
 

 38 

УДК 657.6:658.1 
РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ОСНОВНИХ 

ЗАСОБІВ В АСПЕКТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИКОРИСТАННЯ ЦИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Двигун А.О., д.е.н., професор; Мартиненко О.А. 
Запорізька державна інженерна академія 

 
Авторами статті обґрунтовано необхідність розробки програми внутрішнього 

аудиту основних засобів для підвищення ефективності використання активів на підпри-
ємстві та запропоновано методику його проведення, програму перевірки та робочі доку-
менти аудитора.  

Ключові слова: аудит, ефективність, основні засоби,  перевірка, програма переві-
рки, робочий документ аудитора. 

 

Постановка проблеми. В сучасній ринковій економіці та жорстокій кон-
куренції, досить актуальним стало питання ефективного використання основ-
них засобів,оскільки основні засоби займають вагоме місце в господарській дія-
льності підприємства, їх частка дозволяє оцінити рівень забезпеченості необ-
хідними умовами для здійснення фінансової діяльності суб’єктом господарю-
вання. Важливою умовою для забезпечення їх збереження та правильності здій-
снення обліку є вчасне та правильне документальне оформлення операцій з 
надходження, вибуття та зберігання на підприємстві основних засобів.  

Отже, актуальною проблемою на сьогоднішній день є перевірка прави-
льності, своєчасності та законності оформлення операцій з основними засо-
бами. Для цього у статті запропоновано розробку програми  внутрішнього 
аудиту основних засобів  для підвищення ефективності використання активів 
на підприємстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у вивчення 
бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту основних засобів зробили 
українські вчені: Ф.Ф.Бутинець, Л.П.Кулаковська, В.Я. Савченко, І.І. Сахар-
цева, Б.Ф. Усач та інші. Однак ряд проблем потребують подальших дослі-
джень та наукових розробок та інші. Автори розглядають дане питання зі 
своєї точки зору та акцентують увагу на різних аспектах проведення внутрі-
шнього аудиту основних засобів. Проте питання внутрішнього аудиту основ-
них засобів в частині розробки програми та робочих документів аудитора не-
достатньо розкриті і потребують подальшого дослідження. 

Постановка завдання. Метою роботи є розробка програми внутріш-
нього аудиту основних засобів для підвищення ефективності використання 
активів на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Мета внутрішнього ауди-
ту основних засобів - підтвердити інформацію щодо повноти, достовірності, 
законності та правильності відображення в обліку основних засобів, а також 
установити дотримання підприємством вимог П(с)БО 7 «Основні засоби». 

Завдання проведення внутрішнього аудиту основних засобів: встанов-
лення правильності документального оформлення і своєчасного відображен-
ня в обліку операцій з основними засобами, їх надходження, внутрішнє пе-
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реміщення і вибуття; перевірка правильності розрахунку, своєчасного відо-
браження зносу основних засобів; перевірка доцільності проведення ремонту 
основних засобів, контроль за витратами на капітальний ремонт, за правиль-
ністю їх відображення; перевірка правильності відображення в обліку фінан-
сових результатів від вибуття основних засобів;підтвердження законності і 
правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з 
основними засобами. 

 Перевірка розпочинається з анкетування співробітників підприємства. 
Анкету перевірки операцій з основними засобами наведено в таблиці 1. [4]. 

Таблиця 1 
Анкета перевірки операцій з основними засобами 

Варіанти відповіді 
№ Зміст питання Інформація 

відсутня Так Ні Примітки

Скільки років Ви працюєте на підприємстві? 
0-1 

    

1-5     

1 

5 і більше     
2 Надходження основних засобів на підприємство 

оформляється 
Актом прийому - передачі(внутрішнього пере-
міщення ) за формою ОЗ-1? 

    

3 Чи ведуться регістри аналітичного обліку для 
різноманітних об’єктів основних засобів 
:картки; відомості ? 

    

4 Чи закріплені основні засоби  за матеріально 
відповідальними особами у місцях їх експлуата-
ції? 

    

5 Чи укладені договори з матеріально відповіда-
льними особами 

    

Хто повинен підписувати ОЗ-1: 
бухгалтер 

    

керівник комісії;     
головний бухгалтер;     
керівник;     
одержувач     

6 

члени комісії     
7 Хто встановлює реальну вартість основних за-

собів : 
1)комісія, призначена керівником; 
2)головний інженер; 
3)головний бухгалтер; 
4)інвентаризаційна комісія; 

    

8 Хто дає дозвіл на списання основних засобів: 
1)керівник; 
2)уповноважений статутом орган; 
3)керівник з подальшим схваленням уповнова-
женого органу 

    

9 На якому рахунку обліковується «Машини та 
обладнання»: 
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Варіанти відповіді 
№ Зміст питання Інформація 

