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У статті узагальнено теоретичні засади 
проведення внутрішнього аудиту основних 
засобів на підприємстві в сучасних економіч-
них умовах, зокрема зосереджено увагу на 
його сутності та методології організації. 
Розглянуто питання організації їх аналітич-
ного обліку за даними первинної документа-
ції. Згідно з даними окремого підприємства 
ТОВ «Н-ТРАНС» проведено узагальнене оці-
нювання стану та руху основних засобів за 
останні роки, досліджено особливості про-
ведення в цей період внутрішнього аудиту. 
Запропоновано заходи щодо підвищення 
ефективності проведення внутрішнього 
аудиту операцій з основними засобами. 
Розроблено напрями вдосконалення вико-
ристання внутрішнього аудиту в обліковій 
політиці стосовно основних засобів підпри-
ємства. Обґрунтовано застосування інфор-
маційних технологій у внутрішньому аудиті 
основних засобів на підприємстві, які здатні 
аналізувати облікові дані не тільки у вигляді 
бухгалтерських проводок, але й у вигляді 
хронологічних записів систем оперативного 
обліку та будь-яких таблиць, які містять 
економічні дані.
Ключові слова: аналіз, внутрішній 
аудит, облік, основні засоби, перевірка, 
підприємство.

В статье обобщены теоретические 
основы проведения внутреннего аудита 

основных средств на предприятии в 
современных экономических условиях, в 
частности сосредоточено внимание на 
его сущности и методологии органи-
зации. Рассмотрены вопросы организа-
ции их аналитического учета по данным 
первичной документации. Согласно с 
данными отдельного предприятия ООО 
«Н-ТРАНС» проведено обобщенное оце-
нивание состояния и движения основных 
средств за последние годы, исследованы 
особенности проведения в этот период 
внутреннего аудита. Предложены меры 
по повышению эффективности прове-
дения внутреннего аудита операций с 
основными средствами. Разработаны 
направления совершенствования исполь-
зования внутреннего аудита в учетной 
политике касательно основных средств 
предприятия. Обосновано применение 
информационных технологий во внутрен-
нем аудите основных средств на предпри-
ятии, которые способны анализировать 
учетные данные не только в виде бухгал-
терских проводок, но и в виде хронологиче-
ских записей систем оперативного учета 
и любых таблиц, содержащих экономиче-
ские данные.
Ключевые слова: анализ, внутренний 
аудит, учет, основные средства, проверка, 
предприятие.

The article summarizes the theoretical foundations for conducting internal audit of fixed assets in an enterprise in the current economic conditions, in par-
ticular focusing on its nature and methodology of the organization. The questions of organization of their analytical accounting on the data of primary docu-
mentation are considered. According to the data of a separate enterprise of “N-TRANS” LLC, a general assessment was made regarding the condition and 
movement of fixed assets in recent years and the peculiarities of conducting an internal audit during this period. The plan (strategy) of carrying out internal 
audit of the enterprise with the isolation of sequence of stages and information on implementation of the corresponding actions is improved in comparison 
with the existing one in the literature. The procedure of application of separate documents of primary accounting of fixed assets in the process of determining 
their cost value in the context of changes in their wear, repair, updating, disposal within a certain period is explained. Suggestions are made regarding the list 
of issues that should be reflected in the audit report when performing internal audit of fixed assets of the enterprise. An oriented list of analytical measures 
and procedures is proposed, the implementation of which will provide the auditor with the necessary information on the reliability of the presentation of data 
on the movement of fixed assets in the analytical and synthetic accounting documents and in the financial statements of the enterprise. The information on 
the main mistakes and violations that can be made in the process of accounting for fixed assets at the enterprise. Directions for improving the use of inter-
nal audit in accounting policies for fixed assets of the enterprise are developed. The use of information technologies in internal audit of fixed assets at the 
enterprise is justified, which is capable of analyzing accounting data not only in the form of accounting entries but also in the form of chronological records 
of operational accounting systems and any tables containing economic information.
Key words: analysis, internal audit, accounting, fixed assets, verification, enterprise.

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА  
В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
INTERNAL AUDIT OF FIXED ASSETS IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Постановка проблеми. В сучасних еконо-
мічних умовах, коли діяльність підприємств 
супроводжується різноманітними ризиками, 
а зовнішній фінансовий контроль не задо-
вольняє потреби власників та керівників під-
приємств щодо отримання інформації про 
реальний стан функціонування підприємства 
й напрями поліпшення, об’єктивно виникає 
потреба налагодити інші, більш дієві види 
фінансового контролю, одним з яких сьогодні 
вважається внутрішній аудит.

