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ORGANIZATION AND METHODOLOGY OF ACCOUNTING AND AUDIT OF INTANGIBLE ASSETS
У статті проаналізовано основні проблеми організації та методології бухгалтерського обліку та аудиту нематеріальB
них активів, з метою визначення актуальних та проблемних питань. На основі різних підходів щодо визначення поняття
нематеріальних активів нами запропоновано власне визначення терміну "нематеріальні активи". Окреслено основні проB
блеми, що стосуються організації бухгалтерського обліку нематеріальних активів та запропоновано шляхи їх вирішення.
Розглянуто особливості організації і методики проведення аудиту нематеріальних активів у працях науковців з метою
визначення проблемних питань. З урахуванням сучасних тенденцій та змін у господарській діяльності, врахувавши реB
зультати проведеного дослідження вітчизняного досвіду щодо проведення аудиту нематеріальних активів нами запропоB
новано спосіб організації аудиторської перевірки нематеріальних активів, що дало змогу запропонувати удосконалені
етапи аудиту нематеріальних активів та визначити їх послідовність.
The article is devoted to the study of accounting procedures and methodological aspects of intangible assets audit, in
order to identify topical and problematic issues in this area. Significant problems of definition and recognition of intangible
assets based on methodological harmonization of their interpretation on aspects of accounting of intangible assets, their
identification and harmonization in the accounting system and financial statements of the enterprise are considered. Based on
various approaches to defining the concept of intangible assets, the definition of the term "intangible assets" was proposed. It
was proposed to refer to intangible assets as nonBtangible property owned by an organization (enterprise), controlled by an
organization (enterprise) through the realization of rights to obtain economic benefits and to restrict access to it. This property
is used for activity, and at the same time brings an economic benefit, which is expressed, in the form of income, to it. Based on
the analyzed works of scholars, the main problems concerning the organization of accounting of intangible assets were outlined.
The main ones are the establishment of the initial value of intangible assets, useful life of assets, lack of an effective mechanism
of accounting for intangible assets and physical form.Having analyzed the main problems of accounting for intangible assets
that are characteristic of the modern accounting system, the main directions for improving the accounting of intangible assets
were proposed. The peculiarities of the organization and methods of conducting the audit of intangible assets in the works of
scholars in order to identify problematic issues are considered. Taking into account both current trends and changes in economic
activity and the results of the study of native experience in the audit of intangible assets, a way to organize the audit of intangible
assets by offering advanced stages of audit of intangible assets and determining their consistency is proposed. This makes the
audit of intangible assets more effective and helps to systematize the received information.

