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IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF CONDUCTING AN AUDIT OF A SINGLE SOCIAL
CONTRIBUTION FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

У сучасних умовах зростає можливість свідомого чи несвідомого невірного відображення

облікової інформації в регістрах бухгалтерського обліку та, як наслідок, приховуванні значних

сум грошових коштів. Ці порушення виявляються й при проведенні розрахунків щодо єдиного

соціального внеску.

Метою роботи є удосконалення методики проведення аудиту єдиного соціального внеску для

підвищення ефективності роботи підприємства.

Запропоновані методичні підходи в проведені аудиту єдиного соціального внеску дозволя-

ють виявити помилки і порушення в організації бухгалтерського обліку єдиного соціального

внеску та висловити аудитором незалежну думку про повноту, достовірність відображення

інформації про готову продукцію в регістрах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності.

Запропонована програма аудиту може бути використана у практичній діяльності суб'єктів

аудиторської діяльності та внутрішнього контролю суб'єктів господарювання, тобто зовнішнім

та внутрішнім аудитом. Переваги запропонованої програми: визначає загальну стратегію аудиту

єдиного соціального внеску, аудиторські процедури розміщенні у логічній послідовності, відпо-

відають послідовності операцій, пов'язаних з обліком єдиного соціального внеску. Методика

аудиту єдиного соціального внеску в даному випадку передбачає дедуктивний метод, але по-

слідовність виконання аудиторських процедур за цією програмою можна проводити і в зворот-

ному напрямі, використовуючи метод індукції.

Ефективна організація внутрішнього аудиту є одним із заходів, спрямованих на вдоскона-

лення управління підприємством, яка забезпечує високий рівень виконання його завдань, чіткий

порядок у його веденні. Це дасть змогу миттєво виявити факти порушень і зловживань, попе-

редити їх наслідки, а також у разі необхідності — притягнення винної особи до відповідальності.

In modern conditions, the possibility of conscious or unconscious incorrect display of accounting

information in the registers of accounting and, as a consequence, the concealment of significant

sums of money, increases. These violations also appear when conducting calculations for a single

social contribution.

The aim of the work is to improve the methodology of conducting an audit of a single social

contribution to improve the efficiency of the enterprise.

The proposed methodological approaches to conducting the audit of a single social contribution

allow us to detect errors and violations in the organization of accounting of a single social contribution

and to express an independent opinion about the completeness, reliability of displaying information

about the finished products in the registers of accounting and financial reporting.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аудит як особлива форма незалежної експертизи

нарахування та сплати єдиного соціального внеску має
виняткове значення в Україні, особливо в умовах транс-
формації й розвитку систем національного обліку та
оподаткування. У сучасних умовах зростає можливість
свідомого чи несвідомого невірного відображення об-
лікової інформації в регістрах бухгалтерського обліку
та, як наслідок, приховуванні значних сум грошових
коштів. Ці порушення виявляються й при проведенні

The proposed audit program can be used in the practical activity of the subjects of audit activity

and internal control of business entities, that is, external and internal audit. Advantages of the

proposed program: defines the general strategy of auditing a single social contribution, audit

procedures placed in a logical sequence, correspond to the sequence of operations related to the

accounting of a single social contribution. The method of auditing a single social contribution in this

case involves a deductive method, but the consistency of audit procedures under this program can

be carried out in the opposite direction, using the method of induction.

Effective organization of internal audit is one of the measures aimed at improving the management

of the enterprise, which ensures a high level of performance of its tasks, a clear procedure for its

management. It will allow to instantly reveal the facts of violations and abuses, to prevent their

consequences, as well as, if necessary, to bring the guilty person to responsibility.

Ключеві слова: аудит, єдиний соціальний внесок, план, програма, робочі документи аудитора, фонд
оплати праці, заробітна плата.

Key words: audit, single social contribution, plan, program, auditor's working papers, payroll, salary.

розрахунків щодо єдиного соціального внеску. Облік
праці і заробітної плати є трудомістким, потребує уваги
і сконцентрованості, оскільки пов'язаний з оброблен-
ням великої кількості первинної інформації, має багато
однотипних операцій, здійснення яких потребує багато
часу. Саме в області розрахунків з персоналом по оп-
латі праці законодавство України є найбільш мінливим
і нестабільним, тому потребує від бухгалтерів та ауди-
торів постійного оновлення нормативної бази, яку вони
використовують у процесі поточної роботи.

