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Ця стаття присвячена особливостям організації обліку та аудиту основних засобів на підприємствах з 
врахуванням сучасних умов господарювання. Наведено визначення категорії «основні засоби». Розглянуто 
способи визначення первісної вартості залежно від джерела надходження основних засобів. Досліджено осо-
бливості організації аудиту основних засобів, сформовано завдання й узагальнено джерела аудиту основних 
засобів, наведено методичні прийоми та етапи, виокремлено типові помилки, що виявляють при аудиті осно-
вних засобів.
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Гуцаленко Л.В., Гловюк А.С., Ковальчук И.В. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И АУДИТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
Данная статья посвящена особенностям организации учета основных средств на предприятиях с учетом 

современных условий хозяйственной деятельности. Приведены определения категории «основные сред-
ства». Рассмотрены способы определения первоначальной стоимости в зависимости от способа поступле-
ния основных средств. Исследованы особенности организации аудита основных средств, сформированы 
задачи и обобщенно источники аудита основных средств, приведены методические приемы и этапы и выде-
лены типичные ошибки, выявляемые при аудите основных средств.
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Hutsalenko L.V., Glovyuk A.S., Kovalchuk I.V. ОRGANIZATION OF ACCOUNTING AND AUDIT OF FIXED 
ASSETS ANNOTATION

This article is devoted to the peculiarities of accounting and audit of fixed assets in enterprises with current eco-
nomic conditions. The essence of the category “fixed assets” is defined in this research work. Discusses ways to 
determine the original value depending on how the proceeds of fixed assets. We explored the features of the audit 
of fixed assets, formed a task and generalized source the audit of fixed assets. We have provided instructional tech-
niques and stages and singled out the typical errors found during the audit of fixed assets.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Діяльність суб’єктів господарювання 
передбачає наявність засобів виробництва 
і відповідних матеріальних умов, оскільки 
вони є одним з найважливіших елементів 
продуктивних сил. В силу інфляційних про-
цесів та кризових явищ, суб’єкти господарю-
вання не мають змоги своєчасно оновлювати 
виробничі основні засоби, що має вплив на 
ефективність господарювання та фінансові 
результати їхньої діяльності. У сучасних умо-
вах господарювання керівництво підприємств 
та їхні ділові партнери прагнуть одержати 
надійну інформацію про стан і використання 
основних засобів, тому для забезпечення 

об’єктивної інформації її користувачам аудит 
основних засобів є вагомою складовою.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Дослідженням обліку та аудиту осно-
вних засобів присвячено праці таких вчених 
економістів: В.Г. Андрійчука [1], М.І. Бондаря 
[2, с. 24], Ф.Ф. Бутинця [3, с. 125], Л.В. Гуца-
ленко [4, с. 178], О.А. Петрик [5], Є.С. Пиріжка 
[6, с. 397], Л.С. Стригуля [7, с. 49] та інших. 

Формулювання цілей статті. Узагаль-
нення поняття «основні засоби» та дослі-
дження організації обліку й аудиту основних 
засобів на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Удосконалення організації виробництва повинне 
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проводитися на кожному підприємстві. Однією зі 
складових його управління є контроль. Аудит як 
вид контролю є необхідним та обґрунтованим, 
оскільки володіння достовірною інформацією – 
передумова успішного функціонування суб’єктів 
господарювання [8]. В практичній діяльності під-
приємств значної уваги потребує аудит основних 
засобів, який вимагає певного досвіду знань 
нормативних та інструктивних матеріалів, що 
постійно змінюються.

Перш за все доцільно розглянути підходи 
до тлумачення поняття «основні засоби», що 
визначені у нормативно-правових актах та 
працях вітчизняних науковців з економічної 
теорії та бухгалтерського обліку (таблиця 1).

На основі проведеної оцінки літератур-
них джерел та економічної теорії, основні 
засоби – це засоби виробництва, які перебу-
вають у процесі виробництва і використову-
ються поступово протягом декількох вироб-
ничих циклів, частинами переносять свою 
вартість на новостворений продукт. 