відсутня Так Ні Примітки

104; 
102;     
107.     
На якому рахунку обліковується «Капітальне 
будівництво»: 
       -    152 

    

       -    155     

10 

       -    151     
11 Інформація про зміни первісної вартості та суми 

зносу (накопиченої амортизації) заноситься у 
регістри аналітичного обліку на основі: 
1)відомості переоцінки; 
2)висновку експерта; 
3)бухгалтерських довідок; 
4)інших документів 

    

12 Справедлива вартість визначається на основі: 
1)експертної оцінки; 
2)результатів роботи внутрішньої комісії під-
приємства; 
3)висновків бухгалтерії; 
4)інших джерел 

    

13 
 

За яким методом нараховується амортизація ос-
новних засобів: 
1)прямолінійним; 
2)зменшення залишкової вартості; 
3)прискореного зменшення залишкової вартості;
4)кумулятивним; 
5)виробничим 

    

14 Чи є на підприємстві наказ про облікову політи-
ку. 

    

Перевірка правильності обліку основних засобів підприємства 
Отримано ОЗ як внесок до статутного капіталу  
Д-т 153 К-т 46 

    

Д-т 46 К-т 152     

15 

Д-т 152 К-т 46     
Введено ОЗ в експлуатацію: 
Д-т 10 К-т 15 

    

Д-т 15 К-т 10     

16 

Д-т 11 К-т 15     
Оплачено послуги з транспортування ОЗ з пото-
чного рахунку 
Д-т 301 К-т 685 

    

Д-т 311 К-т 685     

17 

Д-т 685 К-т 311     
Перераховано аванс підрядчику за майбутні роботи 
Д-т 371 К-т 301 

    

Д-т371 К-т 311     

18 

Д-т 631 К-т 311     
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Варіанти відповіді 
№ Зміст питання Інформація 

відсутня Так Ні Примітки

Відображені послуги підрядчика: 
Д-т151 К-т 631 

    

Д-т 361 К-т 152     

19 

Д-т 152 К-т 631     
Відображено  витрати  пов’язані  з  поліпшен-
ням основних засобів: 
Д-т 151 К-т 91 

    

Д-т151  К-т 20     

20 

Д-т151  К-т 66     
 

Оцінивши систему внутрішнього контролю на підприємстві, аудитор 
переходить до наступного етапу. При внутрішньому аудиті основних засобів 
необхідно сформувати стратегію перевірки, яка буде виражена у вигляді пла-
ну перевірки. План аудиту - це аудиторський документ, який має вигляд таб-
лиці і містить перелік аудиторських процедур, що мають бути проведені під 
час внутрішнього аудиту.  Внутрішній аудит основних засобів доцільно про-
водити в кілька етапів, які представлено в табл. 2. 

Таблиця 2 
Загальний план проведення внутрішньої аудиторської 

перевірки основних засобів 
Етап Завдання Аудиторські процедури Термін Виконавець 

Планування аудиторсь-
кої перевірки 

Ознайомлення з напра-
вленням на перевірку;   

Проведення тестів внут-
рішнього контролю, ви-
значення суттєвості та 
аудиторського ризику 

Опитування й тесту-
вання персоналу; ви-
вчення матеріалів по-
передньої перевірки та 

спостереження 

  Підготовчий 

Складання програми 
аудиту основних засобів    

  Впевнитись у наявності 
основних засобів при-
йнятих до обліку 

Фактична перевірка 
основних засобів   

Впевнитись в правиль-
ності , повноті та своє-
часності обліку основ-

них засобів 

Перевірка повноти і 
своєчасності обліку,  

оцінки ОЗ, 
оприбуткування, над-

ходження, 
вибуття, ліквідації, 
списання, витрат на 

ремонт 

  

Основний 
етап 

Впевнитись  у правиль-
ності визначення варто-
сті, що амортизується, 
перевірити щомісячне  
нарахування амортиза-
ції, впевнитись у прави- 

Перевірка правильності 
відображення у бухгал-
терському обліку амор-
тизаційних відраху-

вань, зносу та відобра-
ження в облікових  
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Етап Завдання Аудиторські процедури Термін Виконавець 
льності та повноті відо-
браження амортизації на 
бухгалтерських рахун-
ках та відповідності да-
них регістрів синтетич-
ного і аналітичного об-
ліку даним Головної 
книги та звітності 

регістрах та звітності 
амортизації 

  

Впевнитись  у правиль-
ності визначення варто-
сті, що капіталізується 
впевнитись у правиль-
ності та повноті відо-

браження обліку капіта-
льного будівництва, ка-
пітальних вкладень, вве-
дення в дію ОЗ на бух-
галтерських рахунках та 
відповідності даних ре-
гістрів синтетичного і 
аналітичного обліку да-
ним Головної книги та 

