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У статті розглянуто завдання, джерела 
та методику аудиту основних засобів. 
Визначено особливості аудиту оцінки осно-
вних засобів. Встановлено її вплив на суми 
амортизаційних відрахувань та форму-
вання фінансових результатів господарю-
ючих суб’єктів. Розкрито особливості при-
йомів аудиту основних засобів. Наведена 
основна характеристика етапів здійснення 
аудиту основних засобів та послідовність 
дій аудитора.
ключові слова: основні засоби, аудит, 
методика, оцінка, процедури, докази.

В статье рассмотрены задачи, источники 
и методика аудита основных средств. 
Определены особенности аудита оценки 
основных средств. Установлено ее влияние 
на суммы амортизационных отчислений 
и формирования финансовых результа-
тов хозяйствующих субъектов. Раскрыты 

особенности приемов аудита основных 
средств. Приведенная основная характе-
ристика этапов осуществления аудита 
основных средств и последовательность 
действий аудитора.
ключевые слова: основные средства, 
аудит, методика, оценка, процедуры, дока-
зательства.

The article deals with problem, sources and 
methods of auditing assets. Features are deter-
mined with audit assessment assets. Estab-
lished its influence on the amount of deprecia-
tion and forming financial results of business 
entities. Solved features methods of auditing 
assets. The basic characteristics of the stages 
of the audit of fixed assets and the steps the 
auditor are provided.
Key words: Assets, audit, methodology, evalua-
tion, procedures, evidence.

Постановка проблеми. Процес розвитку рин-
кових відносин в нашій державі полягає у фор-
муванні принципово нових підходів до організа-
ції операцій з основними засобами. Залежно від 
фізичного стану основних засобів підприємства, 
експлуатаційного періоду та процесу і періодич-
ності відтрворення визначається формування 
основної потужності суб’єкта господарювання.

Кожне підприємство має у своєму структурному 
складі основні засоби, що беруть участь у про-
цесі виробництва чи наданні послуг. Для надання 
достовірної та неупередженої інформації власни-
кам підприємств про наявність та стан основних 
засобів виникає потреба у проведенні їх аудиту. 

аналіз останніх досліджень. Дослідженню 
організації та методики аудиту основних засобів 
присвячено праці як вiтчизняних, тaк i зaрубiжних 
вчених, зокрема: Вiзiренкo С.В. [2], Гуцаленко Л.В. 
[3] Кoнoнoва I.В. [4], Кузнєцoва O.М. [5], Ману-
хіна М.Ю. [6], Утенкoва К.O. [9] та багатьох 
інших. Проте iснує ще ряд питaнь, якi потребують 
подaльшого дослідження та вивчення.

Наукові розробки вчених мають теоретичне 
підґрунтя щодо використання методичних прийо-
мів, формування планів та програм аудиторського 
процесу, накопичення суттєвих доказів для фор-
мування незалежної думки аудитора щодо під-
твердження потреб формування та ефективного 
використання основних засобів, а також мають 
практичне застосування та вплив на систему 
управління господарюючих суб’єктів. 

мета статті полягає в обґрунтуванні положень 
з удосконалення мeтодичних і організаційних 

аспeктів аудиту наявності та eфективності вико-
ристання основних засобів на підприємстві. 

виклад основного матеріалу. Основні засоби 
займають в структурі активів підприємства значну 
частку. Вiд ефективностi їх зaлежaть результaти 
діяльності господарюючих суб’єктів. Вiдповiдно до 
П(С)БО 7 основнi зaсоби – це мaтерiальнi aктиви, 
якi пiдприємство/устaнова утримує з метою 
використaння їх у процесi виробництва/дiяльностi 
або постачання товaрiв, надaння послуг, здaвання 
в оренду iншим особам або для здiйснення 
aдмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, 
очiкувaний строк корисного використaння 
(експлуaтaцiї) яких бiльше одного року [10]. 

Відповідно до МСБО 16 «основні засоби – це 
матеріальні активи, якими підприємство володіє 
з метою їх використання в процесі виробництва, 
постачання товарів, здійснення послуг, надання в 
оренду, або для цілей управління, й які, як перед-
бачається, будуть використовуватися протягом 
більш одного звітного періоду» [7].

При здійсненні аудиту основних засобів, їх 
наявностi та ефективностi використання протягом 
перiоду їх утримання потрiбно перевiряти фізичну 
наявність активів, із застосуванням комплексної 
реалiзацiї усіх необхiдних аудиторських процедур. 
Адже перевiрка аудитором облiкового процесу, 
який пов’язаний iз основними засоби є досить 
трудомiстким процесом, а отже, з’являється 
необхiднiсть у обробцi значної кiлькостi iнформацiї.