Необхідною умовою правильного обліку 
основних засобів є єдиний принцип їх грошової 
оцінки. Розрізняють такі види оцінки основних 

засобів, як: первісна, залишкова, переоці-
нена і ліквідаційна вартість. Придбані осно-
вні засоби зараховуються на баланс підпри-
ємства за первісною вартістю, тому П(С)БО 7  
«Основні засоби» містить способи визна-
чення первісної вартості залежно від способу 
надходження основних засобів (рис. 1.) [12].

Облік основних засобів повинен здійсню-
ватися відповідно до умов чинного законодав-
ства та включає наступні складові: 

1) введення в експлуатацію об’єктів осно-
вних засобів; 

2) покращення та ремонту об’єктів осно-
вних засобів; 

3) ліквідації об’єктів основних засобів; 
4) нарахування амортизації основних 

засобів [7, с. 49].
Об’єктом амортизації основних засобів є 

вартість, яка амортизується (окрім вартості 
землі і незавершених капітальних інвестицій), 
та може виражатись як первісна або переоці-
нена вартість необоротних активів за вираху-
ванням їх ліквідаційної вартості відповідно до 
п.22 П(С)БО 7 «Основні засоби». Слід відзна-
чити, що амортизації не підлягають об’єкти 

Таблиця 1.
Трактування сутності «основних засобів» в літературних джерелах

Джерело Визначення

П(С)БО 7 «Осно-
вні засоби» [9]

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство / установа утримує 
з метою використання їх у процесі виробництва / діяльності або поста-
чання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний 
термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року 
(або операційного циклу, якщо він довший за рік).

МСБО 16 «Осно-
вні засоби» [10]

Основні засоби – матеріальні об’єкти, які утримують для використання 
у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг, для надання в 
оренду іншим або для адміністративних цілей та використовуватимуть, за 
очікуванням, протягом більше одного звітного періоду.

Андрійчук В.Г. [1] Основні засоби – грошове вираження засобів праці.

Бондар О. 
[2, с. 24]

Основні засоби – сукупність матеріальних активів в формі засобів праці, 
які багаторазово беруть участь в процесі виробничо-комерційної діяль-
ності і переносять на продукцію свою вартість частинами.

Бутинець Ф.Ф. 
[3, с. 125]

Основні фонди (засоби) – це матеріальні активи, що утримуються з 
метою використання виробництва або постачання товарів, надання 
послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністра-
тивних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного вико-
ристання яких більше одного року.

Пиріжок Є.С. 
[6, с. 397]

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 
використання їх в процесі виробництва чи поставки товарів, надання 
послуг, здачі в оренду іншим особам чи для здійснення адміністративних 
і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких більше одного року (чи операційного циклу, якщо він 
перевищує рік).

Яловега Л. 
[11, с. 463]

Основні засоби – сума капіталу, вкладеного в сукупність матеріально-
речових об’єктів і цінностей, що використовуються в процесі виробництва 
для впливу на предмети праці і їх перетворення в придатні до спожи-
вання продукти.
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основних засобів, що перебувають на рекон-
струкції, модернізації, консервації [4, с. 178].
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Придбання основних засобів за 
плату

Отримання основних засобів в 
обмін на подібний об’єкт

Отримання основних засобів в 
обмін на неподібний об’єкт

Безоплатне отримання 
основних засобів 

Внесення основних засобів до 
статутного капіталу

Переведення основних засобів з 
оборотних активів, товарів, 

готової продукції

Рис. 1. Визначення первісної вартості 
основних засобів в залежності  

від джерела надходження
Джерело: авторське узагальнення на основі [12].

Організацію обліку основних засобів 
потрібно будувати із урахуванням таких осно-
вних факторів: 

1) довготривалого терміну використання 
об’єктів, протягом якого їх необхідно обліко-
вувати; 

2) технічно складної та багатокомпонент-
ної будови, яку необхідно детально відобра-
жувати в облікових регістрах; 

3) необхідність проведення ремонтів, 
реконструкції, модернізації основних засобів 
призводить до зміни їх первісних характерис-
тик, які потрібно своєчасно відображувати у 
регістрах обліку; 

4) вартість об’єктів вимагає адекватної 
організації процесів їх приймання, списання, 
а також і обліку наявності, які б забезпечу-
вали їх цілісність і збереження у робочому 
стані. Збереження приватної власності, уне-
можливлення крадіжок майна, руйнування 
об’єктів є однією із основних проблем, що 
постійно постають перед суб’єктами госпо-
дарювання [7, с. 49].

