймає на себе зобов’язання щодо захисту 

персональних даних Працівника та вживає технічних і організаційних заходів 

щодо захисту таких персональних даних.  

7.5. Обробка персональних даних Працівника провадитиметься виключно 

посадовими особами, які надали письмові зобов’язання про нерозголошення 
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персональних даних інших осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням посадових 

обов’язків.  

7.6. Згідно зі статтею 14 Закону № 2297 передання персональних даних 

Працівника без повідомлення його про це здійснюється у випадках, визначених 

законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, 

економічного добробуту та прав людини.  

7.7. В інших, ніж зазначені у пункті 7.6 випадках, доступ до персональних 

даних Працівника надається третім особам лише за його письмової згоди за кожним 

запитом окремо.  

8. Відповідальність Сторін і порядок вирішення спорів  

8.1. У випадку неналежного виконання або невиконання зобов’язань за цим 

Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.  

8.2. Працівник може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за 

відмову від виконання роботи у базові дні та години, визначені у п. 4.2 цього 

Договору, крім випадків відмови у зв’язку з:  

- тимчасовою непрацездатністю Працівника; - виконанням Працівником 

державних або громадських обов’язків;  

- несвоєчасним повідомленням Роботодавцем Працівнику про наявність 

роботи із порушенням мінімальних строків, визначених у п.п. 3.3.2 цього Договору.  

8.3. Працівник несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну 

Роботодавцю, у порядку та розмірах, визначених законодавством.  

8.4. У випадку завдання шкоди здоров’ю працівника з вини Роботодавця, 

відшкодування провадиться у порядку, встановленому законодавством.  

8.5. Спори між Сторонами вирішують в порядку, встановленому 

законодавством України.  

9. Зміна умов та припинення/розірвання Договору  

9.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться лише за угодою сторін 

і в порядку, визначеному Кодексом законів про працю України. Зміни та 

доповнення до Договору оформлюють письмово шляхом підписання сторонами 

додатків до Договору або додаткових угод. 
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9.2. Цей Договір може бути припинено за ініціативою будь-якої із Сторін у 

порядку та на підставах, визначених Кодексом законів про працю України.  

9.3. Якщо протягом строку випробування буде встановлено невідповідність 

Працівника роботі, на яку його прийнято, Роботодавець протягом цього строку 

вправі розірвати трудовий договір з Працівником.  

9.4. Роботодавець має право розірвати цей Договір у разі систематичної 

відмови (4 і більше разів поспіль протягом календарного місяця) Працівника від 

виконання роботи за умови належного повідомлення про необхідність стати до 

роботи Працівника Роботодавцем у строки, визначені у п.п. 3.3.2 цього Договору. 

Роботодавець повинен повідомити Працівника про розірвання трудового договору 

у разі систематичної відмови від виконання роботи за три дні до звільнення 

Працівника.  

10. Заключні положення  

Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну 

силу, по одному для кожної Сторони. 

11. Реквізити Сторін 

РОБОТОДАВЕЦЬ ТОВ «ВІКТОРІЯ»  

01001, м. Київ, вул. Річна, 87  

Код ЄДРПОУ 12345678  

Від РОБОТОДАВЦЯ  

Директор Савченко Олена САВЧЕНКО  

(01.09.2022) 

ПРАЦІВНИК Карпенко Ольга Ігорівна  

який мешкає за адресою: 

 01001, м. Київ, вул. Річна, 85, 33  

паспорт серія ВК номер 331122 

 виданий, Київським МВ УМВС 15.05.2005  

ДРФО 123456789  

ПРАЦІВНИК Карпенко Ольга КАРПЕНКО  

(01.09.2022) 
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Додаток З 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Типова форма № П-2 

Найменування підприємства (установи, організації) 
Код ЄДРПОУ_______________________ 

                  ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держкомстату та  

Міністерства оборони України 

 25.12.2009 № 
495/656_____________________ 

 

 

                                  

 

 

 

ОСОБОВА   КАРТКА  ПРАЦІВНИКА 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

