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В статті розглянуто організаційно-економічні основи побудови внутрішнього контролю витрат на оплату праці в ринкових умовах господарю-
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критичного аналізу існуючих поглядів щодо узгодженості теоретико-методологічних аспектів внутрішнього контролю проведено оцінку наявного 
рівня методичного забезпечення внутрішнього контролю витрат на оплату праці. Дослідження організації внутрішнього контролю витрат на 
оплату праці виконано з урахуванням чинних норм законодавства. За результатами проведеного дослідження вдосконалено методичне забезпе-
чення внутрішнього контролю витрат на оплату праці з урахуванням технологічного поділу на попередній, поточний і наступний контроль на всіх 
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В статье рассмотрены организационно-экономические основы по-
строения внутреннего контроля затрат на оплату труда в рыноч-
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контроля затрат на оплату труда. Исследование организации вну-
треннего контроля затрат на оплату труда реализовано с учетом 
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Вступ. Контроль – це функція управління соці=-льно-
економічною системою будь-якої держави. Контроль (від 
французького «controle») – перевірка або спостереження з 
метою перевірки, охоплює весь процес управління еконо-
мікою від формування управлінської інформації, реалізації 
конкретних господарських завдань до оцінки результатів 
фінансово-господарської діяльності підприємства.

В Україні більше уваги приділяється зовнішньому 
контролю, який здійснюється державними органами, ніж 

внутрішньогосподарському контролю підприємств. Пи-
тання внутрішньогосподарського контролю недостатньо 
висвітлені в публікаціях вітчизняних авторів, а практичне 
його застосування на підприємствах є досить обмеженим.

На сьогодні майже не здійснюються заходи з науко-
вої розробки системи внутрішнього контролю та надання 
методичних рекомендацій щодо їх організації. За таких об-
ставин вітчизняна економіка залишається неконкуренто-
спроможною, проблеми внутрішнього контролю створю-
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ють проблеми в управлінні господарюючих суб’єктів, за-
тримують розвиток та обумовлюють зростання порушень 
у сфері економіки держави [3, с. 10].

У країнах Європи та США широковідомим та засто-
совуваним є внутрішній контроль, на противагу вітчиз-
няній практиці. Зарубіжні країни визнають внутрішній 
контроль неодмінним елементом ефективного управління 
підприємством, який повинен позитивно впливати на ре-
зультати його фінансово-господарської діяльності.

Ринкові умови господарювання наполегливо вима-
гають удосконалення вітчизняної системи внутрішнього 
контролю підприємств, основою якої є економічні методи 
управління.

На думку вітчизняних науковців, суттєві пробле-
ми спостерігаються у питаннях організації та проведен-
ня внутрішнього контролю, адже існує неузгодженість 
нормативно-правового регулювання, відсутні внутрішні 
стандарти, а також слабка розробка єдиних методичних 
основ проведення контролю [3; 5; 7].

Указані недоліки системи внутрішнього контролю 
притаманні і внутрішньому контролю витрат на опла-
ту праці, актуальність дослідження якого обумовлена 
об’єктивною необхідністю розробки дієвої системи вну-
трішнього контролю витрат на оплату праці, яка поряд 
із раціонально організованою системою обліку і аналізу 
дозволить підвищити ефективність процесу виробни-
цтва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна 
увага питанням організації та методики внутрішнього 
контролю витрат на оплату праці приділялась у роботах 
вітчизняних науковців, таких як М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бути-
нець, Б. І. Валуєв, Л. В. Гуцаленко, У. О. Марчук, Є. В. Мних, 
В. В. Сопко, Б. Ф. Усач, В. О. Шевчук та інших.

Віддаючи належне результатам проведених дослі-
джень, потрібно констатувати необхідність подальшого 
вдосконалення аналітичного забезпечення внутрішнього 
контролю витрат на оплату праці суб’єктів підприємниць-
кої діяльності в ринкових умовах господарювання.

Зазначене обумовило потребу визначити мету дослі-
дження щодо обґрунтування теоретичних положень і роз-
робки практичних рекомендацій організації та методики 
внутрішнього контролю витрат на оплату праці.