Перед проведенням аудиту основних 
засобів аудитору необхідно ознайомитися з 
обліковою політикою підприємства у частині 
організації обліку основних засобів за період, 
що підлягає перевірці, її змінами порівняно з 
попереднім.

Аудитор повинен оцінити систему внутріш-
нього контролю на підприємстві (яке в своїй 
діяльності використовує основні засоби), з 
метою формування плану та програми про-
ведення перевірки. Створений безпосе-
редньо перед проведенням перевірки план 
визначає послідовність дій аудитора, тобто 
в яких напрямках і з якою інтенсивністю 
буде проводитися перевірка. Для кращого 
огляду і раціональної постановки завдань 
можуть використовуватися графіки, діаграми 
і комп’ютерні системи.

За результатами оцінки системи внутріш-
нього контролю основних засобів, ауди-
тор формує думку в робочих документах, 
зокрема: отримані відомості про систему бух-
галтерського обліку і внутрішнього контролю, 
оцінку ризику невідповідності внутрішнього 
контролю. Якщо ризик невідповідності вну-
трішнього контролю оцінюється аудитором 
як незначний, він додатково пояснює в доку-
ментах обґрунтування своїх висновків. Тому 
характер і якість перевірки багато в чому 
будуть залежати від того, наскільки грамотно 
та достовірно аудитор вивчить систему вну-
трішнього контролю.

Одним із найважливіших аспектів аудитор-
ської перевірки основних засобів є перевірка 
правильності їх оцінки. Основні засоби вира-
жаються в натуральній і вартісній формах. 
Здійснюючи вартісну оцінку основних засо-
бів, підприємству необхідно виходити з того, 
що об’єкт основних засобів визнається акти-
вом у випадку, якщо існує ймовірність того, 
що підприємство буде отримувати в май-
бутньому економічні вигоди, і його вартість 
може бути достовірно визначена. Тому, при 
визначенні вхідного сальдо по статті балансу 
«Основні засоби станом на 1 січня поточного 
року», необхідно списувати застарілі основні 
засоби, а також ті, які не відповідають визна-
ченню активів, із віднесенням їх вартості на 
зменшення нерозподіленого прибутку. Осно-
вні засоби, які будуть визнані непридатними 
для використання протягом звітного пері-
оду, повинні бути списані на затрати цього 
періоду за їх залишковою вартістю. Аудитор 
також повинен упевнитися в тому, що основні 
засоби, які за даними бухгалтерського обліку 
повністю зношені, тобто з нульовою вартістю, 
але можуть у майбутньому принести певну 
економічну вигоду, переоцінені до їх справед-
ливої вартості й відображені в складі необо-
ротних активів підприємства-клієнта.

Особливе місце в системі бухгалтерського 
обліку займають питання, пов’язані зі станом 
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та збереженням основних засобів. Це пояс-
нюється тим, що вони у своїй сукупності утво-
рюють виробничо-технічну базу і визначають 
виробничу мету господарства. Основні засоби 
є матеріальною основою підприємницької 
діяльності, вони визначають виробничий 
потенціал будь-якого підприємства. Тому пере-
вірка їх збереження та ефективності викорис-
тання є важливими ланками контролю діяль-
ності суб’єкта господарювання [13, с. 93-94].

Метою аудиту відповідно до МСА 200 
«Загальні цілі незалежного аудитора та про-
ведення аудиту відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту» є висловлення аудитором 
незалежної професійної думки щодо правиль-
ності відображення у звітності підприємства 
інформації щодо основних засобів.

Основними завданнями аудиту основних 
засобів є:

– перевірка документального забезпе-
чення операцій з основними засобами;

– підтвердження правильності та своєчас-
ності відображення в обліку операцій з осно-
вними засобами;

– зіставлення даних аналітичного з даними 
синтетичного обліку основних засобів;

– зіставлення даних синтетичного обліку 
основних засобів з даними фінансової звітності;

– виявити дату проведення останньої 
інвентаризації основних засобів;

– впевнитися, що бухгалтерія веде карто-
теку основних засобів та інвентарні списки;

– встановити, якою мірою бухгалтерія 
суб’єкта господарювання забезпечена чин-
ними нормативними документами [14].