1. Прізвище_________________________ Ім’я________________________ По батькові 

_________________________________ 

2. Дата народження "_____"_________________19___р.      3.  
Громадянство__________________________________________ 

4. Освіта (базова загальна середня, повна загальна середня, професійно-технічна, неповна вища, 

базова вища, повна вища) 
_______________________________________________________________________________________

_______________ 

 

Назва освітнього закладу Диплом (свідоцтво), серія, 

номер 

Рік закінчення 

   

   

   

   

Спеціальність (професія) за дипломом 

(свідоцтвом)  

Кваліфікація за дипломом 

(свідоцтвом) 

Форма 

навчання 

(денна, вечірня, 

заочна) 

   

   

   

   

5. Післядипломна професійна підготовка:  навчання в       аспірантурі      ад’юнктурі      докторантурі 

(необхідне відмітити х) 

 

Назва освітнього, 

наукового  закладу 

Диплом, номер, дата видачі Рік закінчення Науковий ступінь,  

учене звання 

    

    

    

6. Останнє місце роботи __________________________________посада (професія)   

__________________________________ 

7. Стаж роботи  станом на "___"__________________20____р.       Загальний  
______днів______місяців _________років             

                                                що дає право на надбавку за вислугу років   ______  днів _____місяців 

________ років 

Дата 
заповнення 

Табельний 
номер 

Індивідуальний 

ідентифікаційни

й номер 

Стать 

(чоловіча, 

жіноча) 

Вид роботи 

(основна, за 
сумісництвом) 

 

     

 

місце для 

фотокартки 
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8. Дата та причина звільнення (скорочення штатів; за власним бажанням, за прогул та інші 

порушення, невідповідність займаній посаді тощо)  "___" ________________20___р.  
___________________________________________________________                                                 

9. Відомості про отримання пенсії (у разі наявності вказати вид пенсійних виплат згідно з чинним 

законодавством) 

_______________________________________________________________________________________
_____________________ 

10. Родинний стан 

_______________________________________________________________________________________
____ 

 

Ступінь родинного зв’язку 

(склад сім'ї) 
ПІБ 

Рік 

народження 

   

   

   

   

11. Місце фактичного проживання (область, місто, район, вулиця, № будинку, квартири, номер 
контактного телефону, поштовий 

індекс)_________________________________________________________________________________

___________ 
12. Місце проживання за державною реєстрацією  

________________________________________________________________ 

___________________________________________ Паспорт: серія____ №_____________, ким  
виданий ___________________ 

___________________________________________________________________________, дата видачі 

_____________________ 

ІІ. ВІДОМОСТІ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК 
Група обліку ______________________________________        Придатність до військової служби  

________________________ 

Категорія обліку   __________________________________        Назва райвійськкомату за місцем 
реєстрації ________________  __________________________________________________        

______________________________________________________ 

Склад   ___________________________________________        Назва райвійськкомату за місцем 
фактичного проживання ____ 

Військове звання  __________________________________        

______________________________________________________ 

Військово-облікова спеціальність №___________________        Перебування на спеціальному 
обліку______________________ 

 

ІІІ. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ВИРОБНИЦТВІ (ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА-

РОБОТОДАВЦЯ) 

Дата Назва структурного 

підрозділу 

Період 

навчання 

Вид 

навчання 

Форма 

навчання 

Назва документа, що 

посвідчує професійну 

освіту, ким виданий 
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IV. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ 

Дата 

Назва 

структурного 
підрозділу (код) 

Професія, посада 
Розряд 

(оклад) 

Підстава, 

наказ № 

Підпис 

працівника 
назва код за 

КП* 

       

       

       

       

       

*Відповідно до  Класифікатора професій ДК 003-2005, затвердженого наказом Держстандарту 

України від 26.12.2005 №375, з урахуванням позначки кваліфікаційного  рівня (6 знаків, наприклад, 

код професії "муляр" – 7122.2). 

