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У сучасних умовах власників та інвесторів цікавить реальні дані про наявність, стан та рух основних

засобів, бо від достовірності інформації залежіть прийняття управлінських рішень. Важливість основX

них засобів обумовлена тим, що наявність необоротних активів необхідно для організації будьXякої діяльX

ності підприємства. Якщо на підприємстві немає достатньої кількості основних засобів для здійснення

ним основної діяльності, тоді це впливає на фінансові результати його діяльності. Отже, основними засоX

бами є активи, які оказують вплив на ефективність діяльності всього підприємства.

Метою роботи є удосконалення методичних підходів до аудиту надходження основних засобів для

підвищення рівня економічної безпеки підприємства.

Метою аудиту надходження основних засобів є встановлення наявності, законності, правильності,

відповідності здійснених операцій з надходження основних засобів підприємства і правильності їх відобX

раження в обліку та звітності. Завданнями проведення аудиту надходження основних засобів є: переX

вірка наявності основних засобів, перевірка права власності на об'єкти основних засобів, перевірка перX

винних документів з обліку основних засобів, перевірка правильність формування капітальних інвесX

тицій, перевірка правильності відображення основних засобів.

Удосконалення методичних підходів до аудиту надходження основних засобів включає розроблено

такі документи: анкету внутрішнього контролю, загальний план аудиту, програму аудиту, робочі докуX

менти аудитора, а саме: перевірка наявності основних засобів, перевірка права власності на об'єкти осX

новних засобів, перевірка первинних документів з обліку основних засобів, перевірка правильність форX

мування капітальних інвестицій, перевірка правильності відображення основних засобів. Це допоможе

вчасно виявити порушення та підвищити рівень економічної безпеки підприємства.

Under present day conditions owners and investors are interested in real data about availability, state and

movement of fixed assets as management decisions depend on the reliability of information. The importance of

fixed assets is conditioned by the fact that availability of nonXnegotiable assets is necessary for organization of

any activity of the enterprise. If the enterprise does not have sufficient quantity of fixed assets to carry out its

core activity, it affects the financial results of its business. So, fixed assets are the assets that affect the effectiveness

of activity of the whole enterprise.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 1/202028

ВСТУП
У сучасних умовах власників та інвесторів цікавить

реальні дані про наявність, стан та рух основних засобів,
так як від достовірності інформації залежіть прийнят$
тя управлінських рішень. Важливість основних засобів
обумовлена тим, що наявність необоротних активів не$
обхідно для організації будь$якої діяльності підприєм$
ства. Якщо на підприємстві немає достатньої кількості
основних засобів для здійснення ним основної діяль$
ності, тоді це впливає на фінансові результати його
діяльності. Отже, основними засобами є активи, які ока$
зують вплив на ефективність діяльності всього підприє$
мства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемні питання аудиту основних засобів роз$
глянуто у наукових працях багатьох вітчизняних вче$
них, серед яких такі: Гордієнко Н.І., Давидов Г.М, Іва$
нова Н.А., Карпенко М.Ю., Кулаковська Л.П., Макарен$
ко А.П., Меліхова Т.О., Піча Ю.В., Савченко В.Я., Са$
харцева І.І., Усач Б.Ф. та інші. Проте саме питання над$
ходження основних засобів з цієї теми розкрито недо$
статньо і потребує подальшого дослідження.

The aim of the article is the improvement of methodical approaches to the audit of fixed assets acquisition

for increasing of the level of enterprise economic security.

The purpose of the audit of fixed assets acquisition is the establishment availability, legality, accuracy and

accordance of carried out operations on fixed assets acquisition of the enterprise and correctness of their reflection

in accounting and reporting.

The tasks of the carrying out of the audit of fixed assets acquisition are the checking of: availability of fixed

assets, property right to the objects of fixed assets, primary documents of fixed assets accounting, correctness of

capital investments formation, and correctness of fixed assets reflection.