Це вказує на необхідність поглибленого 
вивчення теоретичних основ та практики внутріш-
нього аудиту для вітчизняних підприємств за різ-
ними аспектами проведення обліку та складання 
фінансової звітності, зокрема, стосовно комплексу 
питань внутрішнього аудиту основних засобів як 
важливої та невід’ємної складової частини активів 
кожного підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню різних аспектів обліку та аудиту осно-
вних засобів у сучасних економічних умовах 
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приділяли значну увагу, зокрема, такі вчені, як 
Т.А. Бутинець [1], І.В. Кононова [2], В.О. Лесняк [3], 
В.О. Малахов [4], О.П. Пархоменко [5], Т.О. Пєту-
хова [6], Ю.С. Примуш [7], В.В. Томчук [8], Л.В. Шку-
ліпа [9]. Однак варто зазначити, що, незважаючи 
на багатоаспектність проведених досліджень з цієї 
тематики, сьогодні потребують подальшого вирі-
шення, зокрема, питання методики проведення 
внутрішнього аудиту основних засобів, особливо 
щодо процедури виявлення аудиторами під час 
перевірки суттєвих порушень та їх ідентифікації 
під час ведення бухгалтерського обліку.

Постановка завдання. Мета статті полягає в 
узагальненні теоретичних положень чинної прак-
тики внутрішнього аудиту основних засобів та роз-
робленні пропозицій щодо напрямів подальшого 
вдосконалення його проведення на вітчизняних 
підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Внутрішній аудит у сучасних умовах постає на 
підприємстві невід’ємною частиною якісного 
корпоративного управління, отже, одним з осно-
вних заходів контролю на підприємстві. Водночас 
погляди різних науковців та практиків на визна-
чення сутності внутрішнього аудиту є неодноз-
начними й суперечливими. Головним орієнтиром 
щодо визначення економічного змісту цієї кате-
горії мають слугувати Міжнародні стандарти про-
фесійної практики внутрішнього аудиту Інституту 
внутрішніх аудиторів (International Standards for 
the Professional Practice of Internal Auditing. The 
Institute of Internal Auditors), де зазначено, що 
під внутрішнім аудитом слід розуміти діяльність 
з надання незалежних та об’єктивних гарантій і 
консультацій, спрямованих на вдосконалення 
діяльності організації [10]. На нашу думку, це 
визначення охоплює основні суттєві аспекти, 
пов’язані з виконанням професійних завдань вну-
трішніх аудиторів в умовах сучасних вимог ниніш-
нього етапу економічного розвитку вітчизняних 
підприємств.

В аудиті використовуються різні процедури, а 
саме перевірка, спостереження, обчислення, ана-
літичні процедури. При цьому аудиторська пере-
вірка проводиться за бажанням керівника підпри-
ємства або відповідного державного органу, який 
вважає за потрібне провести таку перевірку. Ця 
процедура виконується аудиторами або аудитор-
ськими фірмами, які діють на основі Закону Укра-
їни «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність», Міжнародних стандартів аудиту, норм 
професійної етики аудиторів та інших нормативно-
правових актів, які стосуються конкретного виду 
аудиторських перевірок [11; 12]. Зокрема, аудитор-
ська перевірка основних засобів дає можливість 
об’єктивно оцінити їх стан, ефективність вико-
ристання, правильність документального оформ-
лення операцій стосовно надходження, пере-

міщення, ліквідації, списання. Загалом завдяки 
проведенню такої аудиторської процедури вста-
новлюються наявність, збереження, утримання 
та використання основних засобів, тобто доказ їх 
фактичного існування.

Спостереження, зокрема, є наглядом за про-
цесом або процедурою, що виконують інші особи 
(наприклад спостереження аудитора за процесом 
інвентаризації або навіть за вжиттям заходів вну-
трішнього контролю).

Дослідження об’єктів внутрішнього аудиту 
здійснюється за допомогою загальнонаукових 
методів та спеціальних прийомів. Під час прове-
дення аудиту основних засобів використовується 
такий прийом, як запит, що є пошуком фінансової 
та нефінансової інформації від обізнаних осіб як 
у самого суб’єкта господарювання, так і за його 
межами. Загалом аналітичні процедури є оцінкою 
фінансової інформації через аналіз правдоподіб-
ного взаємозв’язку між фінансовими та нефінан-
совими даними.

Не можна не зазначити, що трактування осно-
вних засобів як базису необоротних матеріальних 
активів підприємства та їх класифікація нада-
ються Податковим кодексом України, Положен-
ням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Осно-
вні засоби» та Міжнародним стандартом обліку 
основних засобів 16 «Основні засоби» [9; 13]. При 
цьому окремо виділяються такі їх характеристики, 
як вартісна (вартість об’єкта перевищує 6 000 грн.); 
мета використання (для використання в господар-
ській діяльності); строк корисного використання 
(більше одного року або операційного циклу, якщо 
він більше одного року) [14].

