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У статті викладені результати порівняння методів аудиторської перевірки за вітчизняною термінологією та 
міжнародними вимогами. Визначені проблемні аспекти застосування вітчизняної трактовки методів аудиту 
нематеріальних активів, виходячи з їх особливостей. Розкрито сутність та основні концепції аудиту ефектив-
ності нематеріальних активів. За результатами дослідження зроблено висновки, намічені перспективи по-
дальших досліджень.
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В статье изложены результаты сравнения методов аудиторской проверки по отечественной терминологии 
и международным требованиям. Определены проблемные аспекты применения отечественной трактовки 
методов аудита нематериальных активов, исходя из их особенностей. Раскрыта сущность и основные кон-
цепции аудита эффективности нематериальных активов. По результатам исследований сделаны выводы, 
намечены перспективы дальнейших исследований.
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The article presents the results of a comparison of audit methods based on domestic terminology and interna-
tional requirements. The problem aspects of the application of the domestic interpretation of the methods for auditing 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах розвитку інноваційної еко-
номіки підприємці з кожним днем звертають 
все більше уваги на необхідність залучення 
нематеріальних активів до процесів вироб-
ництва та управління, адже вони постають в 
якості потенційного джерела одержання май-
бутніх економічних вигід. Проте у вітчизняній 
системі бухгалтерського обліку нематеріальні 
активи виступають одним з найбільш специ-
фічних та суперечливих елементів, через що 
ускладняється процес оцінки, визнання та 
обліку таких активів. Саме через їх унікаль-
ність видозмінюється не лише облік немате-
ріальних активів, але і процес аудиту в розрізі 
формування відповідної методики, що має 
бути адекватною для достовірної перевірки їх 

наявності, стану та облікового забезпечення. 
Пошук конкретних проблем реалізації методів 
аудиту необхідний для подальшої побудови 
моделі методичного забезпечення аудитор-
ської перевірки нематеріальних активів, що 
зумовлює актуальність даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню особливостей організації та мето-
дики аудиту нематеріальних активів присвячені 
наукові роботи таких вчених, як О. Ф. Андро-
сова, Ф. Ф. Бутинець, Е. Брукінг, І. Д. Ватуля, 
О. М. Виноградова, С. І. Дерев’янко, Т. В. Мул-
танівська Т. В., О. А. Скорба, Л. Й. Юрківська 
та інші [1–6]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. На сьогодні залиша-
ються актуальними питання щодо доцільності 
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застосування існуючих методів до аудиту 
нематеріальних активів, пошуку нових мето-
дик, які б забезпечили можливість комплексної 
перевірки таких активів задля забезпечення 
реалізації їх потенціалу у процесі господар-
ської діяльності, а також відображення дійсної 
інформації про них в обліку та звітності.

Формулювання цілей статті. Метою 
дослідження є висвітлення наявних методич-
них прийомів аудиторської перевірки, визна-
чення невідповідностей їх застосування в 
рамках перевірки нематеріальних активів з 
урахуванням особливостей таких об’єктів з 
точки зору вирішення виявлених проблем.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Як і будьяка інша наука, аудит має 
власні, притаманні тільки йому методи піз-
нання. Поняття «метод» має походження від 
грецького «methodos», що у перекладі озна-
чає шлях, дослідження. Отже, метод, у загаль-
ному уявленні, являє собою те, яким чином, 
із застосуванням яких прийомів, способів та 
процедур вивчається (досліджується) певний 
предмет із притаманними йому об’єктами.