Рис. 1. Основні компоненти організації і методики аудиту єдиного соціального внеску

Джерело: авторська розробка.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемними питаннями аудиту єдиного соц-
іального внеску займалися такі вітчизняні та за-
рубіжні вчені: Бутинець Ф.Ф., Гончарук Я.А., Горді-
єнко Н.І., Давидов Г.М., Дерій В.А., Іванова Н.А.,
Карпенко М.Ю., Кулаковська Л.П., Макаренко А.П.,
Меліхова Т.О., Огійчук М.Ф., Піча Ю.В., Савчен-
ко В.Я., Сахарцева І.І., Усач Б.Ф. та інші. Автори роз-
глядають дане питання зі своєї точки зору та акцен-
тують увагу на різних аспектах проведення аудиту
єдиного соціального внеску. Проте саме питання ме-
тодики внутрішнього аудиту єдиного соціального
внеску для підвищення ефективності роботи підприє-
мства розкрито недостатньо і потребує подальшого
дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є удосконалення методики проведен-

ня аудиту єдиного соціального внеску для підвищення
ефективності роботи підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Зважаючи на можливість помилок у розрахунках
за доцільно організувати систему внутрішнього ауди-
ту, яка допоможе відслідковувати і виправляти по-
милки значно швидше ніж річна аудиторська пере-
вірка, а також дасть змогу зробити висновки щодо
удосконалення системи обліку розрахунків за цим
збором.

№ Зміст питання 
Відповідь Інформація 

відсутня 
Примітки 

Так Ні 
1 2 3 4 5 6 

1. Чи є Наказі про облікову політику підприємства інформація щодо 
обліку ЄСВ? 

    

2. На Вашу думку обрані аспекти облікової політики: 
- доцільні; 
- обґрунтовані; 
- потребують коригування. 

    

3. Чи відповідають вибрані методологічні принципи обліку ЄСВ чинним 
нормам П(С)БО ? 

    

4. Чи були виявлені порушення за результатами попередніх перевірок 
ЄСВ? 

    

 Виявлені порушення стосуються: 
- аналітичного обліку; 
- синтетичного обліку; 
- з вини відповідальної особи? 

    

5. Чи відображаються виявлені порушення у податковому та 
бухгалтерському обліку? 

    

6. Внутрішній контроль здійснюється: 
- внутрішнім аудитом; 
- службою внутрішнього контролю; 
- головним бухгалтером; 
- іншою особою, яку призначає наказом керівник? 
- не проводиться. 

    

7. Чи проводиться  перевірка повноти та своєчасності нарахування та 
сплати ЄСВ? 

    

8. Чи проводиться перевірка тотожності інформації про ЄСВ в первинних 
документах і Головній книзі? 

    

9. Чи порівнюються  дані аналітичного та синтетичного обліку?     
10. Чи є графік (схема) документообігу  за операціями, пов’язаними з 

ЄСВ? 
    

11. Чи проведена класифікація  персоналу на групи, за яким існують різні 
ставки ЄСВ? 

    

12. Аналітичний облік  ЄСВ ведеться на достатньому рівні?      
13. Чи потрібні додаткові субрахунки до рахунку 65?     
14. Чи перевіряється фактична собівартість реалізації товарів: 

- бухгалтером; 
- службою внутрішнього контролю? 

    

15. Чи проводиться перевірка тотожності інформації  даних  Головної 
книги, Журналу, відомості? 

    

16. Чи перевіряється тотожність інформації фінансової звітності і 
облікових регістрів? 

    

17. Чи були виявлені помилки, порушення за результатами попередніх 
перевірок контролюючими органами? 

    

18. Бухгалтер з обліку ЄСВ має фахову освіту?     
19. Головний бухгалтер має фахову освіту?     
20. Досвід роботи на посаді головного бухгалтера складає: 

- до 3-х років; 
- від 3-х до 5-ти років; 
- більше 5-ти років? 

    

21. Бухгалтерський облік ЄСВ ведеться: 
- автоматизовано; 
- ручним способом; 
- комбіновано? 

    

 

Таблиця 1. Тест оцінки системи внутрішнього контролю та обліку єдиного соціального внеску
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№ 
Перелік аудиторських 

процедур 
Методичні прийоми 

аудиту 
Аудиторські докази 

Вико-
навець 

Тер-
мін 

Індекс РД 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Перевірка наявності первинних 

документів з обліку 
відпрацьованого часу та його 
оплати 

Документальна, 
арифметична, 
зустрічна 

Накази про прийом, звільнення, 
табелі обліку робочого часу, 
штатний розпис, наряди та 
розцінки, довідки про обсяги 
виконаних робіт 

  Робочий 
документ 1.1 

2. Перевірка наявності первинних 
документів з обліку ЄСВ  

Документальна, 
арифметична, 
зустрічна 

Регістри аналітичного обліку   Робочий 
документ 1.2  

 Перевірка правильності 
нарахування виплат за листами 
непрацездатності та їх відобра-
ження в обліку й нарахувань 
ЄСВ 

Документальна, 
арифметична, 
зустрічна 

Листи непрацездатності, 
відомості про заробітну плату 
попередніх періодів, 
розрахунково-платіжна відомість 
працівника типової форми № П, 
бухгалтерська довідка 