звітності 

Перевірка правильності 
ведення аналітичного 
обліку капітального 
будівництва, капіталь-
них вкладень, введення 

в дію ОЗ 

  

Підготовка та складання 
аудиторського звіту і 
презентація звіту керів-

ництву 

Обробка отриманих 
даних в ході перевірки 
шляхом систематизації 
отриманої інформації 

  

Заключний 
етап Виявлення слабких ді-

лянок обліку та впрова-
дження процедур по-
кращення  обліку 

   

 

Наступний етап внутрішнього аудиту це програма аудиту, яка предста-
вляє собою докладну інструкцію для виконання аудитором при перевірці 

Для узагальнення результатів  внутрішнього аудиту основних засобів, 
на основі програми розроблені робочі документи, в яких фіксується отримана 
в ході перевірки інформація, і формулюються відповідні висновки про вияв-
лені відхилення, неточності та порушення (табл. 3-18). 

Таблиця 3 
Робочий документ аудитора з перевірки фактичної наявності 

основних засобів РД-1 
За даними підпри-

ємства За даними аудиту Відхилення 
№ 
з/п 

Наймену-
вання 

об`єкта ОЗ 
Інв. № кількість, 

шт. 

вар-
тість, 
грн. 

кіль-
кість, 
шт. 

вар-
тість, 
грн. 

кіль-
кість, 
шт. 

вар-
тість, 
грн. П

ри
мі
тк
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Таблиця 4 
Робочий документ аудитора з перевірки правомірності віднесення  

активів обліку основних засобів в облікових регістрах РД-2 
Критерії віднесення активів до ОЗ 

Строк користного 
використання бі-
льше 1 року 

Вартість більше 
6000  грн. 

№
 з\
п 

Д
ат
а 
ак
ту

 
пр
ий
ма
нн
я 

№ 
ак-
ту 

Наймену-
вання 
об`єкта 
ОЗ 

Інв.
№ За даними 

підприєм-
ства 

За да-
ними 
ауди-
ту 

За даними 
підприєм-

ства 

За да-
ними 
ауди-
ту 

Відхи-
лення 

Харак-
тер по-
рушення

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

 
Таблиця 5 

Робочий документ аудитора з перевірки відповідності даних обліку  
основних засобів в облікових регістрах РД-3 

За даними  підприємст-
ва, грн. 

За даними аудитора, 
грн. Відхилення 

Місяць Журнал 
№ 4 

Головна 
книга 

Журнал 
№ 4 

Головна 
книга 

Журнал 
№ 4 

Головна 
книга 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Таблиця 6  

Робочий документ аудитора з перевірки наявності та правильності 
заповнення первинних документів з обліку основних засобів РД-4 

№ 
п/
п 

Дата до-
кумента №

 ак
та

 
П
ер
ві
сн
а в
ар
тіс
ть

, 
гр
н.

 

Ін
ве
нт
ар
ни
й 
№

 

За
во
дс
ьк
ий

 н
ом
ер

 

Н
ай
ме
ну
ва
нн
я 

об
`є
кт
а Р

Рік  
випуку

Да
та

 вв
ед
ен
ня

   в
 

ек
сп
лу
ат
ац
ію

 

Виснов-
ки комі-

сії П
еч
ат
ка

 

Підписи
П
ри
мі
тк
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

 
Таблиця 7 

Робочий документ аудитора з перевірки правильності складання 
Балансу РД-5 

№ 
п/п Показник За даними під-

приємства, грн.
За даними ау-
дитора, грн. 

Відхилення та 
виправлення(-,+) 

1 2 3 4 5 

1 Залишкова вартість 
(р.1010)    

2 Первісна вартість (р.1011)    
3 Знос (р.1012)    
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Таблиця 8 
Робочий документ з перевірки відповідності даних синтетичного 

та аналітичного обліку основних засобів РД-6 
Відхилення 

Період 
Головна 
книга, 
грн. 

Відомість, 
грн. 

Баланс, 
грн. 

Відомості 
від головної 

книги 

Головної 
книги від Ба-

лансу 

Балансу 
від Відо-
мості 

1 2 3 4 5 6 7 
Залишок 
на 01.01._       

Залишок 
на 01.04._ 

 
      

Залишок 
на 01.07._       

Залишок 
на 01.10._       

Залишок 
на 01.01._       

Таблиця 6 
Робочій документ з перевірки правильності встановлення строку корис-

ного використання об`єктів основних засобів РД-7 
Строк корисного вико-
ристання  об`єкта ОЗ 

№ 
акту 

Дата акту - 
приймання 

Інв. 
№ 

Найменування 
об`єкта ОЗ 

Первісна 
вартість, 
грн. За даними 

підприємства

За да-
ними 
ауди-
тора 

Відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

Таблиця 10  
Робочий документ аудитора з перевірки операцій з надходження  

основних засобів РД-8 
За даними          

підприємства 
За даними 
аудитора 

Відхилення 
(-,+) № 

з
/
п 

Зміст         
господарсь-
кої операції Д-т К-т Сума, 

грн. Д-т К-т Сума, 
грн. Д-т К-

т 

Су-
ма, 
грн. 