V. ВІДПУСТКИ 

Вид відпустки  
За який 
період 

Дата 
Підстава, 
наказ № 

початку 

відпустки 

закінчення 

відпустки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Додаткові відомості  
_______________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________
___________________ 

Дата і причина звільнення (підстава) 

__________________________________________________________________________ 

 
Працівник кадрової служби  ___________________________     ____________________    

_____________________________ 

                                                                              (посада)                                              (підпис)                                             
(ПІБ) 

 Підпис працівника                ________________________                       "____"  ________________ 

20___р. 
                                                                                                                                                                           

(дата) 
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Додаток К 

 Типова форма № П-6 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Держкомстату 

України 

від 5 грудня 2008 р. № 

489 

 

РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ 

працівника 

за _______________ 20____ р. 

 

№ 

п/п 

Нараховано за видами оплат 
№ 

п/п 

Утримано 

вид оплати 
нараховано, 

грн. 
вид утримання 

утримано, 

грн. 

 Фонд основної 

заробітної плати: 

    

1. Тарифна ставка, 

посадовий оклад 

 1. Видано за І-у половину 

місяця (аванс) 

 

2. Комісійні від реалізації 

продукції 

  Внески на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування: 

 

3. Гонорар, авторська 

винагорода штатним 

працівникам 

 2. до Пенсійного фонду  

4. Оплата праці за час 

перебування у 

відрядженні 

 3. до Фонду зайнятості  

5. Оплата за профнавчання 

інших працівників 

 4. до Фонду соціального 

страхування з тимчасової 

втрати працездатності 

 

6. Вартість продукції, 

виданої працівникам при 

натуральній формі 

оплати праці 

 5. Податок на доходи 

фізичних осіб 

 

 
Код 

ЄДРПОУ 
 

Найменування підприємства (установи, організації)   

Дата 

заповн

ення 

ПІБ 
Ста

ть 

Табель

ний 

номер 

Індивідуаль

ний 

ідентифікац

ійний номер 

Професія, посада 

(код за 

Класифікатором 

професій) 

Відпра

цьован

о днів, 

(годин) 
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№ 

п/п 

Нараховано за видами оплат 
№ 

п/п 

Утримано 

вид оплати 
нараховано, 

грн. 
вид утримання 

утримано, 

грн. 

7. Інші види нарахувань  6. Профспілкові внески  

 Фонд додаткової 

заробітної плати: 

 7. Аліменти  

8. Премія  8. Аванс в банк  

9. Відсоткові або комісійні 

винагороди 

 9. Каса (належить до видачі)  

10. Оплата роботи в 

надурочний час, святкові 

та неробочі дні 

    

11. Оплата днів відпочинку     

12. Індексація заробітної 

плати 

    

13. Компенсації працівникам 

у зв’язку з порушенням 

термінів виплати 

заробітної плати 

    

14. Витрати на 

безкоштовний проїзд 

    

15. Вартість форменого 

одягу 

    

16. Відпустка за поточний 

місяць 

    

17. Відпустка за наступний 

період 

    

18. Інші нарахування за 

невідпрацьований час 

(простої, медогляд та ін.) 

    

19. Суміщення професій     

20. Розширення зони 

обслуговування або 

збільшення обсягу робіт 

    

21. Виконання обов’язків 

тимчасово відсутнього 

працівника 

    

22. Робота у важких і 

шкідливих та особливо 

важких і особливо 

шкідливих умовах праці 

    

23. Інтенсивність праці     

24. Робота в нічний час     

25. Керівництво бригадою     



128 

 

№ 

п/п 

Нараховано за видами оплат 
№ 

п/п 

Утримано 

вид оплати 
нараховано, 

грн. 
вид утримання 

утримано, 

грн. 