Ключові слова: бухгалтерський облік, аудит, нематеріальні активи, методика аудиту,
майно, економічні вигоди.
Key words: accounting, audit, intangible assets, audit procedure, property, economic benefits.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У сучасних умовах нової системи суспіль,
них відносин виникає потреба в трансформації
бухгалтерського обліку та аудиту. Традицій,
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ним є те, що саме в аудиті особлива увага при,
діляється питанням відображення господарсь,
ких фактів у бухгалтерському обліку. Однак на
сьогоднішній день істотно розширюється ряд
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завдань, які вимагають рішення аудитора. Це
пов'язано з тим, що в умовах сьогодення, не,
матеріальні активи є невід'ємною частиною
формування повної та достовірної інформації
про господарські процеси підприємства. Такий
вид необоротних активів має повсюдне засто,
сування і є одним з найбільш проблемних аспек,
тів бухгалтерського обліку. В багатьох зарубі,
жних і вітчизняних підприємствах та організа,
ціях нематеріальні активи часто складають ос,
нову бізнесу. Наявність нематеріальних активів
у складі ресурсів підприємства (організації)
позитивно позначається на його діяльності,
наприклад, вони провокують збільшення рин,
кової вартості, підвищують інвестиційну при,
вабливість підприємства і т.д. Тому питання
організації і методології бухгалтерського об,
ліку та аудиту нематеріальних активів набува,
ють особливої важливості.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням організації обліку і методики
аудиту нематеріальних активів приділяли знач,
ну увагу такі відомі вітчизняні та зарубіжні вче,
ні економісти: О. Андросова, О. Біляченко,
Ф. Бутинець, О. Bакун, В. Голов, О. Бутнік,Сівер,
ський, В. Добровський, Є. Свідерський, П. Сук,
Г. Давидова, К. Калугіна, А. Клименко, В. Палій,
І. Бігдан, С. Покропивний, Н. Герасимчук, М. Ку,
жельний, В. Рядська, В. Савченко, О. Суглобов,
В. Шевчук, Л. Юрківська, Л. Янчева та багато
інших.
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Аналіз наукової літератури, теоретичних
положень і діючої практики обліку та аудиту
нематеріальних активів дозволив визначити
низку невирішених проблем, а також запропо,
нувати шляхи до їх вирішення [5, c. 101].
До основних проблем, які потребують ви,
рішення відноситься організація та методика
аудиту нематеріальних активів, особливо виді,
ляються такі проблематичні питання: розкрит,
тя етапів аудиторської перевірки, адаптація ме,
тодики економічного аналізу стосовно мети та
завдань аудиторської перевірки, конкретне на,
повнення (зміст) аналітичних процедур, вклю,
чення аналітичних процедур у програму ауди,
торської перевірки, недостатня розробленість
наукової класифікації щодо аудиту нематері,
альних активів, недосконалість законодавчої
бази та класифікації об'єктів, недостатньо роз,
роблена методика оцінки, невирішеність питань
організації носіїв інформації тощо [4, c. 285].
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Вітчизняна методика аудиту нематеріаль,
них активів є недосконалою, вона не відобра,
жає повноти та взаємозв'язку всіх етапів ауди,
ту нематеріальних активів. Саме тому в роботі
розглядаються основні підходи щодо прове,
дення аудиту нематеріальних активів, а також
запропонована методика проведення ауди,
торської перевірки нематеріальних активів та
операцій з ними.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідження організації та
методики бухгалтерського обліку та аудиту не,
матеріальних активів, визначення основних
проблемних питань та запропоновано шляхи їх
вирішення. Цільова спрямованість написання
статті обумовила постановку та розв'язання
таких завдань: обгрунтовано нематеріальні ак,
тиви як об'єкт бухгалтерського обліку, охарак,
теризовано проблеми бухгалтерського обліку
та аудиту нематеріальних активів та висвітле,
но можливі шляхи удосконалення обліку та
аудиту нематеріальних активів враховуючи су,
часну національну систему бухгалтерського
обліку.
Для досягнення поставлено мети і розв'я,
зання завдань використано економіко,статис,
тичні методи дослідження, зокрема моногра,
фічний метод та метод порівняння.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Нематеріальні активи є унікальною еконо,
мічною категорією, основні властивості яких
полягають у відсутності матеріальної форми
або другорядності, що пов'язано з домінантні,
стю інтелектуальної (нематеріальної) складо,
вої, та наявність неадитивного впливу на про,
цес їхнього використання суб'єктами господа,
рювання. Нематеріальні активи здатні забезпе,
чити підприємство значними економічними ви,
годами і водночас можуть наражати його на ви,
сокий ризик, який пов'язаний із необгрунтова,
ним інвестуванням, що може в майбутньому
призвести до неплатоспроможності чи банк,
рутства підприємства. Нематеріальні активи
створюються підприємством, але не завжди
можуть вважатися його власністю.
Особливістю сучасного періоду для розвит,