Формулювання цілей статті. Для досягнення по-
ставленої мети потрібне вирішення наступних завдань:

дослідження особливостей організації на підпри- 
ємствах внутрішнього контролю витрат на оплату 
праці;
виявлення проблем, пов’язаних з недосконалістю  
нормативного, організаційно-методичного забез-
печення контролю зазначених витрат, відсутністю 
внутрішніх стандартів;
оцінка існуючого рівня методичного забезпечення  
внутрішнього контролю витрат на оплату праці та 
розробка шляхів його вдосконалення;
визначення напрямків подальшого дослідження  
з метою пошуку нових підходів до формування 
системи внутрішнього контролю в управлінні ви-
тратами підприємства на оплату праці, які вклю-
чаються в собівартість.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вну-
трішній контроль характеризується проф. Корінько М. Д. 
як система заходів, визначених керівництвом підприємства 
та здійснюваних на підприємстві з метою найбільш ефек-
тивного виконання всіма працівниками своїх обов’язків 
щодо забезпечення та здійснення господарських операцій. 
Внутрішній контроль визначає законність цих операцій та 
їхню економічну доцільність для підприємства[4, c. 35].

Об’єктами внутрішнього контролю витрат на оплату 
праці виступають: трудові ресурси суб’єкта господарюван-
ня, організація, планування, нормування праці, системи 
оплати і преміювання та їх використання, законність гос-
подарських операцій з даного напрямку, стан розрахунків 
за виплатами працівникам, первинні документи і облікові 
регістри, система синтетичного і аналітичного обліку по 
рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», досто-
вірність відображення в звітності зазначених розрахунків, 
розрахунки за податком на доходи фізичних осіб та єдиним 
внеском на загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування, дотримання трудового законодавства тощо.

«Відповідальним за створення внутрішнього контр-
олю є управлінський персонал, який у відповідності з наці-
ональними стандартами самостійно вибирає методи і при-
йоми контролю» [1, c. 43].

Вибір форми внутрішнього контролю залежить від 
організаційної структури суб’єкта господарювання, видів 
та обсягів діяльності, правової організації, відношення ке-
рівництва до контролю тощо і може бути організованим 
у вигляді наступних структурних підрозділів (рис. 1):

Рис. 1. Форми організації внутрішнього контролю

Систематизовано автором на основі: [3, c. 75]
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У ринкових умовах господарювання наявність ауди-
торської групи є дуже важливою для результативної діяль-
ності підприємства. Всередині організації за вимогою та 
з ініціативи керівництва аудиторами підприємства здій-
снюється внутрішній аудит.

Ця форма внутрішнього контролю характеризу-
ється складною структурою організації, різноманіттям 
видів діяльності, притаманна зазвичай великим підпри-
ємствам.

Функціонування внутрішньої аудиторської служби 
полягає в допомозі персоналу підприємства ефективно 
виконувати свої посадові обов’язки. Відділ внутрішнього 
аудиту повинен бути складовою частиною суб’єкта госпо-
дарювання і працювати в рамках облікової політики, за-
твердженої керівництвом.

Основна роль відділу внутрішнього аудиту полягає 
в перевірці структури внутрішнього контролю підприєм-
ства та оцінці рівня її адекватності і ефективності. Вико-
нуючи своє призначення, внутрішні аудитори можуть ре-
гулярно проводити фінансовий аудит, операційний аудит, 
перевірку на відповідність та аудит ефективності форму-
вання витрат, зокрема на оплату праці.

Внутрішній аудит можливо охарактеризувати як 
організовану відповідно до структури економічного 
суб’єкта службу, регламентовану внутрішніми докумен-
тами щодо перевірки й оцінки функціонування цього 
суб’єкта з метою надання рекомендацій і організації до-
помоги в їх реалізації. Вдосконалення внутрішньогос-
подарського контролю на базі створення внутрішнього 
аудиту є важливою умовою підвищення ефективності 
комунікації релевантної інформації в системі управління 
для ухвалення рішень і регулювання господарських про-
цесів щодо стратегії розвитку виробництва на підприєм-
ствах [8, с. 127].

У тих організаціях, де немає відділу внутрішнього  
аудиту, функції внутрішнього контролю можуть виконува-
ти інвентаризаційні бюро, групи контролю, що належать до 
структур внутрішнього аудиту.

Структурно-функціональна форма внутрішнього 
контролю не потребує значних додаткових витрат підпри-
ємства на її побудову. Зазначена форма передбачає розроб-
ку комплексу внутрішніх документів, що регламентують 
порядок взаємозв’язку підрозділів та їх керівників з усіх 
етапів здійснення внутрішнього контролю.

Ревізійна комісія контролює фінансово-господарську 
діяльність виконавчого органу, дотримання законодавчо-
нормативних актів, вивчає звіти зовнішніх і внутрішніх 
аудиторів, перевіряє бухгалтерську документацію, ведення 
обліку, формування висновку за річною звітністю.