26. Висока професійна 

майстерність 

    

27. Класність водіям 

транспортних засобів 

    

28. Високі досягнення праці     

29. Виконання особливо 

важливої роботи на 

певний термін 

    

30. Знання та використання 

в роботі іноземної мови 

    

31. Допуск до державної 

таємниці 

    

32. Дипломатичні ранги, 

персональні звання 

службових осіб, ранги 

державних службовців, 

кваліфікаційні класи 

суддів 

    

33. Науковий ступінь     

34. Нормативний час 

пересування у шахті 

    

35. Робота на територіях 

радіоактивного 

забруднення 

    

36. Інші надбавки та доплати     

37. Інші види нарахувань     

 Інші заохочувальні та 

компенсаційні 

виплати: 

    

38. Винагороди та 

заохочення, що мають 

одноразовий характер 

    

39. Матеріальна допомога, 

що має систематичний 

характер 

    

40. Виплати соціального 

характеру 

    

41. Інші заохочувальні та 

компенсаційні виплати 
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№ 

п/п 

Нараховано за видами оплат 
№ 

п/п 

Утримано 

вид оплати 
нараховано, 

грн. 
вид утримання 

утримано, 

грн. 

 Інші виплати, що не 

належать до фонду 

оплати праці: 

    

42. Допомоги та інші 

виплати, що 

здійснюються за рахунок 

коштів фондів 

державного соціального 

страхування 

    

43. Оплата перших 5 днів 

тимчасової 

непрацездатності за 

рахунок коштів 

підприємства 

    

44. Дивіденди, відсотки, 

виплати за паями 

    

45. Витрати на відрядження     

46. Матеріальна допомога 

разового характеру 

    

47. Внески підприємств на 

медичне та пенсійне 

страхування працівників 

    

48. Інші види нарахувань     

      

Разом за весь період:     

 

 

 

 

Бухгалтер _______________

 __________________________ 

 (підпис) (ПІБ) 
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Додаток Л 

Додаток № 1 

до Колективного договору 

 

 

УЗГОДЖЕНО 

Головою профспілкового комітету 

комунального закладу «Палац 

молоді» 

П.І.Б. 

Підпис 

Дата  

Печатка установи 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Директором 

ТОВ «Фармасел» 

П.І.Б. 

Підпис 

Дата  

Печатка установи 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про оплату праці 

ТОВ «Фармасел» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2022 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

1.1. Метою цього Положення є забезпечення мотивації персоналу в підвищенні ефективності 

праці, спрямованої на досягнення стратегічної мети та завдання ТОВ «Фармасел».  

1.2. Основними законодавчими документами формування Положення є: Кодекс законів про 

працю України, Закон України «Про оплату праці», Закон України «Про відпустки», Закон 

України «Про індексацію грошових доходів населення», «Інструкція зі статистики заробітної 

плати», інші законодавчі акти, що стосуються оплати праці. 

 

2. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ 

 

2.1. Заробітна плата вважається винагородою за виконану роботу згідно з встановленими 

нормами праці (нормами часу, посадових обов’язків). Розміри заробітної плати залежать від 

складності та умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів 

його праці та діяльності Фармаселі в цілому. 

2.2. Фонд оплати праці в ТОВ «Фармасел» складається з основної заробітної плати, додаткової 

заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат.  

Основна заробітна плата включає:  

– посадові оклади (тарифні ставки) – для педагогічних, навчально-допоміжних, 

аміністративно-обслуговуючих та господарських співробітників, викладачів з 

погодинною оплатою роботи; 

– відрядні розцінки для співробітників при відрядній оплаті праці. 

Додаткова заробітна плата містить доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, 

що передбачає чинне законодавство, це Положення. 

До інших заохочувальних і компенсаційних виплат відносяться премії, інші грошові та 

матеріальні виплати, передбачені Колективним договором та Положенням про преміювання 

працівників ТОВ «Фармасел». 

2.3. Основою організації трудової діяльності в ТОВ є тарифна система, що містить: тарифні 

розряди, посадові оклади (тарифні ставки) працівників.  

2.4. Заробітна плата співробітникам ТОВ «Фапмасел» нараховують з відповідним 

затвердженому керівником штатним розписом, який формується на підставі окладів, 

визначених відповідно до тарифної сітки ТОВ, надбавок і доплат, інших виплат, встановлених 

чинним законодавством України, цим Положенням.  

2.5. Тарифна сітка ТОВ викладена у додатку 1.1 до даного Положення.  

2.6. Ставки погодинної оплати праці працівників ТОВ «Фармасел» наведені у додатку 1.2.  