Примі-
тки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 

Таблиця 11 
Робочий документ з перевірки  правильності відображення  ліквідації 

основних засобів РД-9 
За даними        

підприємства 
За даними ау-

дитора Відхилення № 
з/
п 

Зміст господар-
ської операції Д-

т 
К-
т 

Сума, 
грн. 

Д-
т 

К-
т 

Су-
ма, 
грн. 

Д-т К-
т 

Су-
ма, 
грн. 

Примі-
тки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Таблиця 12 
Робочий  документ  аудитора  з перевірки кореспонденції  рахунків  

з обліку ремонту основних засобів РД-10 
За даними підприємства За даними аудитора Відхилення та виправленняЗміст 

операції Д-т К-т Сума, 
грн. Д-т К-т Сума, 

грн. Д-т К-т Сума, 
грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

Таблиця 13 
Робочий документ  аудитора з правильності відображення та наявності 

первинних документів з ремонту основних засобів РД-11 
Наявність документів 

Відображення в 
обліку 

Проектно-
кошторис-
на докуме-
нтація 

Акти вико-
наних робіт 

Приймально-
здавальні ак-

ти №
  з

\п
 Витрати, 

пов’язані з 
покращенням 
основних за-

собів 

Спосіб 
вико-
нання 
робіт 

Да
та 

Раху-
нок 

Сума, 
грн. Дата Сума, 

грн. Дата Сума, 
грн. Дата Сума, 

грн. 

П
ри
мі
тк
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

 

Таблиця 14  
Робочий документ аудитора з перевірки нарахування амортизації РД-12 

Відображення 
 в обліку 

Нараховано за 
 даними аудиту Відхилення № 

з\п 
Назва 
об’єкту 

Первісна 
вартість 

Застосований 
метод нараху-
вання зносу Д-т К-т Сума,

грн. Д-т К-т Сума, 
грн. Д-т К-т Сума,

грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

 

Таблиця 15  
Робочий документ аудитора  з перевірки кореспонденції рахунків  

з обліку амортизації основних засобів РД-13 
За даними підприємства За даними аудитора Відхилення та виправлення № 

з\п 
Зміст  

операції Д-т К-т Сума, 
грн. Д-т К-т Сума, 

грн. Д-т К-т Сума, 
грн. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

 

Таблиця 16  
Робочий документ з перевірки правильності оформлення 

контрактів РД-14 

№  
з/п 

Назва під-
приємства, з 
яким укла-
дено конт-

ракт 

№ та дата 
контракту 

Предмет  
контракту 

Загальна 
сума   

контрак-
ту,  
грн. 

Умови   
розрахун-

ків 

Термін дії 
контракту 

№ у книзі 
реєстра-
ції конт-
рактів 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Таблиця 17  
Робочий документ з перевірки правильності відображення  в обліку 

капітального будівництва РД-15 
За даними  

підприємства 
За даними  
аудитора Відхилення № 

з/
п 

Зміст господар-
ської операції Д-т К-т 

Су-
ма, 
грн. 

Д-
т 

К-
т 

Сума, 
грн. 

Д-
т К-т 

Су-
ма, 
грн. 

Примі-
тки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 

Таблиця 18  
Робочий документ з перевірки правильності формування первісної 

вартості побудованих основних засобів РД-16 
За даними аудиту 

№ 
з/п 

Об`єкт капі-
тального 

будівництва 

Сума 
по ко-
штори-
су, 
грн. 

Вар-
тість 
послуг, 
грн. 

Будіве-
льні ма-
теріали 

Обла-
днан-
ня 

Інші 
ви-
тра-
ти 

Разом 

За да-
ними 
облі-
ку 

Відхи-
лення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

Висновки. В статті розроблена програма аудиту основних засобів для 
підвищення ефективності використання активів на підприємстві, яка на від-
міну від сучасних включає: удосконалений загальний план проведення внут-
рішнього аудиту основних засобів й запропоновано програму внутрішнього 
аудиту основних засобів для підвищення ефективності використання активів 
на підприємстві, розроблено робочі документи для перевірки операцій з ос-
новними засобами. Запропонована програма дасть змогу внутрішньому ауди-
тору охопити всі аспекти обліку основних засобів на підприємстві, дослідити 
правильність, своєчасність, законність відображення в обліку основних засо-
бів, виявити порушення, та надати рекомендації з усунення недоліків та під-
вищити ефективність використання активів на підприємстві 
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