З урахуванням основних характеристик та 
важливих особливостей здійснюється внутрішній 
аудит основних засобів, який спрямовується на 
вирішення завдань, переважно пов’язаних з:

– правильністю відображення в обліку надхо-
дження, наявності та вибуття (ліквідації) основних 
засобів;

– перевіркою організації відповідного збері-
гання, охорони, попередження псування тощо;

– формуванням первісної вартості основних 
засобів за складовими частинами;

– дотриманням вимог щодо документального 
оформлення операцій в бухгалтерському обліку;

– доцільністю застосування методів амор-
тизації;

– дотриманням встановлених підприємством 
норм нарахування амортизації;

– виявленням неліквідних або непридатних у 
подальшому використанні основних засобів;

– перевіркою правильності розкриття інфор-
мації в облікових регістрах та формах фінансової 
звітності;

– проведенням аналізу забезпеченості та 
ефективності використання основних засобів;
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Таблиця 1
Первинні документи з обліку основних засобів

Форма 
документа Назва документа Примітки

ОЗ-1
Акт приймання-передачі 
(внутрішнього переміщення) 
основних засобів

Складається на кожний об’єкт окремо, а на декілька лише в тому 
разі, коли об’єкти однотипні, мають однакову вартість і прийняті 
одночасно на відповідальне зберігання однією й тією ж особою.

ОЗ-2

Акт приймання-здачі 
відремонтованих, 
реконструйованих і 
модернізованих об’єктів 
основних засобів

Зазначаються технічна характеристика та первісна вартість об’єкта. 
Актом такої форми оформлюється приймання завершених робіт 
після добудови, реконструкції або модернізації основних засобів.

ОЗ-3
Акт на списання основних 
засобів

Після ліквідації основних засобів і складання актів на списання 
перший примірник передається бухгалтерії, де на його підставі 
здійснюється запис до інвентарного списку основних засобів.

ОЗ-4 Акт на списання 
автотранспортних засобів

Складається у двох примірниках, його підписують члени комісії, 
затверджує керівник підприємства або уповноважена на це особа.

ОЗ-5
Акт на установку, пуск та 
демонтаж будівельної 
машини

Складається під час встановлення, запуску й демонтажу будівельної 
машини, взятої напрокат. Підписується представником машино-
прокатної бази та механіком будівельної ділянки.

ОЗ-6

Інвентарна картка обліку 
основних засобів

Здійснюються записи на підставі актів приймання-передачі 
основних засобів та акта на списання основних засобів для обліку 
окремих об’єктів основних засобів; для групового обліку однотипних 
об’єктів основних засобів, які надійшли в експлуатацію в одному 
календарному місяці та мають одне й те ж виробничо-господарське 
призначення, технічну характеристику та вартість. Як правило, 
заповнюється в одному примірнику та знаходиться у бухгалтерії.

ОЗ-7 Опис інвентарних карток з 
обліку основних засобів

Застосовується для реєстрації інвентарних карток. Ця форма 
складається в одному примірнику в бухгалтерії.

ОЗ-8
Картка обліку руху основних 
засобів

Застосовується для обліку руху основних засобів за 
класифікаційними групами. Відкривається в бухгалтерії в одному 
примірнику.

ОЗ-9

Інвентарний список 
основних засобів

Застосовується в місцях експлуатації основних засобів для обліку 
кожного об’єкта за матеріально відповідальними особами. Дані, що 
містяться в цій формі, мають бути тотожними записам в інвентарних 
картках обліку основних засобів.

ОЗ-14, ОЗ-15, 
ОЗ-16

Розрахунок амортизації 
основних засобів

Використовується під час нарахування зносу основних засобів.

Джерело: узагальнено авторами

– розробленням рекомендацій стосовно під-
вищення ефективності управління основними 
засобами тощо.

Джерелами найбільш повної інформації для 
здійснення аудиту основних засобів слід вважати 
нормативні документи, що регламентують вимоги 
до обліку основних засобів; наказ про облікову 
політику підприємства; розпорядчі документи 
керівника підприємства стосовно руху основних 
засобів; установчі документи (статут, засновниць-
кий договір); первинні документи з обліку осно-
вних засобів; регістри синтетичного й аналітич-
ного обліку по рахунках 10 «Основні засоби», 
13 «Знос необоротних активів», 15 «Капітальні 
інвестиції», 23 «Виробництво», 40 «Зареєстрова-
ний (пайовий) капітал», 41 «Капітал у дооцінках», 
42 «Додатковий капітал», 46 «Неоплачений капі-
тал», 63 «Розрахунки з постачальниками і під-
рядниками», 74 «Інші доходи», 91 «Загальнови-
робничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 
94 «Інші витрати операційної діяльності»; акти та 
довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки, 

дані внутрішнього контролю, а також іншу доку-
ментацію, що узагальнює результати контролю; 
контракти, угоди про оренду, страхові поліси, 
кошториси, плани ремонтів основних засобів; 
фінансову та статистичну звітність; відповіді на 
запити аудитора, дані первинних документів 
тощо [15; 16]. Так, згідно з методологією обліку 
основних засобів, їх первинний облік щодо наяв-
ності та руху забезпечується за типовими фор-
мами документів, характеристика яких наведена 
в табл. 1.

Загалом план аудиторської перевірки – це 
аудиторський документ, який має вигляд таблиці й 
містить перелік аудиторських процедур, що мають 
бути проведені під час внутрішнього аудиту на 
основі оцінювання системи внутрішнього контр-
олю за допомогою анкетування й опитування спів-
робітників підприємства.