2.7. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду 

встановлюється наказом керівника з урахуванням фінансових можливостей ТОВ «Фармасел». 

2.8. Посадові оклади заступників керівників встановлюють на 5-15%, головного бухгалтера – 

на 10%, помічників керівників – на 30-40 % нижче посадового окладу відповідного керівника, 

визначеного за тарифною сіткою. 

2.9. До тарифних ставок і посадових окладів працівникам ТОВ «Фармасел» встановлюють 

надбавки і доплати, визначені чинним законодавством, цим Положенням і наведені у додатках 

1.3, 1.4 до нього (за фінансової спроможності ТОВ).  



133 

 
2.10. Педагогічним співробітникам та працівникам бібліотеки, які працюють на ТОВ 

«Фармасел» на постійній основі, щомісячно у відсотках до посадових окладів встановлюють 

надбавку з вислугу років згідно з чинним законодавством України. 

2.11. У випадках, коли підвищено тарифні ставки і посадові оклади корегування на коефіцієнт 

підвищення заробітної плати та її складових, що враховуються при розрахунку середньої для 

виплати відпускних, не провадиться у зв’язку з відсутністю фінансових можливостей ТОВ 

«Фармасел». 

2.12. При наданні щорічних відпусток в ТОВ проводиться виплата матеріальної допомоги на 

оздоровлення за рахунок коштів фонду для таких категорій:  

– педагогічні співробітники – у розмірі 100% місячного посадового окладу; 

– керівники структурних підрозділів, працюючих при ненормованому робочому дні 

згідно з додатком 3 до Колективного договору – у розмірі 100%; 

– співробітники навчально-допоміжного та адміністративно-обслуговуючого і 

господарського персоналу, які працюють в ТОВ «Фармасел» на постійній основі не менш 

одного року – у розмірі 50%.  

2.13. У разі приймання працівника за контрактом оплата праці здійснюється за угодою сторін 

і за виконання умов контракту. У контракті за згодою сторін можуть встановлюватися 

індивідуальні види оплати. 

2.14. При укладанні з працівником трудового договору (контракту) доводять до його відома 

відомості про належну заробітну плату: її розміри, порядок і терміни виплати. 

2.15. При введенні нових або зміні чинних умов оплати праці в бік погіршення або випадках 

скорочення штати ТОВ зобов'язується повідомляти працівників за два місяці.  

2.16. Якщо співробітник виконав місячну (годинну) норму праці, ТОВ «Фармасел» сплачує 

гарантовану заробітну плату на рівні не нижче встановленої законом мінімальної. 

2.17. При роботі на неповному робочому часі та коли робітником не виконано повний обсяг 

місячної (годинної) норми праці, заробітна плата (у тому числі мінімальна) виплачується 

пропорційно виконаній роботі. 

2.18. Співробітникам ТОВ «Фармасел», що виконують паралельно зі своєю основною роботою 

додаткову, за іншою професією (посадою) чи обов’язки тимчасово відсутнього співробітника, 

здійснюється доплата за суміщення (додаток 1.3). 

2.19. Підставою нарахування заробітної плати співробітникам ТОВ «Фармасел» за підсумком 

роботи за місяць є: 

–    штатний розпис ТОВ «Фармасел»; 

– табель обліку робочого часу; 

– накази з установлення доплат та надбавок, інших заохочувальних та компенсаційних 

виплат; 

–    наряди з виконання відрядних робіт.  

2.20. Виплата заробітної плати в ТОВ «Фармасел» проводиться у грошовій формі 2 рази на 

місяць – 16 та 31 числа, у лютому – 28 числа. На випадок, якщо день виплати співпадає з 

вихідним, святковим або неробочим днем, виплачується напередодні. Заробітна плата за 

першу половину місяця виплачується у сумі не менше оплати за фактично відпрацьований час 

з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника. 

2.21. Заробітна плата співробітникам ТОВ «Фармасел» за весь період щорічної відпустки 

підлягає виплаті протягом трьох днів до її початку, не пізніше. 
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2.22. У разі звільнення працівника виплата повної суми, йому належної, здійснюється у день 

звільнення.  

