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В статті розглянуто сутність оцінки основних засобів. Розглянуто класифікацію основних засобів. Наведені цілі, методи, дже-
рела інформації аудиту оцінки основних засобів. Розкриті питання проведення аудиту оцінки основних засобів. Виділено основні 
напрями та етапи проведення аудиту оцінки основних засобів.
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Постановка проблеми. З основними засобами, як 
об'єктом обліку, пов'язані багато проблем сучасної еко-
номіки: недостатня конкурентоспроможність продукції 
у зв'язку з надмірним фізичним і моральним зносом 
обладнання, недостатньо реальна оцінка активів, зави-
щена податкове навантаження при надмірному майні. 
Посилюється вплив обліку основних засобів на фінан-
совий стан суб'єктів господарювання, так і на якість 
представленої ними звітності. Можна стверджувати, 
що основні засоби в цих умовах стають для багатьох 
організацій вельми істотним об'єктом аудиту.

Якість фінансової звітності є основним крите-
рієм, на яке орієнтуються інвестори і кредитори, 
вибираючи об'єкти для вкладення коштів. Однією 
з ланок системи управління підприємством стає 
аудит. Наявність служби аудиту є позитивним сиг-
налом для потенційних інвесторів і кредиторів і під-
вищує інвестиційну привабливість організації. Впро-
вадження на підприємстві служби аудиту в сучасних 
умовах дозволяє мінімізувати ризик банкрутства і 
підвищити ефективність обліку, контролю, аналізу 
та політики управління основними засобами в цілях 
стабілізації, збереження і підвищення ефективності 
роботи підприємства. Саме тому діяльність аудито-
рів повинна бути спрямована на пошук нових мето-
дів підвищення ефективності управління основними 
засобами на підприємствах.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Загальні питання аудиту операцій з основними засо-
бами досить ґрунтовно висвітлені у працях вітчиз-
няних і зарубіжних вчених-економістів. Однак серед 
науковців існують різні підходи до організації і мето-
дики проведення аудиту основних засобів. 

Т. А. Фролова досліджує питання, пов'язані з 
аудитом операцій з обліку основних засобів, їх наяв-
ності та правильності оцінки, але не приділяє значну 
увагу особливостей використання аудиторських про-
цедур і робочих документів, які доцільно застосову-
вати в ході проведення перевірки [1, с. 122-130].

Ю. І. Сигидова розкриває типову методику пере-
вірки операцій з основними засобами з точки зору 
діяльності аудиту. Але, дана методика не враховує 
те, що аудит спрямований на розробку рекомендацій 
по підвищенню ефективності використання та управ-
ління основними засобами [2, с 82].

В. В. Галасюк розробив методичні рекомендації, 
які містять основні вимоги до оцінки майна та май-
нових прав (далі об'єкти) в умовах вимушеної реа-
лізації та скороченого періоду експозиції. Він наго-
лошував на тому, що оцінювач повинен належним 
чином проаналізувати відповідні економічні умови і 
визначити вид вартості об'єктів, який найбільше від-
повідає конкретним економічним умовам [8].

Всі дослідження зазначених авторів є надзви-
чайно актуальними і доповнюють один одного, але 
відсутність комплексного підходу щодо організа-
ції і методики проведення аудиту операцій з осно-
вними засобами та ефективності їх використання 
вимагає подальшого вивчення і обґрунтування 
зазначених питань.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в аналізі особливостей аудиту оцінки осно-
вних засобів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Осно-
вні засоби – матеріальні активи, які підприємство 
утримує, щоб використовувати у виробництві або 
при наданні послуг, здавати в оренду особам або 
здійснювати адміністративні та соціально-культурні 
функції, очікуваний строк використання (експлу-
атації) яких більше одного року (чи операційного 
циклу, якщо він перевищує рік) [6].