ку економіки можна назвати те, що немате,
ріальні активи підприємств стають у результаті
найбільш важливим фактором, що впливає на
конкурентоспроможність підприємства. Саме
тому в умовах сьогодення огляд питань, що сто,
суються обліку та аудиту нематеріальних ак,
тивів, є досить актуальними. Перш ніж розгля,
нути методику обліку та аудиту нематеріаль,
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них активів, варто висвітлити сутність цього по,
няття.
Як показав аналіз нормативно,правових та
наукових джерел, нині не існує загальновизна,
ного визначення поняття "нематеріальні акти,
ви". Поняття "нематеріальні активи" тільки не,
щодавно почало застосовуватися в міжнародно,
му стандарті бухгалтерського обліку 38 "Нема,
теріальні активи" і Положенні (стандарті) бух,
галтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".
Відповідно до п. 4 П(С)БО 8 "Нематеріальні
активи", під нематеріальними активами слід ро,
зуміти "немонетарні активи, що не мають ма,
теріальної форми, можуть бути ідентифіко,
вані" й утримуються підприємством з метою
використання протягом періоду більше одно,
го року для виробництва, торгівлі, в адмініст,
ративних цілях або надання в оренду іншим
особам [10].
Згідно з П(С)БО 8 виділяють такі групи не,
матеріальних активів:
— права на користування майном (земель,
ною ділянкою, будинком, право на оренду при,
міщень тощо);
— права на комерційні позначення (торгові
марки, комерційні (фірмові) найменування
тощо);
— права на об'єкти промислової власності
(винаходи, дослідні моделі, промислові зразки,
сорти рослин, породи тварин тощо);
— авторське право та суміжні з ним права
(право на літературні, художні, музичні твори,
комп'ютерні програми, бази даних тощо);
— незавершені капітальні інвестиції в нема,
теріальні активи;
— інші нематеріальні активи (право на
здійснення діяльності, використання еконо,
мічних та інших привілеїв тощо) [10].
На сьогодні існують різні підходи до визна,
чення нематеріальних активів — зокрема, не,
матеріальні активи розглядають як економіч,
ну сутність інтелектуальної власності, частина
майна або активів організації, особливий вид
прав, знання, ділову репутацію або інтелек,
туальний капітал організації [6, c. 119].
Виходячи з цього, ми пропонуємо під нема,
теріальними активами розуміти майно, що не
має матеріально,натуральної форми, яке зна,
ходиться у власності організації (підприєм,
ства), контролюється організацією (підприєм,
ством) за допомогою реалізації прав на отри,
мання економічної вигоди і на обмеження до,
ступу до неї інших осіб та використовується
для здійснення діяльності і водночас приносить
їй економічну вигоду, яка виражена у вигляді
доходу.
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На нашу думку, основними характерними
рисами нематеріальних активів є:
по,перше, відсутність матеріально,речовин,
ної або фізичної форми;
по,друге, здатність приносити користь
підприємству;
по,третє, використовуються протягом три,
валого часу;
по,четверте, велика ймовірність невизначе,
ного розміру можливого прибутку від їх вико,
ристання.
Особливість нематеріальних активів в тому,
що вони є певною цінністю, як фінансові акти,
ви, які створюють додаткові обсяги доходів і
дозволяють керувати ресурсними потоками
для підвищення вартості бізнесу. Нематеріальні
активи повністю залучені у виробничі процеси
і не існують поза системою економічних відно,
син на підприємстві [2, c. 87].
На практиці у суб'єктів підприємницької
діяльності актуальними є проблеми, які пов'я,
зані з оцінкою вартості нематеріальних активів.
Така складність відображення в обліку та вар,
тісної оцінки нематеріальних активів зумовле,
на:
1. Різновидом об'єктів інтелектуальної
власності, кожний з яких за законом має бути
оригінальним.
2. Різноманітність способів їхньої появи на
підприємстві.
3. Різноманітними формами їхнього прак,
тичного використання.
4. Імовірнісним характером отриманих ре,
зультатів вартісної оцінки.
Бухгалтерський облік нематеріальних акти,
вів є досить складною і специфічною ділянкою
в розрізі обліку необоротних активів підприє,
мства, оскільки нематеріальні активи або вза,
галі відсутні на підприємстві або займають у їх
складі необоротних активів незначну питому
вагу. Облікова інтерпретація етапів бухгал,
терського обліку нематеріальних активів
розрізі первинного, синтетичного та аналітич,
ного обліку зображена на рисунку 1.
Що стосується організації бухгалтерсько,
го обліку нематеріальних активів, тут також
існує велика кількість проблем, таких як, вста,
новлення їх первісної вартості, строку корис,
ного використання тощо. Особливою пробле,
мою при обліку нематеріальних активів висту,
пає те, що вони не мають фізичної форми, і в
зв'язку з цим, іноді немає можливості дати
оцінку активу, а також визначити строк корис,
ного використання. Такі ж складнощі можуть
виникнути і у разі постановки на облік активу,
отриманого безоплатно. Причиною цього є не,
Передплатний індекс 21847
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Первинний облік