На нашу думку, перелік цих завдань 
доцільно доповнити наступними:

– вивчення правильності формування 
справедливої вартості основних засобів в 
залежності від джерел їх надходження;

– вивчення питань віднесення об’єктів 
основних засобів до власних та орендованих;

– перевірка правильності нарахування 
амортизації основних засобів та включення її 
до виробничої собівартості тощо.

З метою оцінки ефективності контролю 
основних засобів аудитор з’ясовує питання, 
що пов’язанні із: зміною методів нарахування 
амортизації основних засобів протягом поточ-
ного періоду; нарахуванням амортизації осно-
вних засобів на період перебування об’єкта на 
реконструкції, модернізації, добудові, дооблад-
нанні, консервації; наявністю у складі основних 
засобів повністю зношених основних засобів; 
наявністю у складі основних засобів, щодо 
яких існують судові позови; наявністю у складі 
основних засобів, які передані під заставу та 
інші питання, зумовлені завданнями аудиту.

Основними методами, які використову-
ються при аудиті основних засобів, є опиту-

Рис. 2. Методичні прийоми аудиту основних засобів
Джерело: авторське узагальнення на основі [15].
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вання, фізична перевірка, порівняння, пере-
рахунок, документальна перевірка, вибіркове 
дослідження. Оскільки перевірка аудитором 
обліку основних засобів є процесом досить 
трудомістким, потребує обробки великої кіль-
кості інформації, аудитор може застосовувати 
вибіркове дослідження основних засобів при 
прийнятному рівні аудиторського ризику [5].

Аудитору необхідно з’ясувати склад і струк-
туру основних засобів, що наявні на підприєм-
стві. Для цього аудитор повинен вимагати від 
керівництва повний список основних засобів, в 
який необхідно включити такі показники: найме-
нування об’єкта, дата придбання, коротка 
характеристика, балансова вартість, норма 
амортизації, сума нарахованої амортизації.

Вибір методики аудиторської перевірки 
залежить від поставлених цілей. Проведення 
аудиту основних засобів передбачає застосу-
вання ряду методичних прийомів, що схема-
тично зображені на рис. 2.

Для якісного проведення аудиту основних 
засобів виникає потреба ретельного його пла-
нування, розподілу перевірки на кілька етапів.

1. Ознайомлення із специфікою діяльності 
підприємства, досконале вивчення норма-
тивно-правової бази щодо бухгалтерського 
обліку, аудиту та регулювання діяльності під-
приємства.

2. Перевірка надходження основних засо-
бів: правильність віднесення активів суб’єкта 
господарювання до основних засобів, роз-
поділ їх за видами, встановлення критеріїв 
інвестиційної нерухомості.

3. Використання (рух) основних засобів та 
їх відтворення: розбіжності в документаль-

ному оформленні наявності та руху осно-
вних засобів.

4. Перевірка операцій реалізації осно-
вних засобів: правомірність вибуття основних 
засобів, дослідження актів приймання-пере-
дачі, ліквідації, а також факт фіксування від-
повідних відміток бухгалтерією в інвентарних 
картках.

5. Перевірка достовірності даних про осно-
вні засоби, що відображені у звітності [16].

При проведенні аудиту основних засобів 
аудитор повинен використовувати джерела 
інформаційної бази, що наведені в табл. 2.

Таким чином, отримана інформація на 
початку перевірки дасть змогу аудитору 
отримати загальне уявлення про організацію 
обліку основних засобів на цьому підприєм-
стві і допоможе визначити питання, яким із них 
необхідно приділяти увагу [17, с. 337-338].

У ході перевірки складу і структури осно-
вних засобів слід знати, що до них належать: 
будинки, споруди, обладнання, робітники і 
силові машини, інструмент, виробничий і гос-
подарський інвентар та інші основні засоби 
[18, с. 90]. 

В першу чергу, необхідно перевірити, як 
ведеться аналітичний облік основних засобів, 
що організовується за окремими об’єктами, 
кожному з яких присвоюється інвентарний 
номер на весь період його експлуатації. Уже 
пооб’єктний облік ведеться в інвентарних 
картках або книгах. 