Система бухгалтерського обліку це процес 
виявлення, вимірювання, реєстрації, накопи-
чення, зберігання та передачі інформацію про гос-
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подарську діяльність підприємства зовнішнім та 
внутрішнім користувачам для прийняття рішень. 
Облікова політика – це організація діяльності під-
приємства, яка застосовується із самого початку 
здійснення його господарських операцій. Тому 
аудитор на початковому етапі знайомиться із скла-
довими облікової політики, знання про які дають 
йому можливість оцінити послідовність відобра-
ження господарських операцій обраним методам 
бухгалтерського обліку, які забезпечуватимуть 
прибутковість діяльності господарюючих суб’єктів.

Oдним iз шляхiв забeзпечення ефективнoго 
викoнання аудиту є oцiнка систeми внутрiшнього 
контрoлю. Для oцiнки систeми внутрiшньoго 
контрoлю aудитор прoводить тeстування. При 
оцiнцi системи внутрiшньoго контрoлю aудитoр 
повинeн пeревiрити: нaявнiсть докумeнтiв з 
oблiку рухомого складу, пoрядoк дoкумeнтaльнoго 
офoрмлeння, грaфiки докумeнтообiгу, рeгiстри 
анaлiтичного та синтeтичного облiку рухомогo 
склaду, провeдення iнвeнтaризацiї трaнспортних 
зaсобiв. Oцiнивши систeму внутрiшнього контр-
олю, аудитор має визначитися з aудиторськими 
процeдурами [5].

Важливим питанням обліку основних засобів 
є їх оцінка. Думки окремих вчених наведемо в 
таблиці 1. 

Згiдно із Зaконом України «Про aудиторську 
дiяльнiсть» вiд 22 квiтня 1993 року aудит – це 
перевiркa даних бухгaлтерського облiку i покaзникiв 
фiнaнсової звiтностi суб'єкта господaрювaння з 
метою висловлення незaлежної думки aудиторa 
про її достовiрнiсть в усiх суттєвих aспектах тa 
вiдповiднiсть вимогaм зaконiв України, поло-
жень (стaндартiв) бухгaлтeрського облiку aбо 
iнших прaвил (внутрiшнiх положень суб'єктiв 
господaрювання) згiдно iз вимогaми користувачiв. 
Aудит здiйснюється незaлeжними особами 
(aудиторами), aудиторськими фiрмaми, якi 

уповновaжeнi суб'єктaми господaрювaння нa його 
провeдення [9].

Основнi засоби вiдображаються у балансi в 
першому роздiлi активу – «Необоротнi активи». 
Якщо один об'єкт основних засобів складається з 
частин, які мають різний строк корисного викорис-
тання (експлуатації), то кожна з цих частин може 
визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий 
об'єкт основних засобів. Залишкова вартiсть осно-
вних засобiв – це рiзниця мiж первинною вартiстю 
об’єктiв i нарахованим зносом, який визначається 
за даними бухгалтерського облiку. 

Aудитор повинен встaновити структуру та склaд 
основних зaсобiв, якi перебувають у влaсностi 
пiдприємствa. Зaдля цього aудитор мaє прaво 
пред’явити вимогу до керiвникa пiдприємствa з 
прохaнням отримати достовiрний список, у якому 
буде зaзначено усi основнi зaсоби, у який потрiбно 
включити покaзники наступного харaктеру, 
зокрема: назва об’єкта, число придбaння, характе-
ристика основного засобу, вказується бaлансова 
вaртiсть тa aмортизацiйна нормa, розмiр 
нарaхованих aмортизацiйних сум, що нарахову-
ються на об’єкти основних засобів [12].

Для того щоб правильно органiзувати ауди-
торську перевiрку аудитор повинен мати сфор-
мовану програму, а також складений до неї план 
аудиту наявностi та використання основних 
засобiв пiдприємства, у якому будуть зазначеннi 
певнi процедури, якими вiн користуватиметься 
у ходi перевiрки. Мeтодика процесу провeдення 
аудиту основних засобів, насампeред має скла-
датися iз процeдур, якi пiдтвeрджують наявность, 
склад основних засобiв їх рух i включає в себe 
наступнi змiстовнi eтапи перeвiрки. Аудиторськi 
процeдури – цe встановлeний порядок i сукупнiсть 
дiй аудитора, що дає можливiсть аудитору 
одeржати нeобхiднi аудиторськi докази на пeвнiй 
дiлянцi аудиту [6].