Оприбуткування

Синтетичний облік

Вибуття

Акт введення в
господарський оборот
права інтелектуальної
власності у складі
нематеріального
активу (т.ф. № НА-1)

Акт вибуття права
інтелектуальної
власності у складі
нематеріального
активу (т.ф. № НА-3)

Відомість аналітичного обліку та
журнал ордер № 4
Аналітичний облік

Інвентарна картка
об’єкта права
інтелектуальної
власності у складі
нематеріального
активу (т.ф. № НА-2)

Інвентарний опис
об’єктів права
інтелектуальної
власності у складі
нематеріального
активу (т.ф. № НА-4)

Рис. 1. Облікова інтерпретація етапів бухгалтерського обліку нематеріальних активів
Джерело: побудовано авторами за [2].

доліки у законодавстві в цій сфері [3, c. 258].
Для розв'язання цих питань необхідно вир,
ішити такі завдання обліку нематеріальних ак,
тивів: забезпечити працівників інформацією,
для обліку об'єктів дослідження, а також спец,
іальними знаннями для роботи з урахуванням
нематеріальних активів, правильно визначати
первинну вартість різних видів нематеріальних
активів, визначати необхідність переоцінки не,
матеріальних активів, і, у свою чергу, способів
їх переоцінювання, правильно нараховувати
амортизації нематеріальних активів, визнача,
ти можливості і доцільність підтримки немате,
ріальних об'єктів і способів обліку витрат на їх
підтримку.
Посилення фінансово,економічного конт,
ролю стає першочерговим завданням у діяль,
ності суб'єктів господарювання. За таких об,
ставин значна увага приділяється саме аудито,
рам щодо висловлення ними незалежної дум,
ки щодо правомірності здійснення господарсь,
кої діяльності суб'єкта господарювання, дос,
товірності відображення в бухгалтерському
обліку та складеній фінансовій звітності.
Аудит слід розглядати як інтелектуальну
діяльність, яка має свою специфіку організації.
Міжнародні асоціації бухгалтерів та аудиторів
узагальнили наявний досвід з організації та
методики обліку й аудиту у вигляді міжнарод,
них стандартів аудиту (МСА), які у певній мірі
можуть виконувати функції національних стан,
дартів [7].
Аудит нематеріальних активів та його ме,
тодика є однією із складових загальної пере,
вірки фінансової звітності і відіграє важливу
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роль з урахуванням сучасних економічних від,
носин.
Основна мета аудиту нематеріальних акти,
вів полягає у формуванні професійної думки
аудитора щодо правильності здійснення оцін,
ки, повноти та своєчасності відображення да,
них в обліку та фінансовій звітності різних
видів нематеріальних активів.
Щоб досягти поставленої мети аудито,
ром проводиться перевірка, під час якої він
з'ясовує питання, як,от: чи дотримано нор,
ми чинного законодавства під час відобра,
ження в обліку нематеріальних активів, пра,
вильність формування облікової політики та
дотримання встановлених норм при відобра,
женні їх у фінансовій звітності підприєм,
ства.
Однією з проблем організації перевірки не,
матеріальних активів є потреба в аудиті ефек,
тивності таких активів, як формі контролю, що
спрямована на визначення ефективності вико,
ристання активів з метою реалізації заплано,
ваних цілей та встановлення чинників, які мо,
жуть перешкоджати або перешкоджають цьо,
му [1, c. 251].
Варто зазначити, що якість та ефек,
тивність аудиту нематеріальних активів тісно
взаємопов'язана з методикою аудиту. Ауди,
тор завжди має дотримуватись організації та
методики проведення аудиту нематеріальних
активів, які впливають на якість аудиту і на,
дання аудиторських послуг. Адже від якості
інформації, сформованої в системі бухгал,
терського обліку, залежить якість проведе,
ного аудиту.
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Для проведення аудиторської перевірки
необхідні певні етапи, під час яких застосову,
ються різні процедури для досягнення постав,
леної мети. У вітчизняній практиці запропоно,