Отже, суб’єкти господарювання мають свою цільо-
ву функцію, яка досягається за рахунок результативного 
управління. Внутрішній контроль являє собою одну з функ-
цій управління.

З метою ефективного управління внутрішній конт-
роль витрат на оплату праці повинен відповідати наступним 
умовам:

одержані результати від проведення контролю по- 
винні перевищувати витрати на його здійснення;
здійснення контрольних прийомів повинно вико- 
нуватись досвідченим виконавцем, який має від-
повідну кваліфікацію та досвід.

Урахування наведених вимог повинно слугувати 
основою організації внутрішнього контролю витрат на 
оплату праці поряд із визначенням суб’єктів контролю, 
періоду за який виконується перевірка господарських опе-
рацій з даного напрямку, постановкою завдання, проведен-
ням і узагальненням результатів контролю, а також мето-
дичним забезпеченням.

Внутрішній контроль на підприємстві включає вибір 
суб’єктів, постановку мети, організаційну стадію, методич-
ну та результативну [6, с. 335]. Відповідно, контроль витрат 
на оплату праці доцільно досліджувати в контексті його 
етапів (рис. 2).

Правильна організація внутрішнього контролю опла-
ти праці вимагає дотримання принципів внутрішнього конт-
ролю, які обумовлюють розподіл обов’язків. Саме тому:

Визначення суб’єктів контролю, періоду, за який здійснюватиметься перевірка господарських 
операцій з розрахунків щодо оплати праці, постановка завдань

1 етап. Підготовка до проведення контролю

Виконання поставлених завдань через застосування прийомів документального контролю: 
формальна перевірка, арифметична перевірка, нормативно-правова перевірка, взаємна перевірка

2 етап. Проведення контролю

Оформлення результатів контролю шляхом фіксації всіх порушень у робочих документах

3 етап. Узагальнення результатів контролю

Рис. 2. етапи здійснення внутрішнього контролю витрат на оплату праці
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підсумок відпрацьованого часу робітниками  
суб’єкта господарювання;
нарахування і відображення в обліку розрахунків  
за виплатами працівникам;
формування розрахунково-платіжної відомості  
і виплата заробітної плати повинні виконуватись 
різними працівниками.

«Зазвичай на кожному виробничому підприємстві 
чітко контролюють три класичні фактора виробництва: 
працю, землю і капітал» [2, с. 364].

Праця з виробничим чинником реалізується через 
саму людину, вдосконалюється завдяки навчанню робіт-
ників і придбанню ними досвіду, при цьому аналогічно до 
процесу утворення реального капіталу можна говорити 
про процес утворення «людського капіталу».

На думку проф. Є. В. Мниха, з якою слід погодитись, 
актуальним у контексті практичної діяльності є не метод, а 
методологія контролю, а отже, та сукупність методів, що до-
зволяє розв’язувати поставлені задачі. Дослідження методо-
логічних основ внутрішнього контролю – одна з актуальних 
і складних проблем, що залишається нерозв’язаною [3, с. 19].

З позиції системного підходу внутрішній контроль, 
зокрема витрат на оплату праці, потрібно розглядати як су-
купність методик і процедур, що використовуються в про-
цесі господарської діяльності як засіб ефективного управ-
ління підприємством.

Отже, напрямки вдосконалення методичного забез-
печення витрат на оплату праці обумовлені дотриманням 
принципу технологічного поділу контролю на етапи: попе-
редній, поточний і заключний (табл. 1).

В умовах розвитку ринкових відносин визначення 
сутності внутрішнього контролю витрат на оплату праці 
засобом використання системного підходу, обумовлено до-
слідженням його методологічних та прикладних аспектів. 
Висновки відомих науковців свідчать, що складовими систе-
ми внутрішнього контролю є всі внутрішні правила та про-
цедури контролю, запроваджені управлінським персоналом 
підприємства з метою забезпечення стабільного ефектив-
ного його функціонування, дотримання внутрішньої гос-
подарської політики, запобігання фальсифікацій і помилок, 
своєчасність і повноту бухгалтерських записів, своєчасну 
підготовку достовірної фінансової інформації [7, с. 339].