Внутрішній аудит має здійснюватися спеціаль-
ним структурним підрозділом підприємства або 
його штатними працівниками, які безпосередньо 
підпорядковані керівництву цього підприємства.
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Аудиторську перевірку основних засобів слід 
планувати та здійснювати в такому порядку, щоби 
врахувати в повному обсязі всі аспекти здійснення 
господарських операцій стосовно основних засо-
бів в умовах специфіки діяльності підприємства, 

а саме класифікації, оцінки та переоцінки їх вар-
тості, оприбуткування, нарахування амортизації, 
обґрунтування витрат на ремонт, модернізацію, 
реконструкцію, списання тощо, що найбільшою 
мірою дасть змогу уникати помилок, а водночас 

Рис. 1. План (стратегія) послідовності проведення  
внутрішнього аудиту операцій з обліку основних засобів

Джерело: вдосконалено авторами на основі [9]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчення облікової політики підприємства стосовно основних положень організації 
обліку ОЗ 

Перевірка правильності, повноти та своєчасності аналітичного та синтетичного 
обліку ОЗ (правильне визнання, класифікація, оцінка та переоцінка основних засобів, 

оприбуткування, переміщення, списання, витрат на ремонт, модернізацію, 
реконструкцію) 

Перевірка правильності відображення у бухгалтерському обліку амортизаційних 
відрахувань, зносу та відображення в облікових регістрах та звітності (правильне 
визнання вартості, що амортизується, щомісячне нарахування амортизації згідно з 

обліковою політикою підприємства та чинного законодавства) 
 

Перевірка правильності ведення аналітичного обліку капітального будівництва, 
капітальних вкладень, введення в дію ОЗ (правильне визнання вартості, що 

капіталізується, правильне та повне відображення обліку капітального будівництва, 
капітальних вкладень, введення в дію ОЗ) 

Перевірка правильності проведення інвентаризації ОЗ 

Перевірка матеріалів переоцінки (індексації) ОЗ та їх відображення в обліку 

Перевірка правильності обліку орендованих ОЗ 

Перевірка правильності відображення вибуття ОЗ, документального оформлення 
договорів про матеріальну відповідальність за ОЗ та створення постійно діючої 

комісії по їх списанню 

Перевірка відповідності даних обліку ОЗ між бухгалтерськими регістрами та 
фінансовою звітністю, виявлення суттєвості помилок та порушень 

Складання аудиторського висновку з урахуванням виявлених слабких ділянок обліку 
ОЗ та надання пропозицій аудитора щодо впровадження процедур його покращення 

покращення  

Оцінка системи внутрішнього контролю основних засобів (ОЗ) на підприємстві 
(опитування й анкетування співробітників підприємства), визначення суттєвості 

аудиторського ризику 

Складання програми аудиту ОЗ 
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запобігати штрафним санкціям за порушення 
встановлених законодавством норм та рекомен-
дацій з обліку основних засобів.

Наступний етап внутрішнього аудиту – це про-
грама аудиту, яка є докладною інструкцією щодо 
послідовності виконання аудитором перевірки 
обліку основних засобів на підприємстві. Саме на 
підставі програми в подальшому розробляються 
робочі документи, в яких фіксується отримана в 
ході перевірки інформація, й формуються відпо-
відні висновки про виявлені відхилення, неточності 
та порушення, зокрема, щодо відповідності даних 
обліку основних засобів бухгалтерським регістрам 
та фінансовій звітності.

Важливою складовою частиною в системі 
планових заходів з послідовності проведення 
внутрішнього аудиту основних засобів є дослі-
дження складових частин облікової політики під-
приємства, зокрема, в контексті створення дієвої 
організації обліку на підприємстві від визначення 
наявності інформації про забезпечення бухгалте-
рії відповідними чинними нормативними докумен-
тами, що його регламентують, а також типовими 
первинними документами, регістрами синтетич-
ного й аналітичного обліку, формами фінансової 
звітності. Ця інформація є надто важливою для 
аудитора, адже відразу створюється можливість 
формування загального уявлення про організа-
цію обліку основних засобів на тому чи іншому 
підприємстві.

Далі перевіряється правильність проведення 
інвентаризації основних засобів, а саме дотри-
мання термінів інвентаризації, порядок оформ-
лення інвентаризаційних описів, протоколів засі-
дань інвентаризаційних комісій, відображення в 
обліку результатів проведеної інвентаризації. Під 
час проведення інвентаризації аудитор перевіряє 
не тільки наявність та збереження основних засо-
бів, їх склад та структуру по підрозділах підприєм-
ства, але й правильність визначення інвентарного 
об’єкта щодо його віднесення до відповідної групи 
основних засобів. Також необхідно звернути увагу 
на перевірку можливого помилкового включення 
до складу основних засобів тих об’єктів, термін 
служби яких становить менше 12 місяців. Водно-
час серед важливих чинників, які обумовлюють 
особливості проведення аудиту основних засобів 
підприємства, можна назвати їх характеристику 
стосовно джерел надходження основних засобів, 
що обумовлює склад тих елементів, які формують 
первісну вартість, а також вибір методу нараху-
вання амортизації та вартісну в контексті подаль-
шого руху оцінку.