Методологічні засади формування в бухгалтер-
ському обліку інформації про основні засоби визна-
чено в Положеннi (стандартi) бухгалтерського облiку 
7 «Основні засоби». Норми цього положення застосо-
вуються підприємствами, організаціями та іншими 
юридичними особами всіх форм власності.
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Відповідно, до Податкового кодексу України осно-
вні засоби – матеріальні цінності, що використову-
ються у господарській діяльності платника податку 
протягом періоду, який перевищує 1 календарний 
рік з дати введення в експлуатацію таких матеріаль-
них цінностей, та вартість яких перевищює 6000,00 
гривень.

Вартість основних засобів поступово зменшується 
у зв'язку з фізичним або моральним зносом та від-
носиться на витрати за допомогою амортизаційних 
відрахувань [3].

 Згідно з П(С)БО 7 основні засоби – це матеріальні 
активи, які підприємство утримує, щоб використову-
вати у виробництві або при наданні послуг, здавати 
в оренду іншим особам або здійснювати адміністра-
тивні та соціально-культурні функції, очікуваний 
строк використання (експлуатації) яких більше 
одного року (чи операційного циклу, якщо він пере-
вищує рік) [7].

Розглянемо класифікацію основних засобів на 
рис. 1.

Власнi засоби та орендовані за договором фінан-
сового лізингу вiдображаються в балансi i звiтностi 
данного пiдприємства, орендованi за операційною 
орендою – в них не показуються.

Метою аудиту оцінки основних засобів є під-
твердження достовірності даних про вартість осно-
вних засобів, відображених у фінансовій звітності. 
У фінансовій звітності вартісна оцінка основних 
засобів характеризується кількома показниками 
(табл. 1).

Створенi (побудованi) або придбанi основнi засоби 
у балансi вiдображаються за їх первісною вартiстю, 
яка складається з таких елементiв:

– сум сплачених коштiв пiдрядним органiзацiям 
за виконаня будiвельно-монтажних робіт та поста-
чальникам за придбанi об’єкти;

– реєстраційних зборiв, державного мита i 
подiбних платежiв, якi засвiдчують право власностi 
на об’єкт;

– сум ввiзного мита;
– витрат зi страхування ризику доставки об’єктiв;
– сум податкiв у зв’язку з придбанням об’єктiв;
– витрат на установку, монтаж, налагодження 

об’єктiв;
– iнших витрат, якi пов’язанi з доведенням об’єкта 

до стану, в якому його можна експлуатувати; [6]
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.

Первісна вартість безоплатно отриманих осно-
вних засобів визначається на рівні їх справедливої 

вартості на дату отримання з урахуванням витрат, 
передбачених П(С)БО 7.

Таблиця 1
Показники вартісної оцінки основних засобів

Показник Вартість Рахунок 
бухгалтерського обліку

Основні 
засоби

Залишкова вар-
тість

Різниця між залиш-
ками за рахунком 10 
«Основні засоби» та 
субрахунком 131 «Знос 
основних засобів»

Основні 
засоби Первісна вартість 10 «Основні засоби»

Основні 
засоби Знос 13 «Знос основних засо-

бів»

Незавершене 
будівництво Первісна вартість 15 «Капітальні інвес-

тиції»

Інвестиційна 
нерухомість

Справедлива вар-
тість або

100 «Інвестиційна неру-
хомість»

Первісна вартість 10 «Основні засоби»

Залишкова вар-
тість

Різниця між залиш-
ками за рахунком 10 
«Основні засоби» та 
субрахунком 131 «Знос 
основних засобів»

Знос 13 «Знос основних засо-
бів»

* джерело [6]

Первісною вартістю основних засобів, що внесені 
до статутного капіталу підприємства, визнається 
погоджена засновниками (учасниками) підприємства 
їх справедлива вартість з урахуванням витрат, перед-
бачених пунктом П(С)БО 7.

Залишкова вартiсть основних засобiв – це рiзниця 
мiж первісною вартiстю об’єктiв i нарахованим зно-
сом, який визначається за даними бухгалтерського 
облiку. Знос визначається бухгалтером виходячи зi 
строку i норм амортизації.