  Робочі 
документи 1.3 
та 1.4 

 Перевірка даних регістрів з 
обліку ЄСВ 

Документальна, 
арифметична, 
зустрічна 

Відомості, журнали, 
машинограми, звіти про від-
рахування до ЄСВ 

  Робочий 
документ 1.5 

3. Перевірка своєчасності 
подання звітності з ЄСВ 

Документальна, 
арифметична, 
зустрічна 

Звіти до соціальних фондів з 
відмітками щодо їх здачі 

  Робочий 
документ 1.6 

4. Перевірка правильності 
застосування розмірів ЄСВ 
щодо його нарахування  

Документальна, 
арифметична, 
зустрічна 

Розрахунково-платіжна відомість, 
бухгалтерська довідка 

  Робочий 
документ 1.7 

5. Перевірка правильності 
розрахунку  ЄСВ за звітні 
місяці 

Документальна, 
арифметична, 
зустрічна 

Розрахунково-платіжна відомість 
працівника, бухгалтерська 
довідка 

  Робочий 
документ 1.8 

6. Узагальнення виявлених 
помилок і порушень при аудиті 
ЄСВ, які впливають на до-
стовірність даних 

Документальна, 
арифметична, 
зустрічна 

Розрахунково-платіжна відомість, 
бухгалтерська довідка, виписка з 
банку, попередні робочі доку-
менти аудитора 

  Робочі 
документи 1.9 
та 1.10 

7. Узагальнення результатів 
аудиту 

Зіставлення, 
аналітична 

Робочі документи   Робочий 
документ 1.11 

8. Оформлення аудиторського 
звіту, акту виконаних робіт 

     

Таблиця 2. Програма аудиту єдиного соціального внеску

 
№ 
з/п 

Назва документу 
Наявність реквізитів 

Відхилення Примітки 
Дата Підписи Печатка інші реквізити 

        
        
        

Таблиця 3. Форма робочого документа РД-1-2. Перевірка правильності заповнення

первинних документів з обліку ЄСВ

 

Показник Відповідно  до 
законодавства 

Відповідно до обліку 
підприємства Відхилення Примітки 

Мінімальна заробітна плата, грн     
Розмір мінімального ЄСВ, (мінімальна заробітна плата 
помножити на ставку ЄСВ), грн 

    

Максимальна сума зарплати (доходу), на яку 
нараховується ЄСВ (кратний розмір мінімальної 
заробітної плати), грн 

    

Таблиця 4. Форма робочого документа РД-1-7. Тест відповідності застосування

максимальних величин справляння ЄСВ та мінімального розміру ЄСВ у регістрах обліку

Дата попередніх 
перевірок 

Виявлені порушення 
Кількість 
усунених  
помилок 

Кількість 
виявлених  
помилок 

Встановлення винної 
особи 

Арифме-
тична 

помилка 
Шахрайство 

Методо-
логічна 

Інші 
Так Ні 

         

Таблиця 5. Форма робочого документа РД-1-9. Аналіз виявлених порушень

№ 
з/п 

Характер  
порушення 

Фінансові 
(штрафні) 

санкції 

Наявність порушення та 
настання відповідальності 

Адміністративна відповідальність 
Наявність порушення та 

настання відповідальності 

Так Ні 
У разі вчинення 

правопорушення вперше 

У разі повторного вчинення 
протягом року 

правопорушення 
Так Ні 

         

Таблиця 6. Форма робочого документа РД-1-10. Притягнення до відповідальності

у разі порушень. Відповідальність за порушення законодавства про ЄСВ
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Організація і методика аудиту єдиного соціального
внеску повинні будуватися відповідно до вимог чинно-
го законодавства та політики бухгалтерського обліку
суб'єкта господарювання.

Організація аудиторської перевірки у суб'єктів ауди-
торської діяльності розпочинається з планування про-
ведення аудиту, в якому визначається мета і завдання
аудиторської перевірки. Відповідальні за аудиторську
перевірку визначають організаційно-методологічні
аспекти організації і методики проведення аудиторсь-
кої перевірки для досягнення поставленої мети і вико-
нання завдань. Для підтвердження і підвищення якості
аудиту доцільно мати правильно сформовану методику
визначення основних компонентів організаційно-мето-
дологічних аспектів аудиторських перевірок.

На нашу думку, таку методику можна представити
схематично, і використовувати її в якості стандартної
форми для організації усіх аудиторських перевірок.
Основні організаційно методологічні підходи ауди-
торської перевірки єдиного соціального внеску пред-
ставлені на рисунку 1.

На підставі інформації такої схеми аудиторські
фірми можуть формувати досьє конкретної аудиторсь-
кої перевірки, а комітет з якості аудиту оцінювати якість
проведеного аудиту.