Відповідно до даних первинного обліку на кож-
ний об’єкт основних засобів оформляється карт-
ковий документ. Так, прийняття окремого об’єкта 
оформляють актом (накладною), який складається 
приймальною комісією, що призначається розпо-

рядженням (наказом) керівника підприємства в 
одному примірнику на кожний об’єкт. Загальний 
акт, відповідно до якого оформляється приймання 
кількох об’єктів основних засобів, складають лише 
під час обліку господарського інвентаря, інстру-
мента, обладнання, якщо ці об’єкти однотипні 
й мають однакову вартість, а також прийняті в 
одному календарному місяці. Акт (накладну) після 
його оформлення разом з технічною документа-
цією щодо об’єкта основних засобів передають 
до бухгалтерії, його підписує головний бухгалтер, 
затверджує керівник підприємства, а також упо-
вноважені на це особи. Склад комісії, що складає 
акт, визначається наказом про облікову політику 
підприємства.

На підставі «Акта (накладної) приймання-
передачі (внутрішнього переміщення) основних 
засобів» (форма № ОЗ-1) на кожний об’єкт запо-
внюють в одному примірнику інвентарну картку 
(форма № ОЗ-6), яка ведеться безпосередньо в 
бухгалтерії. В разі групового обліку картку запо-
внюють позиційними записами окремих об’єктів 
основних засобів.

На підставі інвентарних карток заповнюють 
окремі регістри бухгалтерського обліку, дані яких 
сумарно звіряють з регістрами синтетичного бух-
галтерського обліку. Зокрема, для обліку руху 
основних засобів по класифікаційних групах під 
час ручного оброблення облікової документа-
ції застосовується «Картка обліку руху основних 
засобів» (форма № ОЗ-8), вона ж заповнюється на 
основі даних інвентарних карток відповідних груп 
(видів) основних засобів та звіряється з даними 
синтетичного обліку основних засобів. На основі 
підсумкових даних цих карток заповнюються звітні 
форми з руху основних засобів, а типова форма 
№ ОЗ-8 заповнюється на підставі таких форм, як 
ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів»; 
ОЗ-14 «Розрахунок амортизації основних засобів 
(для промислових підприємств)»; ОЗ-16 «Розраху-
нок амортизації по автотранспорту».

Наприклад, такі типові форми, як № ОЗ-3 «Акт 
на списання основних засобів» та № ОЗ-4 «Акт 
на списання автотранспортних засобів», викорис-
товуються під час складання акта про списання 
об’єктів основних засобів внаслідок їх старіння 
чи зносу. Такий документ оформляється у двох 
примірниках, затверджується керівником підпри-
ємства та передається до бухгалтерії, де на його 
підставі здійснюють запис до форми ОЗ-9 та вилу-
чають картку форми ОЗ-6, що в подальшому відо-
бражається у відомості форми ОЗ-7.

Під час перевірки операцій, пов’язаних з вибут-
тям основних засобів, встановлюються причини 
їх вибуття (продаж, списання у разі недостачі, у 
зв’язку з моральним і фізичним зносом), переві-
ряються правильність списання первісної вартості 
об’єктів, суми накопиченої амортизації, порядок 
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формування та відображення в обліку фінансових 
результатів від вибуття основних засобів.

Форма ОЗ-5 «Акт про установку, пуск та демон-
таж будівельної машини» використовується під 
час встановлення, запуску та демонтажу буді-
вельної машини, взятої в оренду; підписується 
представником машино-прокатної бази та механі-
ком будівельної машини, а картка форми ОЗ-6 на 
орендовані основні засоби не складається. Для 
аналітичного обліку таких засобів використо-
вується копія інвентарної картки орендодавця, 
яку підприємство-орендар має отримати разом 
з орендованими основними засобами. Згідно з 
договором про оренду майна, де передбачається 
відповідальність орендаря за таке майно, на 
самому підприємстві мають стати обов’язковим 
заходами призначення особи та закріплення за 
нею матеріальної відповідальності за оренду-
вання основних засобів.

Вся інформація, що відображається у зазначе-
них первинних документах, має бути правдивою, 
об’єктивною, достовірною, своєчасною в контек-
сті забезпечення дієвих економіко-правових від-
носин підприємства з іншими суб’єктами господа-
рювання.

Проте задля впевненості про забезпечення 
достовірності заповнення відомостей розрахунків 
щодо сум амортизації з відповідним відображен-
ням записів у Головній книзі та на рахунках бух-
галтерського обліку перевірку обліку нарахування 
амортизації слід виконувати більш деталізовано. 
Особливу увагу аудитору необхідно зосередити 
на відображенні даних щодо тих основних засо-
бів, до яких застосовуються спеціальні умови 
нарахування амортизації. Результатом перевірки 
має стати робочий документ аудитора «Перевірка 
правильності нарахування амортизації основних 
засобів на підприємстві».