The improvement of methodical approaches to the audit of fixed assets acquisition includes such elaborated

documents as questionnaire of internal control, general audit plan, audit programme, auditor's working papers,

namely the checking of availability of fixed assets, the checking of property right to the objects of fixed assets,

the checking of primary documents of fixed assets accounting, the checking of correctness of capital investments

formation, and the checking of correctness of fixed assets reflection. It will enable to discover violations timely

and increase the level of enterprise economic security.

Ключові слова: аудит, основні засоби, надходження основних засобів анкета, загальний план, програма
перевірки, робочий документ аудитора, рівень економічної безпеки.

Key words: audit, fixed assets, of the receipt of fixed assets, questionnaire, the General plan, the inspection
programme, auditor's working document, the level of economic security.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є удосконалення методичних

підходів до аудиту надходження основних засобів
для підвищення рівня економічної безпеки підприє$
мства.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою аудиту надходження основних засобів є

встановлення наявності, законності, правильності,
відповідності здійснених операцій з надходження основ$
них засобів підприємства і правильності їх відображен$
ня в обліку та звітності.

 Завданнями проведення аудиту надходження
основних засобів є: перевірка наявності основних за$
собів, перевірка права власності на об'єкти основних
засобів, перевірка первинних документів з обліку основ$
них засобів, перевірка правильність формування капі$
тальних інвестицій, перевірка правильності відображен$
ня основних засобів.

Анкету внутрішнього контролю надходження
основних засобів подано в таблиці 1. У програмі аудиту
надходження основних засобів відображено основні

Варіанти відповіді 
№ Зміст питання Інформація 

відсутня Так Ні Примітки 

1 Чи ведуться регістри аналітичного обліку?     
2 Чи класифіковані основні засоби по групам згідно з П(С)БО 7?     
3 Чи звіряються дані облікових регістрів з даними головної книги?     
4 Чи ведуться інвентарні карти обліку основних засобів?     
5 Чи закріплені матеріально-відповідальні особи за основними засобами?     
6 Чи укладені договори з матеріально-відповідальними особами?     
7 Чи проводиться інвентаризація основних засобів?     
8 Чи є документація, яка підтверджує право власності на основні засоби?     
9 Чи відображені методи амортизації в обліковій політиці?     

10 Чи відображено документально рух основних засобів, які передані або 
отримані в оренду? 

    

Таблиця 1. Анкета внутрішнього контролю надходження основних засобів
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Етап 
аудиторської 
перевірки 

Аудиторські процедури 
 Завдання перевірки Термін 

проведення 
Вико-
навці 

Підготовчий Планування аудиторської перевірки 
надходження основних засобів, проведення 
тестів внутрішнього контролю. Складання 
програми внутрішнього аудиту надходження 
основних засобів 

Опитування й тестування 
персоналу; вивчення 
матеріалів попередньої 
перевірки та спостереження 

  

Основний Перевірка наявності основних засобів. 
Перевірка права власності на об’єкти 
основних засобів. 
Перевірка первинних документів з обліку 
основних засобів. 
Перевірка правильність формування 
капітальних інвестицій. 
Перевірка правильності відображення 
основних засобів 

Фактична перевірка 
надходження основних засобів. 
Перевірка законності, 
правильності, відповідності 
відображення надходження 
основних засобів  

  

Заключний  Підготовка та складання аудиторського звіту та 
ознайомлення зі звітом керівництва. 
Виявлення слабких ділянок обліку 
надходження основних засобів та 
впровадження процедур покращення обліку 

Обробка отриманих даних в 
ході перевірки шляхом 
систематизації отриманої 
інформації 

  

Таблиця 2. Загальний план проведення аудиту надходження основних засобів

Місце зберегання Найменування об’єкту Інвентарний номер Дані бухгалтерії 
Фактично 

встановлені дані при 
інвентаризації 

Відхилення 

      