Відновна вартість – вартість основних засобів в 
сучасних умовах, при сучасних цінах і техніці, це вар-
тість, за якою оцінюються основні засоби після про-
ведення переоцінки. Для цілей бухгалтерського обліку 
оцінку повинен здійснювати оцінювач, який діє на під-
ставі Закону України № 2658-III «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність«. 
Висока вартість таких послуг заважає регулярному 
використанню досвіду професійних оцінювачів. 

Ліквідаційна вартість активу – це попередньо оці-
нена сума, яку суб’єкт господарювання отримав би на 
поточний час від вибуття активу після вирахування 
всіх попередньо оцінених витрат на вибуття, якщо 
актив є застарілим та перебуває в стані, очікуваному 
по закінченні строку його корисної експлуатації.

Прямих приписів, як уста-
новлювати ліквідаційну вар-
тість, нормативні документи не 
містять. А тому підприємство 
на власний розсуд установлює 
суму, котру воно очікує, на його 
думку, отримати від реаліза-
ції (ліквідації) основних засобів 
після спливу строку їх корисного 
використання (експлуатації). 
В сучасних умовах інфляційних 
процесів оцінення ліквідаційної 
вартості є проблематичним.

Інвестиційна нерухомість 
визнається активом, якщо існує 
ймовірність того, що підприєм-

за 
приналежністю

власні

за
використанням

за
призначенням

орендова

недіючі
діючі резерв

невиробнивиробничі

Класифікація основних 
засобів

Рис. 1. Класифікація основних засобів [6]
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ство отримає в майбутньому від її використання еко-
номічні вигоди у вигляді орендних платежів та/або 
збільшення власного капіталу, та її первісна вартість 
може бути достовірно визначена.

Придбана (створена) інвестиційна нерухомість 
зараховується на баланс підприємства за первісною 
вартістю. Одиницею обліку інвестиційної нерухо-
мості є земельна ділянка, будівля (частина будівлі) 
або їх поєднання, а також активи, які утворюють з 
інвестиційною нерухомістю цілісний комплекс і в 
сукупності генерують грошові потоки.

Первісною вартістю інвестиційної нерухомості, 
створеної підприємством, є її вартість, визначена на 
дату початку використання інвестиційної нерухомості, 
виходячи із загальної суми витрат на її створення.

Первісна вартість інвестиційної нерухомості та 
інших об’єктів основних засобів збільшується на 
суму витрат, пов'язаних з її поліпшенням (модерні-
зація, модифікація, добудова, дообладнання, рекон-
струкція тощо), що призводить до збільшення май-
бутніх економічних вигод, первісно очікуваних від 
використання інвестиційної нерухомості.

При проведення оцінки основних засобів необхідно 
керуватися П(С)БО 7 «Основні засоби», у якому визна-
чено методи проведення переоцінки. Якщо сума зносу 
досить велика і залишкова вартість незначна відпо-
відно до первісної, то слід відображати переоцінку 
аналогічно дооцінці об’єктів з нулевою вартістю, а 
саме дооцінювати первісну вартість до справедли-
вої вартості, а не використовувати індексний метод. 
Інакше це спотворить вартість основних засобів.

Після того, як оцінювач оцінив об’єкти основних 
засобів, при проведенні аудиторської перевірки необ-
хідно звертати увагу на правильність відображення 
в бухгалтерському обліку переоцінки основних засо-
бів. Якщо сума зносу не велика, необхідно проводити 
переоцінку індексним методом. Якщо сума зносу 
досить велика, а залишкова вартість наближається 
до «0» рекомендується справедливу вартість дода-
вати до первісної вартості. 

Оцінка інвестиційної нерухомості за справедли-
вою вартістю ґрунтується на цінах активного ринку 
в тій самій місцевості в подібному стані за подібних 
умов договорів оренди або інших контрактів на дату 
балансу та не враховує майбутніх витрат на поліп-
шення нерухомості і відповідні майбутні вигоди 
у зв'язку з майбутніми витратами на поліпшення 
об'єктів інвестиційної нерухомості. Оцінка інвести-
ційної нерухомості за справедливою вартістю вима-
гає щорічного визначення справедливої вартості. 