З огляду на те, що чинні норми Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку № 7 «Основні 
засоби» затверджують, що деякі витрати не міс-
тять конкретизації, а саме інші витрати, безпосе-
редньо пов’язані з доведенням основних засобів 
до стану, у якому вони придатні для використання 
із запланованою метою, відслідковування змін 
щодо таких витрат слід здійснювати від форму-
вання первісної вартості основних засобів. Тут 
аудитору слід ретельно перевіряти наявність доку-
ментального підтвердження понесених витрат, 
аналізувати за статтями витрат дебетовий обіг за 
рахунком 15 «Капітальні інвестиції», терміни та 
доцільність виконаних робіт, пов’язаних з монта-
жем обладнання.

Витрати за виконання будівельно-монтажних 
робіт, транспортування, установку, монтаж, нала-
годження основних засобів, проведення консуль-
тацій тощо перевіряються комплексно через спів-
ставлення взаємопов’язаної інформації в різних 

первинних, облікових та необлікових документах 
підприємства. Наявність типових договорів про 
виконання робіт, актів про їх виконання та виписок 
банку про сплату грошових коштів постачальни-
кам і підрядникам за такими договорами не є оста-
точним фактом підтвердження виконання таких 
робіт або послуг, тому внутрішньому аудитору слід 
звернути увагу на сам процес організації, плану-
вання, виконання тих видів робіт або послуг, які не 
мають документального підтвердження небухгал-
терськими документами, шляхом попереднього 
опитування працівників (не лише обліковців), 
які брали участь у процесі монтажу, працюють з 
об’єктом або є матеріально відповідальними осо-
бами за об’єкт основного засобу.

Окремо слід звернути увагу на суми, що спла-
чують постачальникам активів. Усім відомо, що 
сьогодні один і той же актив можна придбати 
за різною ціною, тому якщо у посадової особи 
є фінансова зацікавленість щодо придбання, 
наприклад, виробничого інструмента саме у того 
підприємства, що знаходиться територіально від-
далено, а власник або уповноважене керівництво 
не звертає уваги на те, що саме такі або схожі за 
функціональним призначенням основні засоби за 
нижчою ціною (без витрат на доставку або тран-
спортування, відрядження, заробітну плату водія, 
експедитора, використаного палива тощо) можна 
придбати у місті, де знаходиться підприємство-
покупець, то відбувається навмисне завищення 
ціни придбання. Хоча у вказаній ситуації не спо-
стерігається порушення чинного законодавства, 
все ж таки аудитору обов’язково слід надати 
таку інформацію власнику підприємства для при-
йняття управлінських рішень. Крім того, під час 
перевірки внутрішній аудитор зобов’язаний впев-
нитися в правильності оформлення документів, 
які підтверджують ринкову (справедливу) вартість 
зарахованих в обліку об’єктів (висновки експертів, 
довідки підприємств-виробників, листи-пропозиції 
тощо), та перевірити відповідність періоду отри-
мання таких документів даті введення об’єкта в 
експлуатацію.

Сутність порушень може полягати у включенні 
до первісної вартості основних засобів зайвих 
(непотрібних), необґрунтовано завищених або 
непідтверджених документально робіт, інформа-
ційних послуг, їх затягування, що фактично можуть 
не виконуватися або не надаватися, проте гро-
шові кошти за такі роботи (послуги) перерахову-
ються на рахунки інших суб’єктів господарювання. 
З огляду на це планування закупівель основних 
засобів разом з формуванням постатейних сум 
витрат та відображення їх у розпорядчих, дозвіль-
них документах має погоджуватися з керівником 
або уповноваженою особою, а в подальшому 
оцінюватися за окремими етапами монтажу, уста-
новки, налагодження, випробування, запуску.
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Далі аудитор перевіряє якісні характеристики 
та дотримання принципів правильності щодо від-
повідності обліку основних засобів бухгалтерським 
регістрам та фінансовій звітності згідно з планом. 
При цьому поглиблено перевіряється порядок під-
готовки фінансової звітності, зокрема закриття 
рахунків доходів і витрат та визначення фінансо-
вого результату, коригування показників звітності 
та/або формування приміток у зв’язку з подіями, 
що стались після дати балансу.

Заключним етапом плану послідовності про-
ведення внутрішнього аудиту є узагальнення 
результатів перевірки, встановлення відповідно 
до Міжнародних стандартів суттєвості виявлених 
помилок і порушень, а також формулювання від-
повідного аудиторського висновку [6].

Зокрема, до типових помилок та порушень, 
виявлених під час аудиту основних засобів на 
підприємствах, можна віднести недотримання в 
наказі про облікову політику вимог чинного законо-
давства щодо обліку основних засобів; неповноту 
заповнення або відсутність первинних документів 
з обліку основних засобів; відсутність інвентар-
ного обліку основних засобів; порушення порядку 
проведення інвентаризації основних засобів та 
відображення її результатів в обліку; неправильну 
оцінку основних засобів; неправильне нараху-
вання амортизації основних засобів та її відне-
сення до об’єктів обліку.