Методи, які застосовуються аудитором 
при проведенні перевірки, напряму залежать 
від об’єктів дослідження. У той же час, мето-
дичне забезпечення аудиту, як і іншої галузі 

знань, базується на поєднанні загальнона-
укових та власних специфічних методичних 
прийомів, розмежування яких представлене 
на рисунку 1, розробленому на основі даних 
вітчизняних дослідників [2, c. 210–212; 3, 
93–94; 4, c. 122]. Представлені специфічні 
методи аудиту за вітчизняною термінологією 
згруповані за сутністю у групи органолептич-
них, розрахунковоаналітичних та докумен-
тальних методів, призначених для всебічного 
дослідження об’єкта аудиту. Також окремо 
виділена група методів, призначених для уза-
гальнення проміжних та кінцевих результатів 
перевірки. 

Слід відмітити, що методика перевірки за 
Міжнародним стандартом контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості 
та супутніх послуг (МСА) 500 «Аудиторські 
докази» значно відрізняється (див. табл. 1, 
складену за [7]). Узагальнюючи наведені 
методи, необхідно зазначити, що міжнародна 
термінологія є більш узагальнюючою. Так, 
«інспектування» охоплює органолептичні 
(фактичні) методи та частину методів доку-
ментального контролю за вітчизняною тер-
мінологією. Відсутність у міжнародній кла-
сифікації методів узагальнення та реалізації 
результатів аудиту також обґрунтована. Ці 

 

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ АУДИТУ 

Загальнонаукові методичні 
прийоми 

Аналіз та синтез 

Індукція та дедукція 

Аналогія та моделювання 

Абстрагування та конкретизація 

Узагальнення та порівняння 

Системний та функціонально-
вартісний аналіз 

Специфічні методичні прийоми аудиту 

Органолептичні: інвентаризація, 
контрольні заміри робіт, вибіркові та 

суцільні спостереження, технологічний 
та хіміко-технологічний контроль, 

експертизи, службове розслідування, 
експеримент   

Розразунково-аналітичні: економічний 
аналіз, статистичні розрахунки, 
економіко-математичні методи 

Документальні: дослідження окремого 
документа, зіставлення облікових даних, 

дослідження даних, що відображають 
однорідні операції 

Узагальнення та реалізація результатів 
аудиту: документування проміжних 

результатів, групування, обгрунтування 
та систематизація результатів перевірки 

Рис. 1. Методичні прийоми аудиторської перевірки
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методи напряму не відносяться до об’єктів 
аудиторської перевірки, а лише допомагають 
аудитору сформувати якісні та докладні звіт і 
висновок.

Усі вищезазначені методичні прийоми 
застосовуються аудитором з метою отри-
мання аудиторських доказів для формування 
висновків, на яких ґрунтується аудиторська 
думка. Проте особливості облікових об’єктів 
безпосередньо впливають на застосування 
конкретних прийомів, зокрема це стосується 
нематеріальних активів.

Згідно П(С)БО 8, нематеріальний актив – 
це немонетарний актив, який не має матері-
альної форми та може бути ідентифікований 
[8]. Нематеріальні активи є досить специфіч-
ним об’єктом як обліку, так і аудиту, адже від-
сутність матеріальної форми, унікальність 
та складність оцінки кожного активу, велика 
кількість супроводжувальних юридичних 
документів дуже ускладнюють використання 
стандартних комплексних методик аудиту 
активів, що потребує від аудитора визначення 
доцільності застосування окремих прийомів, 
вивчення їх комбінацій, надання нових інтер-
претацій тощо. 

Аудит нематеріальних активів передбачає:
– перевірку фактичного існування та стану 

активів, а також наявності у підприємства від-
повідних юридичних та облікових документів, 
які слугують підтвердженням його права на 
такі активи;

– визначення достовірності та правиль-
ності облікових записів про нематеріальні 

активи, узагальнені у фінансовій звітності під-
приємства;

– встановлення відповідності господар-
ських операцій з нематеріальними активами 
протягом звітного періоду вимогам чинного 
законодавства.