Аудит оцінки основних засобів спрямований на 
вирішення завдань, пов'язаних з правильністю відо-
браження в обліку; формуванням їх первісної вар-
тості; доцільність застосування методів амортизації; 
проведенням переоцінки; контроль за дотриманням 
встановлених організацією норм нарахування амор-
тизації; перевіркою правильності розкриття інфор-
мації в облікових регістрах та формах фінансової 
звітності; проведенням аналізу забезпеченості та 
ефективності використання основних засобів; роз-
робка рекомендацій щодо підвищення ефективності 
управління основними засобами та інш.

Для сприяння досягнення поставленої мети 
зовнішнього аудиту оцінки основних засобів визна-
чено завдання, якими є:

1) перевірка документального забезпечення опе-
рацій з основними засобами;

2) підтвердження правильності та своєчасності 
відображення в обліку придбання, списання, про-
дажу, переоцінки основних засобів;

3) зіставлення даних аналітичного з даними син-
тетичного обліку основних засобів;

4) зіставлення даних синтетичного обліку осно-
вних засобів з даними фінансової звітності;

5) виявити дату проведення останньої інвентари-
зації основних засобів;

6) впевнитися, що бухгалтерія веде картотеку 
основних засобів та інвентарні списки, в яких відо-
бражені всі дії, пов’язані з оцінкою та переоцінкою 
основних засобів; 

7) встановити, якою мірою бухгалтерія суб’єкта 
господарювання забезпечена чинними нормативними 
документами.

Таким чином, отримана інформація на початку 
перевірки дасть змогу аудитору отримати загальне 
уявлення про організацію оцінки та обліку основних 
засобів на даному підприємстві і допоможе визначити 
питання, яким із них необхідно приділяти увагу [6].

Інформаційною базою аудиту оцінки основних 
засобів виступають первинні документи, які мають 
безпосередній вплив на формування бухгалтерських 
записів, складання облікових регістрів та форм звіт-
ності, а саме:

1. Наказ про облікову політику організації регла-
ментує: методи нарахування амортизації, визнання 
первісної вартості основних засобів, строки корисного 
використання основних засобів; методи оцінки осно-
вних засобів; особливості документального оформ-
лення операцій з обліку основних засобів та інш.;

2. Документи бухгалтерського обліку: 
2.1. Первинні документи з обліку основних засо-

бів (ОЗ) в процесі їх вивчення дозволяють аудитору 
отримати інформацію про наявність і рух основних 
засобів організації, до таких документів відносяться: 
інвентарні картки, акти приймання-передачі, вве-
дення в експлуатацію, ліквідації, відомості дооцінки 
балансової вартості основних засобів [4, с. 388].

2.2. Облікові регістри дозволяють аудитору отри-
мати узагальнену інформацію по обліку основних 
засобів, в частині руху і характеру операцій по рахун-
ках синтетичного обліку і окремо по рахунку 10 
«Основні засоби». 

2.3. Форми фінансової і статистичної звітності: 
баланс; звіт про фінансові результати; примітки до 
фінансової звітності. Дані форми звітності необхідні 
аудитору для отримання аудиторських доказів та 
проведення аналітичних процедур в частині визна-
чення наявності, складання, руху і структури осно-
вних засобів

Таким чином, для того, щоб ефективно провести 
перевірку та сформувати рекомендації, аудитору 
необхідно мати весь можливий перелік інформа-
ції про основні засоби. При цьому, чим більше буде 
обсяг цієї інформації і особливо висновків або дові-
док різних відділів, тим більше обґрунтованим, вива-
женим і доцільним буде аудиторський висновок. 