Результати аудиторської перевірки узагальню-
ють в аудиторському висновку, який визнається 
офіційним документом щодо висловлювання про-
фесійної думки незалежного аудитора про визна-
чених об’єктів аудиту.

Для комплексного відображення результатів 
проведеного внутрішнього аудиту основних засо-
бів аудиторський висновок, на нашу думку, має 
містити інформацію з таких питань:

– аналітичний огляд аудиторської документації 
щодо всіх класифікаційних груп основних засобів;

– аналіз подій після звітної дати;
– узагальнений аналіз відхилень даних обліку 

основних засобів і причин їх виникнення;
– аналітичний огляд положень програми 

аудиту основних засобів;
– аналіз та оцінка кількісної та якісної достат-

ності аудиторських доказів для формування 
умовно-позитивної думки аудитора;

– складання аудитором висновків з урахуван-
ням виявлених помилок та порушень;

– обґрунтування та надання пропозицій ауди-
тора щодо впровадження процедур стосовно 
покращення бухгалтерського обліку основних 
засобів підприємства.

Підставою для аудиторського висновку стало 
би послідовне виконання в контексті плану послі-
довності проведення внутрішнього аудиту таких 
аналітичних процедур:

1) перевірка послідовності застосування облі-
кової політики від періоду до періоду щодо кон-
кретних господарських операцій з основними 
засобами;

2) розрахунок та аналіз значень і тенденцій 
основних показників, що характеризують ті чи інші 
сегменти фінансової звітності, задля виявлення 
незвичайних відхилень;

3) перевірка за статтями фінансової звітності 
правильності перенесення залишків по основних 
засобах на початок поточного періоду з попере-
днього періоду, що здійснюється шляхом простого 
зіставлення цих показників;

4) зіставлення записів фінансової звітності, 
Головної книги та регістрів бухгалтерського обліку 
по основних засобах задля оцінювання їх відпо-
відності;

5) звіряння залишків і оборотів по рахунках 
основних засобів звітного та попередніх періодів 
задля виявлення суттєвих або несподіваних від-
хилень;

6) порівняння даних фінансової звітності з 
даними кошторисів і планів щодо стану основних 
засобів;

7) аналітичний огляд записів Головної книги 
задля виявлення нетипових бухгалтерських про-
ведень, що підлягають детальному розгляду;

8) спеціальні аналітичні процедури за кожним 
сегментом фінансової звітності по основних засо-
бах задля отримання аудиторських доказів досто-
вірності її показників.

За результатами наведених заходів та процедур 
були сформовані аудиторські висновки на підпри-
ємстві ТОВ «Н-ТРАНС», що знаходиться у Макарів-
ському районі Київської області та надає послуги 
з перевезення вантажів в Україні, країнах Європи, 
а також пропонує комплексні логістичні рішення. 
Основні транспортні засоби підприємства, що відо-
бражаються в балансі, складають близько 80 авто-
возів і тягачів фірм “Scania” та “Volvo” разом з напів-
причепами-контейнеровозами “Wielton”.

Для проведення внутрішнього аудиту основних 
засобів цього підприємства було сформовано 
стратегію перевірки, до якої включено спеціально 
розроблену програму аудиту, що є докладною 
інструкцією для виконання аудитором своїх повно-
важень під час здійснення перевірки. Оцінивши 
систему внутрішнього контролю на підприємстві, 
аудитор проводить перевірки організації обліку 
згідно з планом, який на ТОВ «Н-ТРАНС» здійсню-
ється за допомогою програми «1С: Підприємство. 
Бухгалтерія для України 8.3». За цих обставин 
кожна господарська операція з обліку основних 
засобів супроводжується створенням окремого 
електронного документа, що є засобом внесення 
первинної облікової інформації до цієї програми й 
автоматичного формування бухгалтерської корес-
понденції. При цьому кожен з електронних доку-
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ментів відповідає певній типовій формі первин-
ного бухгалтерського обліку. Все зазначене сприяє 
вдосконаленню організації бухгалтерського обліку 
й значно полегшує працю облікового працівника, а 
також певною мірою – аудитора.

Не можна не враховувати, що на цьому під-
приємстві впродовж 2015–2018 рр. внутрішній 
аудит проводився декілька разів, адже ступінь 
зносу основних засобів на початок цього періоду 
складав майже 90%. Оскільки проведення кожної 
перевірки потребувало залучення значного обсягу 
первинних бухгалтерських документів, форм 
фінансової звітності, внутрішні аудитори постійно 
працювали над удосконаленням методики та ана-
літичних процедур ведення внутрішнього аудиту 
основних засобів. Налагоджена організація про-
ведення аудиту не могла не спряти покращенню 
документообігу та, зрештою, структури основних 
засобів: якщо у 2015 р. на засоби виробничого при-
значення припадали 38,2%, то у 2018 р. їх частка 
у загальному обсязі зросла майже вдвічі, станов-
лячи 89,2%. За цей же період фондовіддача осно-
вних засобів збільшилась з 0,99 до 6,46 грн., тобто 
більш ніж у шість разів.