2.23. Кожен співробітник ТОВ «Фармасел» щомісяця в розрахунковому відділі отримує 

інформацію щодо нарахованої та виплаченої йому заробітної плати. 

2.24. ТОВ «Фармасел» передбачена індексація заробітної плати працівників за чинним 

законодавством України. 

2.25. ТОВ «Фармасел» забезпечується виплата заробітної плати співробітникам порядку 

першої черги. Всі інші платежі здійснюються по виконанні зобов’язань з оплати праці. 

 

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

3.1. Керівник та головний бухгалтер ТОВ «Фармасел» відповідальні за: 

– забезпечення нарахування та виплати заробітної плати у відповідності з чинним 

законодавством України та даного Положення; 

– своєчасне затвердження та підписання документів, що служить підставою при її 

нарахуванні;  

– гарантування своєчасного та правильного її нарахування і виплати; 

– персоніфікованого обліку сум нарахованої заробітної плати. 

 

 

 

Головний бухгалтер         П.І.Б. 

Юрисконсульт         П.І.Б.  
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Додаток М 

Затверджую: 

      Директор______________________________________ 

(Підпис, ПІП)                                                         

        «_____»_________________20___р. 

 

Графік відпусток  працівників 

_______________________________________________на 20___р. 

(назва підприємства та/або відділу) 

 

№ 

з/п 
Відділ Посада 

Працівник 

(ПІП) 

Вид 

відпусток 

Період 

надання 

відпустки 

Підпис 

працівника 

(ознайомлено 

з графіком) 

Облік наданих відпусток 

Дата і 

номер 

наказу 

Дата першого 

дня/останнього 

дня 

За який 

робочий 

рік 

          

          

          

          

          

          

          

          

Керівник відділу             __________________________________________________________ 

                                                                                                             (Підпис, ПІП)                                                         

     

Начальник відділу кадрів    __________________________________________________________ 

                                                                                                             (Підпис, ПІП)                                                                                                                                                   

Директор                         __________________________________________________________                                                                                             

                                                                                                             (Підпис, ПІП)                                                                                                                                              
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Додаток Н 

План аудиторської перевірки розрахунків з оплати праці 

 

Аудиторська фірма 

Суб'єкт господарювання 

Період перевірки 

Термін перевірки 

Керівник аудиторської фірми 

Керівник аудиторської перевірки 

№ Етапи Мета і завдання 

аудиту 

Аудиторські 

процедури 

Аудиторські докази 

1. Підготовчий Краще розуміння 

системи трудових 

відносин 

підприємства-

клієнта. Виявлення 

незвичних фактів у 

звітності. 

Визначення 

потенційних 

областей 

підвищеного 

ризику. Оцінка 

ефективності 

політики 

планування 

використання 

трудових ресурсів 

та оплати праці 

Методи, що 

припускають 

застосування 

загальних знань у 

сфері 

бухгалтерського 

обліку, поряд з 

достатнім 

розумінням системи 

контролю та обліку 

клієнта, а також 

специфіки політики 

управління 

трудовим 

потенціалом 

клієнта, що дасть 

змогу зробити 

попередні висновки 

про повноту і 

законність 

розрахунків з 

оплати праці 

Статут підприємства, 

накази, звіт про 

попередню аудиторську 

перевірку, колективний 

договір, наказ про 

облікову політику, дані 

синтетичного й 

аналітичного обліку 

2. Основний Отримання 

аудиторських 

доказів, що 

забезпечують 

необхідний рівень 

впевненості в 

Методи порівняння 

показників клієнта з 

розрахованими 

аудитором, 

відсоткові методи 

та метод балансової 

Табель обліку робочого 

часу, графік змінності, 

посадові інструкції, 

особові картки, 

розрахунково-платіжні 

відомості, 
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ефективності 

систем 

бухгалтерського 

обліку та 

внутрішнього 

контролю 

розрахунків за 

виплатами 

працівникам і 

пов'язаних з ними 

нарахуваннях та 

витрат на виплати 

працівникам, на 

основі яких аудитор 

зможе дійти 

висновку про 

зниження 

загального 

аудиторського 

ризику до 

прийнятого рівня 

ув'язки: через 

зіставлення з іншим 

відомим 

показником 

(нормативи чи 

ставки податків із 

заробітної плати та 

на ФОП); 