Таблиця 1

Методичне забезпечення внутрішнього контролю витрат на оплату праці

напрям контролю Завдання контролю Методичні  
прийоми контролю

достовірність і до-
тримання вимог 
складання первин-
них документів

перевірка табеля обліку робочого часу, а також інших документів на предмет 
включення до списку всіх працівників; перевірка первинних документів та роз-
рахункових відомостей на наявність арифметичних помилок; перевірка доку-
ментального підтвердження нарахування виплат працівникам (накази, договори, 
контракти, правильність відображення сум оплати праці у первинних документах, 
обсяг виконаних робіт); перевірка штатного розкладу та оплати праці по штатно-
му розкладу; своєчасності та повноти документального оформлення витрат на 
оплату праці; оцінка повноти і правильності відображення господарських опера-
цій, що стосується обліку витрат на оплату праці в звітності підприємства

Формальна, ариф-
метична, логічна, 
нормативно-пра-
вова, взаємна, хро-
нологічна перевірки

перевірка пра-
вильності відобра-
ження розрахунків 
з працівниками з 
оплати праці на 
рахунках бухгал-
терського обліку

правильність відображення сум заробітної плати, зокрема нарахувань та утри-
мань на рахунках бухгалтерського обліку;  відповідність записів аналітичного 
обліку по рахунку 66 «розрахунки за виплатами працівникам» даним із заробітної 
плати в регістрах обліку, головній книзі та балансі; оцінка синтетичного і аналітич-
ного обліку витрат на оплату праці, які включаються в собівартість

Формальна, ариф-
метична, логічна, 
хронологічна пере-
вірки, інвентаризація 
кредиторської за-
боргованості з опла-
ти праці

перевірка пра-
вильності роз-
рахунків з праців-
никами з оплати 
праці

перевірка правильності застосування тарифів, розцінок при нарахуванні заробіт-
ної плати; контроль правильності здійснення нарахувань та утримань із заробіт-
ної плати; перевірка обґрунтованості нарахування премій, винагород, відпускних 
(перевіряються накази керівника, обсяг виконаних робіт та документальне під-
твердження); дотримання податкового законодавства по операціях, пов’язаних 
з розрахунками з оплати праці; правомірність та правильність застосування по-
даткових соціальних пільг; можливі факти завищення або заниження суми окладів 
окремих працівників відповідно до виконуваних ними обов’язків; правильності 
використання тарифних ставок і встановлених відрядних норм і розцінок з метою 
достовірного нарахування оплати за відпрацьований час; правильності застосу-
вання норм діючого законодавства та положень колективного та трудових дого-
ворів з метою достовірного нарахування оплати за фактично відпрацьований час; 
достовірності та законності розрахунку та відображення в обліку сум утримань 
і нарахувань на заробітну плату відповідно до чинного законодавства; достовір-
ного нарахування та відображення в обліку сум утримань із заробітної плати, що 
здійснюються за  бажанням працівника

Формальна, 
арифметична, ло-
гічна, нормативно-
правова, взаємна, 
хронологічна пере-
вірки, контрольне 
порівняння
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В умовах посилення конкуренції відбувається пере-
хід від традиційного констатуючого (пасивного) контролю 
до активного, спрямованого на контрольно-аналітичне за-
безпечення керівництва підприємства необхідною інфор-
мацією для прийняття ефективних управлінських рішень. 
Проте в сучасних умовах господарювання фігурують оби-
два зазначені підходи [3, с. 46].

Аналітичне забезпечення внутрішнього контролю ви-
трат на оплату праці можливо запровадити за допомогою 
аналізу вказаних витрат як елемента собівартості продукції.

Проте, слід ураховувати, що групування витрат за 
елементами не повною мірою забезпечує керівництво 

суб’єкта господарювання інформацією про витрати для 
прийняття ефективних управлінських рішень.

Тому класифікацію витрат за елементами доцільно 
доповнювати класифікацією витрат за статтями калькуля-
ції, що дозволить більш детально проаналізувати викорис-
тання витрат на оплату праці і виявити резерви їх удоско-
налення.

Розрахунково-аналітичні методичні прийоми, що 
використовують у контрольному процесі та обумовлюють 
встановлення загального стану об’єктів контролю у на-
прямку зниження (збільшення) продуктивності праці про-
ти запланованої, наведені (рис. 3):

Рис. 3 Класифікація розрахунково-аналітичних методичних прийомів

Розроблено автором на основі: [3, c.212-213]

Розрахунково-аналітичні методичні прийоми

Економічний аналіз
(стан та використання трудових 

ресурсів)

Статистичні розрахунки 
(середньооблікова чисельність 

працівників)

Економіко-математичні методи 
(економне витрачання трудових 

ресурсів)

На початковому етапі виконується аналіз загальних 
змін, що виникли між фактичними прямими витратами по-
рівняно із запланованими у загальній сумі, а також питомій 
вазі зазначених витрат у собівартості продукції.

Наступним етапом аналізу є визначення факторів, 
що впливають на суму заробітної плати на випуск одини-
ці готової продукції та на загальну суму прямої заробітної 
плати.