Таким чином, у стратегії проведення аудиту 
на кожному підприємстві у формуванні обліко-
вої політики важливе місце має посідати обґрун-
тування можливостей застосування, зокрема, 
таких сучасних інформаційних технологій, як 
«1C: Бухгалтерія 8.3». Проте якщо для ведення 
бухгалтерського обліку вже існують спеціалізо-
вані бухгалтерські програми різної складності, то 
автоматизація аудиту за допомогою комп’ютерних 
технологій поки що перебуває у стані започатку-
вання. Найпоширенішими програмами серед про-
відних зарубіжних аудиторських фірм сьогодні 
визнаються такі, як “Vector6”, “My Client”, “Audit 
System/2”. До спеціалізованого аудиторського про-
грамного забезпечення також можна віднести про-
грамний продукт «Асистент Аудитора» (розробни-
ком є фірма «Сервіс-аудит»), програмний продукт 
«Помічник Аудитора» (фірма «Гольдберг-аудит»), 
програмний комплекс «Експрес Аудит: ПРОФ» 
та програмний продукт “IT Audit: Аудитор” (КСБ 
«Мастер-Софт») [5].

Заслуговують на увагу також програмний про-
дукт ACL (Audit Command Language) та профе-
сійний інструмент для аналізу CaseWare IDEA, 
що протягом двох десятиліть посідають провідні 
місця на міжнародному ринку [17]. Базові варіанти 
цих продуктів майже збігаються. Вони дають змогу 
аналізувати 100% фінансових бухгалтерських звіт-
них даних платника податків і гарантують їх збере-
ження та цілісність. Перевагами їх використання є:

– аналіз великих масивів структурованої 
інформації фінансово-економічного, статистич-
ного та облікового характеру, що стосується визна-
чення об’єкта оподаткування (у системи можна 

завантажувати структуровану інформацію в різ-
них форматах, зокрема Microsoft ACCESS, XТML, 
Microsoft Word, PDF, Microsoft Excel);

– можливість імпортування кількох наборів 
даних та їх перегляд як одного цілого, що дає змогу 
провести всебічний аналіз транзакційних опера-
цій, установити закономірності та відхилення;

– можливість використовувати понад ста інте-
грованих тестів, що допомагають аудиторам вияв-
ляти некоректні «підозрілі» операції (повторювані 
види робіт, обіг «великої» суми коштів тощо);

– перевірка правильності зведення балансу, 
кореспонденції рахунків, відповідності даних 
матеріального та фінансового обліку й платіжних 
документів даним обліку;

– запис кожного аналітичного кроку, який 
робить аудитор, з можливістю використання його 
в майбутньому;

– перевірка всього комплексу даних за пев-
ними критеріями, якими можуть бути знайдені 
певні масиви даних (наприклад, щодо конкрет-
ного постачальника або клієнта), встановлення 
взаємозв’язків завдяки посиланням (наприклад, 
порівняння між обігом та придбанням товарів, 
походження грошових коштів або співвіднесення 
днів тижня з датою витрат), проведення аналізу 
щодо відсутності або невідповідності інформації 
(наприклад, відсутні або однакові номери рахун-
ків, контроль денних надходжень щодо пропуще-
них або двічі врахованих днів) [18].

Безперечно, використання зазначених та інших 
нових комп’ютерних технологій в аудиті неодмінно 
дасть змогу підвищити науково-технічний рівень 
організації внутрішнього аудиту та сприятиме нау-
ковому обґрунтуванню його висновків.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
в сучасних економічних умовах аудит є важливим 
дієвим засобом здійснення контролю за станом, 
структурою та рухом основних засобів на кожному 
підприємстві відповідно до вимог відображення 
цих процесів у бухгалтерському обліку. З ураху-
ванням значного обсягу первинних документів 
у системі обліку основних засобів дедалі акту-
альнішим стає визначення шляхів застосування 
комп’ютерних інформаційних технологій для про-
ведення дієвого внутрішнього аудиту.

Отже, під час розроблення стратегії автома-
тизації обліково-аналітичної складової системи 
управління кожному підприємству важливо перед-
бачити інтегроване програмне забезпечення для 
організації здійснення обліку та внутрішнього 
аудиту. Такий підхід підвищить ефективність вну-
трішнього аудиту як елементу системи управління 
підприємством, сприятиме його взаємозв’язку з 
управлінським обліком та аналізом, що дасть змогу 
віднайти та мобілізувати резерви стосовно еконо-
мії всіх видів ресурсів підприємства та забезпе-
чити його прибутковість і фінансову стабільність.
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З урахуванням цих обставин не можна виклю-
чати, що під час формування стратегії оновлення 
й ефективного використання основних засобів 
підприємства на перспективу разом з фінансовим 
підрозділом та бухгалтерською службою доціль-
ною є участь підрозділів управлінського обліку й 
внутрішнього аудиту. Такий інтегрований підхід 
дасть змогу, на нашу думку, на кожному етапі роз-
витку підприємства комплексно обґрунтовувати 
заходи та напрями інноваційно-інвестиційної полі-
тики як основи забезпечення необхідного рівня 
його конкурентоспроможності.
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