При застосуванні розглянутих методів 
аудиту, як вітчизняного, так і міжнародного 
трактування, до перевірки нематеріальних 
активів, виникає низка бар’єрів. Одним з най-
більш суттєвих є неможливість застосування 
групи органолептичних методів у первинному 
їх значенні до перевірки нематеріальних акти-
вів. Ці методи спрямовані на встановлення 
фактичної наявності та стану активів підпри-
ємства, що є базовою складовою для наступ-
ної документальної перевірки, проведення 
аналітичних розрахунків тощо. При цьому 
фактична перевірка (інспектування) немате-
ріальних активів відбувається лише у вартіс-
ному їх вимірі на підставі юридичних та облі-
кових документів.

Як вже зазначалося, облік нематеріальних 
активів супроводжується великою кількістю 
документів юридичного змісту, унікальність 
таких активів може зумовити необхідність 
додаткової оціночної та технічної перевірки 
об’єктів інтелектуальної власності для звірки 
їх характеристик із зазначеними у офіційних 
документах. Такі обставини майже завжди 
необхідність залучення фахівців з інших 
галузей знань, що ускладнює та подовжує 
процес перевірки. Інша пов’язана із залу-
ченням експерта проблема полягає у впливі 

Таблиця 1
Методичні прийоми аудиту за МСА

Метод Характеристика методу

Інспектування Вивчення записів або документів, внутрішніх чи зовнішніх, у паперовій, 
електронній або іншій формі, або фізичний огляд активу

Спостереження
Нагляд за процесом або процедурою, які виконують інші особи, напри-
клад спостереження аудитора за процесом інвентаризації, що здійснює 
персонал суб’єкта господарювання, або за виконанням заходів внутріш-
нього контролю

Зовнішнє 
підтвердження

Аудиторські докази, отримані аудитором у вигляді прямої письмової відпо-
віді від третьої сторони (підтверджуюча сторона) у паперовій, електронній 
або іншій формі

Повторне 
обчислення

Перевірка математичної правильності документів чи записів

Повторне 
виконання

Незалежне виконання аудитором процедур або заходів внутрішнього 
контролю, які вже виконувались як частина заходів внутрішнього контролю 
суб’єкта господарювання

Аналітичні 
процедури

Оцінка фінансової інформації через аналіз правдоподібних взаємозв’язків 
між фінансовими та нефінансовими даними

Запит Пошук фінансової та нефінансової інформації від обізнаних осіб як у 
самого суб’єкта господарювання, так і за його межами
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на розмір аудиторського ризику. За резуль-
татами дослідження експерта, згідно МСА 
620 [7], аудитор має отримати достатнє розу-
міння сутності відповідних операцій, фактів і 
подій, що досліджувались експертом, та оці-
нити достатність роботи експерта для цілей 
аудиту. У своєму звіті аудитор може робити 
посилання на роботу експерта, але таке поси-
лання не зменшує відповідальність аудитора 
за висловлену думку.

Також при перевірці оцінювання об’єктів 
нематеріальних активів є необхідність фор-
мування індивідуальної оцінки для кожного 
активу, а також застосування нетрадиційних 
методик визначення вартості внутрішньо 
розроблених нематеріальних активів, що, у 
свою чергу, зумовлює необхідність застосу-
вання аудитором додаткових процедур, та як 
наслідок, невизначеність загального обсягу 
перевірки. Окрім перевірки правильності 
та обґрунтованості відображення вартості 
нематеріальних активів, аудитору у межах 

вивчення їх відповідності критеріям активу 
необхідно визначити, чи здатні такі активи 
приносити економічні вигоди підприємству у 
майбутньому. Проте наявна методика аудиту 
не визначає конкретного інструменту для 
реалізації такого завдання, за винятком все-
осяжного методу «аналітичні процедури», у 
рамках якого аудитор здійснює економічні, 
математичні та інші розрахунки.