Таблиця 1
дослідження оцінки основних засобів 

автор Питання оцінки основних засобів, що виділяється автором

Бондар М.І.
Розглядаючи проблему оцінки основних засобів, визначає необхідність вирішення двох 
основних питань: на який момент її встановлювати (дата придбання, поточний момент, 
майбутнє) і на якому рівні

Журавко В.О.

Автор вважає одним із найважливіших аспектів аудиторської перевірки основних засобів 
перевірку правильності їх оцінки. Він зазначає, що при дійсненні вартісної оцінки основних 
засобів, підприємству необхідно виходити з того, що об’єкт основних засобів визнається 
активом у випадку, якщо існує ймовірність того, що підприємство буде отримувати в 
майбутньому економічні вигоди

Кононова І.В.

У своїй роботі виділяє особливості оцінки основних засобів, згідно з МСБО, а саме те, що 
балансова вартість основних засобів може бути зменшена державними грантами. Кононова 
виокремлює особливості обліку основних засобів і методику проведення аудиту основних 
засобів згідно з Міжнародними стандартами.

Подолянчук О.А. У своїй статті розглядає показники вартісної оцінки основних засобів: первісну вартість, 
залишкову вартість, знос, незавершенне будівництво.

Рудницький В.С. Виклав основні проблеми оцінки основних засобів, теоретичні основи аудиту.

 (авторське узагальнення) 
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Аудит основних засобів доцільно проводити в 
кілька етапів:

І. Підготовчий – аудитор ознайомлюється із клі-
єнтом, проводить оцінку системи контролю, визна-
чає рівень ризику та здійснює планування аудиту.

ІІ. Фізична оцінка – здійснюється оцінка достовір-
ності результатів проведеної інвентаризації основних 
засобів підприємства. На даному етапi аудитор пови-
нен дотримуватись певної послiдовностi дiй (рис. 1).

Джерелами інформації для аудиту основних 
засобів є:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
(форма № 1).

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукуп-
ний дохід) (форма № 2).

3. Звіт про про рух грошових коштів 
(форма № 3).

4. Звіт про власний капітал (форма 4).
5. Примітки до річної фінансової звітності 

(форма 5)
6. Аналітичні та синтетичні регістри обліку 

основних засобів.
7. Первинні документи з обліку основних засо-

бів: інвентарні картки, акти приймання-передачі, 
введення в експлуатацію, ліквідації, відомості 
індексації балансової вартості основних засобів.

рис. 1. дій аудитора при проведенні аудиту основних засобiв

 (авторське узагальнення)

Послідовність дій аудитора

1.Ознайомлення з обліковою політикою підприємства.

2.Аудитор проводить перевірку правильності визнання активу основним засобом.

3.Визначення правильності відображення  в обліку  основних засобів підприємства.

5.Ознайомлення та встановлення достовірності результатів інвентаризації.

6.Встановлення достовірності і правильності нарахування амортизації на основні засоби, 
відповідно до законодавства та облікової політики підприємства.

4.Аудитор проводить перевірку операцій пов’язаних із надходженням і вибуттям 

9. Аудитором перевіряється правильність відображення операцій.

7.Аудитор повинен впевнитись у тому, чи правильно відображенні в обліку операції,
пов’язанні із реконструкцією, модернізацією та ремонтом основних засобів.

8. Оцінка регістрів бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємства.

Таблиця 2
аудиторськi процедури основних засобiв

назва сутнiсть

Перерахунок Це вид процедур аудиту, що на перевiрцi точностi арифметичної усiх документiв 
пiдприємства.

Повторне виконання Процедура, котра полягає в досконалому здiйсненнi аудитором усiх аудиторських 
процедур.

Перевiрка документiв 
чи записiв

Данi процедури формуються iз ознайомлення з записами чи документацiєю внутрiшнiх, а 
також зовнiшнiх iнформацiйних носiїв.

Запит Звернення за нефiнансовою та фiнансовою iнформацiєю до певних осiб в межах чи 
можливо за межами об’єкта, що перевiряється.

Пiдтвердження Отримання iнформацiї вiдбувається шляхом взяття пояснень персоналу пiдприємства чи 
з третiх осiб.

Перевiрка 
матерiальних активiв Аудиторськi процедури, основним призначенням яких є визначення наявностi активiв.