При дослідженні документів, операцій і 
записів аудитор може виявити певні пору-
шення вимог П(С)БО 7 «Основні засоби», 
типовими з яких є:

Таблиця 2.
Джерела інформаційної бази для аудиту основних засобів 

№ Інформаційна база для аудиту основних засобів 

1 Наказ (рішення) керівника про зарахування на баланс підприємства та введення в екс-
плуатацію придбаних об’єктів за місцем їх експлуатації

2
Первинні 

документи з 
обліку осно-
вних засобів

«Акт при-
ймання-
передачі 
основних 
засобів»

«Акт приймання-
здачі відремонтова-
них, рекон-струйова-
них і модернізованих 

об’єктів»

«Інвентарна 
картка 

обліку осно-
вних засо-

бів»

«Опис інвен-
тарних кар-
ток з обліку 
основних 
засобів»

Інші 
первині 
доку-
менти

3 Облікові регістри синтетичного обліку основних засобів 
4 Рахунки Головної книги, що призначені для обліку основних засобів та їх зносу
5 Документація внутрішнього аудитора щодо контролю основних засобів.
6 Відповіді на запит від постачальників основних засобів або підрядників
7 Договори, контракти, страхові поліси
8 Наказ про облікову політику в частині обліку основних засобів

Джерело: авторське узагальнення.
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– неправильне формування первісної вар-
тості при придбанні основних засобів за раху-
нок включення до первісної вартості основних 
засобів; 

– повністю або частково придбаних (ство-
рених) за рахунок позикового капіталу, витрат 
на сплату відсотків за користування кредитом;

– неправомірне переведення оборотних 
активів до складу основних засобів;

– неправильне визначення собівартості 
оборотних активів, товарів, готової продук-
ції при зарахуванні їх до складу основних 
засобів;

– не включення різниці між залишко-
вою та справедливою вартістю переданого 
об’єкта до складу витрат звітного періоду 
при отриманні основних засобів в обмін на 
схожі активи; 

– збільшення вартості основних засобів 
на суму витрат, що здійснюються для підтри-
мання об’єкта в робочому стані;

– включення витрат на модернізацію, 
модифікацію, дообладнання та реконструк-
цію до складу витрат підприємства; 

– відсутність документації, що підтверджує 
факт переоцінки основних засобів; 

– проведення переоцінки лише одного 
об’єкта основних засобів з групи [5].

Виявлені в процесі аудиту основних засо-
бів помилки впливають на достовірність 
фінансових результатів і бухгалтерської звіт-
ності, оскільки призводять до викривлення 
суми нарахованої амортизації в бухгалтер-
ському обліку та аудиті.

Висновки з цього дослідження. Узагаль-
нюючи вище викладене, можна дійти висно-
вку, що ефективність діяльності підприємства 
залежить від правильної організації обліку та 
аудиту, що дає змогу точно, достовірно і сво-
єчасно відображати в обліку всі господарські 
операції з метою їх впливу на виробничо-гос-
подарську діяльність підприємства та опера-
тивного втручання в разі виявлення недоліків. 
Тому визначальним фактором організації бух-
галтерського обліку підприємства є перевірка 
правильності оцінки основних засобів. 

Невід’ємною частиною загального аудиту 
підприємства є здійснення аудиторської пере-
вірки основних засобів, оскільки це впливає на 
фінансові результати діяльності суб’єктів гос-
подарювання. При проведенні аудиту осно-
вних засобів, аудитор повинен керуватися у 
своїй діяльності інформаційними джерелами 
(документами) та методами, які дають йому 
змогу отримати інформацію про достовірність 
відображення в обліку та звітності операцій з 
основними засобами на підприємстві. 

Важливим аспектом в аудиті основних 
засобів є своєчасність і правильність нараху-
вання амортизації. 

Таким чином, проведення аудиту основних 
засобів дозволяє встановити їхній наявний 
та кількісний стан, відображення в обліку, 
витрати на ремонт і покращення, правиль-
ність нарахування амортизації та усунення 
їхніх недоліків, що дасть змогу досягнути 
високого рівня якісних характеристик фінан-
сової звітності підприємства.
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