Проведення аудиту основних засобів слід здій-
снювати за такими етапами:

I. На першому етапі аудитор ознайомлюється з:
– нормативно-правовими аспектами проведення 

операцій з основними засобами на підприємстві;
– рішеннями власника на проведення операцій з 

основними засобами;
– організацією бухгалтерського та податкового 

обліку основних засобів.
II. На другому етапі здійснюється аудит наявності 

основних засобів, який може бути проведений двома 
способами:

– через інвентаризацію (у разі невеликої кіль-
кості засобів) за умови визначення в договорі на про-
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ведення аудиту права присутності аудитора при про-
веденні інвентаризації;

– документальною перевіркою. Другий спосіб 
полягає в тому, що об'єкт основних засобів вважа-
ють наявним, якщо існує документ, який підтвер-
джує його придбання, отримання на безоплатній 
основі, створення тощо, акт приймання-передачі 
(форма № 03-1), в реєстрах обліку зроблено відпо-
відний запис. У разі відсутності згаданих документів 
або записів актив не вважається наявним, тому він 
не може бути включеним до балансу.

III. На третьому етапі роблять аудит господар-
ських операцій з основними засобами.

Важливим завданням аудитора є перевірка пра-
вильності формування первісної вартості основних 
засобів. Особливо аудитору слід звернути увагу на ті 
основні засоби, які були придбані за рахунок кредиту.

Варто зазначити, що усі результати здійснених 
аудиторських процедур повинні знайти відображення 
в робочих документах аудитора. Це пояснення і 
заяви працівників з питань перевірки основних засо-
бів; копії первинних документів про господарські 
операції із основними засобами; акти, довідки; інвен-
таризаційні описи; регістри бухгалтерського обліку; 
бухгалтерська звітність [3, с. 108].

Перелік робочої документації аудиту, яка прикла-
дається до актів аудиторської перевірки, визначає 
аудитор, що проводить перевірку. Головна вимога 
до цієї документації – її переконливість і вагомість 
при доказі висновків і пропозицій, що випливають 
з матеріалів перевірки. Робочі документи повинні 
бути повними і детальними, щоб досвідчений ауди-
тор, ознайомившись з ними, міг отримати загальне 
уявлення про аудит.

На підсумковому етапі аудитор повинен узагаль-
нити результати перевірки, зробити висновки та 
підготувати обґрунтовані пропозиції щодо усунення 
недоліків і використання виявлених резервів [5].

Також на даному етапі складається документ – лист 
управлінському персоналу. Він повинен бути складе-
ний на основі письмової інформації аудитора, у якій 
повинні міститися зведення про усі виявлені недоліки 
і порушення в обліку й звітності, а також виділятися ті 
помилки і виправлення, які можуть вплинути на віро-
гідність звітності з посиланнями на законодавчі і нор-
мативні документи. Письмова інформація заповнюється 
в двох екземплярах, підписується керівником аудитор-
ської групи, які проводили перевірку. Один із екземп-
лярів передається головному бухгалтеру і керівнику для 
ознайомлення виявлення можливих розбіжностей і вре-
гулювання спірних питань, а інший використовується 
для написання звіту, який потім передається в архів.

Висновки з проведеного дослідження. Основні 
засоби в бухгалтерському обліку будь-якої орга-
нізації займають вагому частину організації неза-
лежно від організаційно-правової форми. На ство-
рення, утримання, ремонт, заміну основних засобів 
витрачаються великі кошти, у зв'язку з цим зростає 
собівартість виробленої продукції, наданих робіт, 
послуг. Вартість основних засобів часто становить 
істотну частину загальної вартості майна організа-
ції, а зважаючи довгострокового їх використання в 
діяльності організації основні засоби протягом три-
валого періоду часу впливають на фінансові резуль-
тати діяльності. Таким чином, основні засоби будь-
якого підприємства є його матеріально-технічною 
базою, яку потрібно весь час поповнювати та під-
тримувати. 

Аудит основних засобів – це важливий процес, 
тому що в системі управління ними, а саме їх наяв-
ність, структура та ефективність використання, 
мають значний вплив на діяльність підприємства. 
Основною метою аудиту оцінки основних засобів є 
підтвердження достовірності даних про вартість 
основних засобів. Аудит основних засобів повинен 
бути спрямований на збір аудиторських доказів, а 
також розробку рекомендацій по оптимізації роботи 
облікового апарату, спрямованих на підвищення 
ефективності управління основними засобами.
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