Після укладання договору на проведення аудиту
наступним етапом організації аудиторської перевірки є
складання загального плану аудиту, який має довільну
форму. Але як свідчить міжнародний досвід, та реко-
мендації МСА, він повинен охоплювати аудиторську
перевірку, поділивши її на певні етапи. У практиці украї-
нських аудиторів, фахівцями, аудиторами пропонуєть-
ся складання Загального плану відповідно до аудиторсь-
ких процедур, які складають програму аудиту. На нашу
думку, загальний план складений за етапами без виді-
лення аудиторських процедур є найбільш правильним.

При аудиті єдиного соціального внеску доцільно
використовувати вибірковий методичний прийом орга-
нізації аудиту, що значно скорочує матеріальні та тру-
дові затрати, хоча ризик не виявлення помилки зрос-
тає. Для зменшення ризику не виявлення проводять
оцінку системи внутрішнього контролю обліку єдиного
соціального внеску, використовуючи тести внутрішньо-
го контролю. Автором розроблений тест оцінки систе-
ми внутрішнього контролю та обліку єдиного соціаль-
ного внеску (таблиця 1).

За результатами оцінки системи внутрішнього кон-
тролю та обліку єдиного соціального внеску, аудитор
робить певні висновки про рівень довіри системі внут-
рішнього контролю і визначає обсяг аудиторської пе-
ревірки, складає програму аудиту єдиного соціального

внеску. Обирає спосіб організації аудиту: суцільний,
вибірковий, аналітичний, комбінований (табл. 2).

Запропонована програма аудиту може бути викори-
стана у практичній діяльності суб'єктів аудиторської
діяльності та внутрішнього контролю суб'єктів госпо-
дарювання, тобто зовнішнім та внутрішнім аудитом. Пе-
реваги запропонованої програми: визначає загальну
стратегію аудиту єдиного соціального внеску, ауди-
торські процедури розміщенні у логічній послідовності,
відповідають послідовності операцій, пов'язаних з об-
ліком єдиного соціального внеску.

Методика аудиту єдиного соціального внеску в цьо-
му випадку передбачає дедуктивний метод, але по-
слідовність виконання аудиторських процедур за цією
програмою можна проводити і в зворотному напрямі,
використовуючи метод індукції. Відповідно до запро-
понованої програми аудиту єдиного соціального внеску
пропонуємо зразки робочих документів на виконання
аудиторських процедур наведено нижче в таблицях 3—7.

ВИСНОВКИ
Запропоновані методичні підходи в проведені ауди-

ту єдиного соціального внеску дозволяють виявити по-
милки і порушення в організації бухгалтерського обліку
єдиного соціального внеску та висловити аудитором
незалежну думку про повноту, достовірність відобра-
ження інформації про готову продукцію в регістрах бух-
галтерського обліку та фінансовій звітності.

Для скорочення часу роботи аудитора при введенні
єдиного соціального внеску, на нашу думку, доцільним
є введення єдиної бухгалтерської форми, яка б відоб-
ражала основний розрахунок ЄСВ і надавала б усю не-
обхідну інформацію у доступному та спрощеному ви-
гляді (із значно меншою кількістю облікових регістрів).
При цьому можна застосовувати ті ж самі методи, які
використовуються на сучасному етапі: перерахунок,
перегляд, оцінку фактичної наявності, зіставлення та ін.

Таке нововведення дасть змогу: значно покращити
організацію ведення обліку розрахунків за ЄСВ та усу-
нути недоліки; дозволить підвищити інформаційний по-
тенціал, забезпечить знання всіх тонкощів в діяльності
та в свою чергу більшу відповідальність щодо наданих
рекомендацій. Ефективна організація внутрішнього
аудиту є одним із заходів, спрямованих на вдоскона-
лення управління підприємством, яка забезпечує висо-
кий рівень виконання його завдань, чіткий порядок у
його веденні. Це дасть змогу миттєво виявити факти
порушень і зловживань, попередити їх наслідки, а та-
кож у разі необхідності — притягнення винної особи
до відповідальності.

Рахунок 651 «За 
розрахунками із 

загальнообов'язкового 
державного соціального 

страхування» 
С-до на кінець звітного 

періоду 

Дебетовий 
оборот 

Кредитовий 
оборот 

Залишок 

Стаття 1625 «Поточна кредиторська 
заборгованість за розрахунками зі 
страхування» ІІІ розділу пасиву 
балансу «Поточні зобов’язання і 

забезпечення» 

Висновок 

1 2 3 
4 

Гр.2 – Гр. 3 
5 6 

      

 

Таблиця 7. Форма робочого документа РД-1-11. Перевірка узгодженості показників

фінансової звітності з показниками синтетичного обліку, обліковими регістрами
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