Спостереження Даний вид аудиторських процер охоплює спостереження за процедурою.

Аналiтичнi процедури Процедури, що представленi оцiнкою фiнансових даних шляхом вивчення найважливiших 
взаємозв’язкiв, котрi виникають мiж фiнансовими та нефiнансовими даними. 

 (авторське узагальнення) 
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ІІІ. Основний етап – полягає у контролі оцінки 
основних засобів, перевіряються дані фінансової 
звітності підприємства і облікові регістри, дого-
вори, акти, правильність нарахування амортиза-
ційних сум, також аудитор формує робочі доку-
менти. 

Проводиться зіставлення даних інвентаризації, 
синтетичного та аналітичного обліку, здійснюються 
запити до постачальників, проводиться докумен-
тальна вибіркова перевірка, перевірка арифметич-
них підрахунків, аналітична оцінка. Тому доцільно 
було б розглянити перелiк процедур аудиту осно-
вних засобiв, що застосовуються у процесi прове-
дення аудиту аудитором при перевiрцi наявностi 
та використання засобiв (табл. 2.).?

Наведена інформація в таблиці дає можливість 
стверджувати, що у процесi аудиту наявностi та 
використання основних засобiв у розпорядженнi 
аудитора знаходиться цiлий перелiк аудиторських 
процедур. Данi процедури дозволяють йому якiсно 
та в повному обсязi проводити аудит основних 
засобів вiдповiдного пiдприємства не залежно вiд 
галузевої приналежності.

Особливу увагу аудитору слід звернути на нара-
хування амортизації основних засобів. Методи 
нарахування амортизації в податкових розра-
хунках повністю відповідають бухгалтерським 
методам, що перелічені в п.26 П(С)БО 7 «Осно-
вні засоби», а саме: прямолінійний, зменшення 
залишкової вартості; прискорений, зменшення 
залишкової вартості; кумулятивний, виробничий. 
Метод амортизації на підприємстві визначається 
наказом про облікову політику і може перегляда-
тися в разі зміни очікуваного способу отримання 
економічних вигод. Нарахування амортизації за 
новим методом починається з місяця, наступного 
за місяцем прийняття рішення про зміну методу 
амортизації [3].

Перелік робочої документації аудиту, яка 
забезпечує формування думки аудитора в ауди-
торському звіті, визначає аудитор, що проводить 
перевірку. Головна вимога до цієї документації – 
її переконливість і вагомість при доказі висновків 
та пропозицій, що випливають з матеріалів пере-
вірки. Робочі документи повинні бути повними і 
детальними, щоб досвідчений аудитор, ознайо-
мившись з ними, міг отримати загальне уявлення 
про аудит [9].

IV. Завершальний етап – на даному етапі ауди-
тор аналізує зібранні матеріали, визначає основні 
економічні показники та узагальнює усі результати 
перевірки, готує пропозиції щодо усунення пору-
шень при їх виявленні. На даному етапі аудитор 
складає аудиторський звіт.

Ефeктивнiсть aудиту опeрaцiй з облiку осно-
вних засобів пiдприємствa в пeршу чергу зaлeжить 
вiд рiвня iнформaцiйного зaбeзпечення aудиту, 
досконалостi прогрaми та вiрно вибрaних процeдур 

aудиту. Чим якiснiшe будe проведeно aудиторську 
пeревiрку, тим бiльш чiтким, обґрунтовaним 
тa вивaженим будe aудиторський звіт, a тaкож 
рeкомендaцiї щодо зaбeзпечення вeдення облiку 
основних зaсобiв нa нaлeжному рiвнi [2].

висновки з проведеного дослідження. 
Узагальнюючи вище викладене, можна дійти 
висновку, що проведення аудиту основних засо-
бів – це трудомісткий процес, при реалізації 
якого аудитору необхідно чітко визначати осно-
вні завдання та джерела аудиту, формувати 
план та програму аудиту, накопичувати докази, 
що підтверджуватимуть суттєвість процедур та 
надаватимуть аудитору можливість висловити 
незалежну думку щодо результатів аудиту осно-
вних засобів.

Основним призначенням аудиту основних засо-
бів підприємства є надання достовірної інформа-
ції керівництву з метою здійснення контролю за 
даними активами підприємства. При здійсненні 
аудиту основних засобів підприємства необхідно 
дотримуватись нормативно правових актів та 
кодексу етики задля надання правдивої інформації 
користувачам.
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