Отже, загальна сума прямої заробітної плати зале-
жить від об’єму виробництва товарної продукції, її струк-
тури та рівня витрат заробітної плати на одиницю виробле-
ної продукції. В свою чергу, останній показник наведеного 
переліку факторів визначається трудомісткістю та рівнем 
оплати праці за одну людино-годину.

Ретельного внутрішнього контролю потребують 
втрати з зайвою витратою трудових ресурсів у процесі ви-
робництва продукції.

Втрати ресурсів праці є результатом сукупних витрат 
від надмірно витраченого робочого часу. До них належать 
усі види витрат робочого часу в процесі виконання необхід-
них операцій, які не регламентовані ходом та умовами тех-
нологічного процесу виробництва. Основу їх являють утра-
ти з організаційно-технічних причин, із вини працівників, 
доробки й переробки у зв’язку з браком, відхиленням від 
звичайних умов роботи, використання кваліфікованих ро-
бітників на підсобних роботах, необґрунтоване залучення 
персоналу до різного роду робіт, порушення трудової дис-
ципліни тощо. Значна частина втрат живої праці пов’язана 
з простоями як цілозмінними, так і внутрішньозмінними. 
Вони зумовлюються технологічними й організаційними 
неув’язками, нечітким управлінням господарською діяль-
ністю підприємств, рівнем кваліфікації робітників, їхньої 
трудової дисципліни [2, с. 366].

Завершальним етапом аналізу витрат на оплату пра-
ці як елемента собівартості продукції слугує визначення 

оцінки впливу цих факторів на собівартість продукції, ви-
явлення резервів зниження собівартості продукції та опра-
цювання ефективних заходів щодо їх вжитку суб’єктами 
господарювання.

Основним способом скорочення витрат на оплату 
праці є використання сучасних організаційно-технічних 
заходів: застосування новітніх технологій, уведення в дію 
ефективного обладнання та устаткування, підвищення ква-
ліфікації персоналу тощо.

Поряд із цим, резервом підвищення продуктивності 
праці, що визначається виробітком продукції в розрахунку 
на одного працюючого, є приведення у відповідність фак-
тичної чисельності працівників до нормативно обґрунто-
ваної, усунення втрат від браку продукції та непродуктив-
них втрат робочого часу за рахунок простоїв.

Слід зауважити, що більш швидке зростання продук-
тивності праці робітників порівняно з середньою оплатою 
виявляється одним із головних чинників зниження собі-
вартості продукції. Відтак, аналіз частки витрат на оплату 
праці в  собівартості продукції, дослідження факторів, що 
впливають на її розмір, та виявлення резервів економії на-
бувають дедалі більшого значення.

Отже, ефективний контроль витрат на оплату праці 
сприяє зростанню продуктивності праці. На практиці ваго-
мої ролі набуває визначення частини заробітної плати, яка 
враховується у собівартість виробленої продукції та части-
ни, що повинна сплачуватись за рахунок прибутку з метою 
досягнення відповідності між виплатою заробітної плати 
персоналу та стимулюванням ефективної праці, адекватної 
ринковому механізму господарювання.

Висновок. На кожному підприємстві потрібно ство-
рювати систему внутрішнього контролю, яка повинна за-
безпечувати його раціональне та ефективне функціонуван-
ня, внаслідок чого покращаться фінансові результати діяль-
ності, рентабельність і продуктивність праці персоналу.
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Поряд із цим, на систему внутрішнього контролю по-
кладається соціальна функція, адже за допомогою контро-
лю відбувається регулювання трудових відносин між робо-
тодавцем і працівниками шляхом активізації трудових ре-
сурсів і справедливого розподілу витрат на їх відтворення.

В результаті проведеного дослідження було удо-
сконалено методичне забезпечення внутрішнього контр-
олю витрат на оплату праці з урахуванням особливостей 
попереднього, поточного та наступного контролю на всіх 
етапах їх здійснення, що забезпечує послідовне здійснен-
ня перевірок і дозволяє уникнути дублювання дій суб’єктів 
внутрішнього контролю.

Подальше дослідження внутрішнього контролю 
ефективності формування витрат на оплату праці має бути 
спрямоване на розробку заходів щодо використання його 
превентивної функції, адже на сучасному етапі в більшос-
ті випадків контроль виступає переважно реєстратором 
порушень (в частині трудового законодавства, бухгалтер-
ського обліку операцій за виплатами працівникам, звітнос-
ті тощо), а не інструментом їх попередження.
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