зіставлення даних 

синтетичного та 

аналітичного 

обліку; перевірка 

арифметичних 

підрахунків 

накопичувальні картки 

виробітку і заробітної 

плати, книги 

аналітичного обліку 

видів оплати праці, 

реєстр депонованої 

заробітної плати, 

синтетичні регістри за 

рахунком 66, журнал 5 і 

5А, Головна книга 

3. Заключний Підтвердження 

висновків, 

сформульованих за 

результатами 

аудиторських 

процедур на 

попередніх етапах 

перевірки; 

визначення 

показників 

ефективності 

використання 

трудових ресурсів 

підприємства; 

складання розділу 

аудиторського звіту 

Логічний аналіз та 

оцінка отриманої 

аудитором 

інформації; 

розрахунок 

найважливіших 

показників 

ефективності; 

систематизація і 

обґрунтування 

отриманої на 

попередніх етапах 

інформації, аналіз, 

складання звіту й 

аудиторського 

висновку 

Робоча документація, 

складена на попередніх 

етапах перевірки 
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Додаток М 

Програма аудиту розрахунків з оплати праці 

Аудиторська фірма 

Суб'єкт господарювання 

Період перевірки 

Термін перевірки 

№ 

з/п 

Перелік аудиторських процедур Виконавець Термін 

перевірки 

Примітки 

1. Перевірка наявності її відповідності 

чинному законодавству: 

– колективного договору; 

– положення про оплату праці; 

– положення про преміювання; 

– інших нормативних документів. 

   

2. Наявність і відповідність чинному 

законодавству документів із кадрового 

складу: 

– наказів про прийняття, звільнення; 

– табелів обліку робочого часу; 

– штатного розпису (припогодинній 

оплаті); 

– нарядів та розцінок (при відрядній 

оплаті); 

– договорів цивільно-правового характеру 

   

3. Перевірка відповідності вхідних залишків у 

розрахунках з оплати праці та у 

розрахунках за страхуванням: 

- за роками (залишок на кінець 

попередньогороку = залишок на початок 

звітного року); 

- синтетичного й аналітичного обліку. 

   

4. Таксування розрахункових відомостей 
   

5. При ручному обліку - перевірка 

відповідності прізвищ і сум у 

розрахункових і платіжних відомостях 
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6. При наявності в штаті пов'язаних осіб - 

перевірка відповідності вимогам Закону 

України "Про оподаткування прибутку 

підприємств" 

   

7. Факти видачі заробітної плати натурою 

(відзначити для перевірки внесення до 

складу ВД, обчислення ПДВ, застосування 

звичайної ціни) 

   

8. При наявності видачі позик - перевірка 

договорів і суттєвих умов у них 

(повороткість і терміни) 

   

9 Перевірка відповідності наказів і 

фактичних виплат 

   

10. При відрядній оплаті праці - перевірка 

відповідності обсягів виконаних робіт і 

бази нарахування відрядної оплати праці 

   

11. При роботі неповний місяць - перевірка 

правильності нарахування заробітної плати 

за посадовими окладами 

   

12. Перевірка правомірності надання 

додаткових відпусток 

   

13. Перевірка правильності нарахування 

заробітної плати за відпустку, компенсації 

за невикористану 

відпустку 

   

14. Перевірка правильності нарахування 

виплат за листками непрацездатності 

   

15. Перевірка правильності утримання за 

виконавчими листами 

   

16. Перевірка повноти і своєчасності 

перерахувань внесків та зборів до 
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державних фондів пенсійного та 

соціального страхування 

17. Складання переліку виявлених помилок та 

порушень 

   

18. Зіставлення сум, відображених у 

фінансовій звітності, із залишком у 

регістрах бухгалтерського обліку її у 

Головній книзі 
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