Таким чином, на сьогодні методика ауди-
торської перевірки нематеріальних активів в 
основному зводиться до перевірки докумен-
тальної складової: засвідчення наявності 
таких активів за первинними документами; 
перевірки реальності та відображення опера-
цій щодо надходження, руху та вибуття нема-
теріальних активів за обліковими регістрами; 
оцінки якості представлення інформації про 
них у фінансовій звітності. Проте докумен-
тальна перевірка не здатна відобразити осо-
бливості стану та використання таких акти-
вів, що, у свою чергу, забезпечує проведення 

Таблиця 2
Підходи до аудиту ефективності нематеріальних активів (НМА)

Підходи Характеристика Основні моменти реалізації підходу

I. Концепція  
Е. Брукінг

Розгляд НМА, фіксу-
вання стану і прове-
дення розрахунку їх 

вартості. Аналізується 
освіта працівників, 

проводяться тести для 
виявлення їхнього інте-

лектуального потенціалу 

1. Встановлення оптимальних параметрів 
активу, які визначають здатність забезпечити 
одержання економічних вигод.
2. Встановлення параметрам найвищих мож-
ливих значень – найоптимальніших.
3. Вибір методу аудиту.
4. Проведення аудиту за кожним НМА.
5. Документальне оформлення цінності (здат-
ності приносити економічні вигоди).

ІІ. Концепція 
Д. Андріссена та 

Р. Тіссена –  
“Value Explorer”

Орієнтація на підви-
щення ефективності 
управління НМА в 

умовах економіки знань,  
визначальним фактором 

розвитку є ефективне 
управління НМА

1. Проведення в 15 етапів, основні з них:
2. Визначення основи діяльності підприємства.
3. Перевірка нематеріальних активів на 
додаткову цінність.
4. Оцінка впливу на величину валового при-
бутку компетенцій та “прикріплених” до них 
НМА.
5. Визначення та розрахунок потенціалу НМА.

III. Концепція 
С.А. Кузубова – 
“Аудит інтелек-

туальних активів”

Авторський підхід до 
контролю ефективності 
використання НМА, що 

базується на основі 
ризикоорієнтованого 

бухгалтерського обліку

1. Виявлення ключових НМА.
2. Аналіз відібраних активів відповідно до 
встановлених критеріїв.
3. Обговорення результатів завдань, що 
забезпечують впевненість (підтвердження 
заключень і висновків разом з керівництвом).

IV. Концепція 
Ю. Даума

Підхід до контролю 
ефективності викорис-
тання НМА, який базу-
ється на використанні 
інструментів інтелекту-

ального капіталу

1. Ідентифікація прихованих НМА.
2. Пошук оптимального співвідношення між 
матеріальними та нематеріальними активами.
3. Введення ключових показників для обліку 
НМА.
4. Перетворення клієнтів на активи.
5. Оптимізація портфелю інновацій.
6. Перетворення мереж вартості на центри 
створення вартості.
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інвентаризації відносно матеріальних ціннос-
тей. На нашу думку, це є важливою пробле-
мою методики аудиту, адже головна цінність 
нематеріальних активів як активів полягає 
саме у можливості створення економічних 
вигід для підприємства, що вкрай важко 
визначити за допомогою звичайної докумен-
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олю, що спрямована на визначення ефектив-
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або їх комбінування у вітчизняній аудитор-
ській практиці є цікавими з точки зору удоско-
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Висновки з цього дослідження. За резуль-
татами проведеного дослідження можна зро-
бити такі висновки:

1. Вітчизняна аудиторська практика демон-
струє неспівпадіння із міжнародною терміно-
логією щодо методів перевірки.

2. Особливості нематеріальних активів 
вимагають застосування особливих методів 
перевірки.

3. Використання методів аудиту ефек-
тивності нематеріальних активів здатне під-
вищити якість перевірки за рахунок більш 
детального їх дослідження з урахуванням 
облікових особливостей.
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нових та удосконалення вже існуючих концеп-
цій проведення аудиту, а також можливостей 
формування загальної обґрунтованої мето-
дики аудиту нематеріальних активів.
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