Таблиця 4. Перевірка наявності основних засобів ОЗ&1

Таблиця 3. Програма аудиту надходження основних засобів

№ 
з/п Мета Критерії 

якості 

Перелік 
аудиторсь

ких 
процедур 

Аудиторські 
докази 

Метод 
перевірки 

Код 
робочого 
документу 

Те
рм
ін

   
   

   
   

пр
ов
ед
ен
ня

 
В
ик
он
ав
ец
ь 

П
ри
мі
тк
и 

1. Впевнитись у 
наявності    
основних 
засобів 

А, Б, Г, Є, 
Е 

Перевірка 
наявності 
основних 
засобів 

Інвентаризаційні 
відомості, описи, 
інвентарні 
картки 

Зіставлення, 
спостереження, 
документальна 
перевірка 

ОЗ-1    

2. Впевнитись у 
праві власності 
на об’єкти 
основних 
засобів 

А, Б, Г Перевірка 
права 
власності 
на об’єкти 
основних 
засобів 

Технічні 
документи, 
права власності 
на об’єкти ОЗ 

Документальна, 
нормативно-
правова, 
аналітична              
перевірка 

ОЗ-2    

3. Впевнитись в 
правильності 
оформлення 
первинними 
документами 
обліку 
основних 
засобів 

А, Б, Г Перевірка 
первинних 
документів 
з обліку 
основних 
засобів 

Акти 
приймання-
передачі 
основних засобів 
інвентарні 
картки, описи 

Документальна, 
нормативно-
правова, 
зіставлення, 
арифметична 
перевірка 

ОЗ-3    

4. Впевнитись у 
правильності 
формування 
капітальних 
інвестицій  

А, Б, В, Г, 
Д 

Перевірка 
правиль-
ність 
форму-
вання 
капіталь-
них 
інвестицій

Акти 
приймання-
передачі 
основних 
засобів, 
інвентарні 
картки, описи, 
Акти введення в 
експлуатацію 

Документальна, 
по суті, 
арифметична, 
вибіркова 

ОЗ-4    

5. Впевнитись у 
правильності 
відображення 
надходження та 
списання 
основних 
засобів 

А, Б, В, Г, 
Д 

Перевірка 
правиль-
ності 
відобра-
ження 
основних 
засобів 

Акти 
приймання-
передачі 
основних 
засобів, Акт 
списання 
основних 
засобів, 
інвентарні 
картки, описи 

Документальна, 
нормативно-
правова, 
співставлення, 
арифметична 
перевірка 

ОЗ-5    

Критерії якості аудиторської перевірки: наявність – А; правдивість – Б; права та зобов’язання –  В; повнота – Г; 
вимірювання – Д; оцінку вартості – Е; подання і розкриття – Є 
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процедури для вирішення найважливіших завдань ауди$
торської перевірки.

Наступним етапом після попереднього планування
та проведення анкетування із зазначеної теми, аудитор
приступає до розробки загального плану аудиту над$
ходження основних засобів (табл. 2). План аудиту
містить характер, час та обсяг аудиторських процедур,
які будуть здійснені співробітниками аудиторської
фірми для отримання аудиторських доказів.

Програма аудиту надходження основних засобів
наведено в таблиці 3. Робочі документи аудитора наве$
дені у таблицях 4—8.

ВИСНОВКИ
Удосконалення методичних підходів до аудиту над$

ходження основних засобів включає розроблені такі
документи: анкету внутрішнього контролю, загальний
план аудиту, програму аудиту, робочі документи ауди$
тора, а саме: перевірка наявності основних засобів, пе$
ревірка права власності на об'єкти основних засобів,
перевірка первинних документів з обліку основних за$
собів, перевірка правильність формування капітальних
інвестицій, перевірка правильності відображення ос$
новних засобів. Це допоможе вчасно виявити порушен$
ня та підвищити рівень економічної безпеки підприєм$
ства.
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