вано наступні етапи перевірки:
1) виявлення нематеріальних активів;
2) перевірка наявності підтверджуючих до,
кументів;
3) перевірка документів, що формують
вартість об'єкта [9, c. 292].
Проведення аудиту нематеріальних активів
здійснюється на загальному плані проведення
аудиту, де значну увагу необхідно приділити дос,
лідженню нетипових операцій з нематеріальними
активами, а також чи змінювалося дотримання
норм законодавства та змін у ньому.
Проте існуюча методика проведення ауди,
торської перевірки є не повною, в ній майже
відсутня розгорнута інформація щодо взаємоз,
в'язків між етапами перевірки. В ній не визна,
чено конкретного інструменту для реалізації
такого завдання [11, c. 218].
Таким чином, на сьогодні методика ауди,
торської перевірки нематеріальних активів зво,
диться лише до перевірки документаційної
складової, а саме: вона засвідчує наявність не,
матеріальних активів за первинними докумен,
тами, перевіряє реальність операцій щодо над,
ходження, руху та вибуття нематеріальних ак,
тивів за обліковими регістрами та оцінює якість
представленої інформації про ці активи у
фінансовій звітності.
Отже, врахувавши результати проведеного
дослідження вітчизняного досвіду щодо про,
ведення аудиту нематеріальних активів, нами
запропоновано удосконалені етапи аудиту не,
матеріальних активів, які необхідно здійснюва,
ти в наступній послідовності:
Етап 1. Перевіряти положення облікової
політики підприємства щодо нематеріальних
активів відповідно до норм чинного законодав,
ства.
Етап 2. Визначити наявні нематеріальні ак,
тиви на підприємстві (організації).
Етап 3. Перевірити операції з надходження
нематеріальних активів.
Етап 4. Перевірити правильність нарахувань
амортизації на нематеріальні активи.
Етап 5. Перевірити ефективність проведе,
ної переоцінки нематеріальних активів.
Етап 6. Зіставити показники фінансової
звітності із показниками аналітичного і синте,
тичного обліку.
Етап 7. Обгрунтувати думку аудитора та
запропонувати способи виправлення виявле,
них помилок з метою вдосконалення обліку
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нематеріальних активів на підприємстві (орга,
нізації).
Вважаємо, що дана послідовність висвітле,
них етапів надасть змогу ефективно провести
аудиторську перевірку нематеріальних активів,
а також систематизувати інформацію.
Одне з важливих місць при проведенні ауди,
торської перевірки відводиться аудиту ефектив,
ності використання нематеріальних активів, для
проведення якого аудитор використовує аналі,
тичні процедури. Аудит ефективності нематер,
іальних активів поряд із традиційним аудитом
відіграє більш ключову роль у здійсненні бухгал,
терського обліку підприємства.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наявність багатьох визначень поняття "не,
матеріальні активи" дало нам змогу запропо,
нувати власне трактування цього поняття та під
нематеріальними активами розуміти майно, що
не має матеріально,натуральної форми, яке
знаходиться у власності організації (підприє,
мства), контролюється організацією (підприє,
мством) за допомогою реалізації прав на отри,
мання економічної вигоди і на обмеження до,
ступу до неї інших осіб та використовується
для здійснення діяльності і водночас приносить
їй економічну вигоду, яка виражена у вигляді
доходу.
Правильна організація та порядок методи,
ки аудиту нематеріальних активів, у свою чер,
гу, допоможе отримати показники щодо їх ста,
ну та використання, оптимізувати витрати для
розширення обсягу виробництва та визначити
нові можливості для реалізації таких активів у
процесі господарської діяльності. Аудитор зав,
жди повинен дотримуватися методики прове,
дення аудиту нематеріальних активів, яка впли,
ває на якість аудиту і надання аудиторських
послуг. Виходячи з вищевикладеного, можна
стверджувати, що нематеріальні активи є спе,
цифічним об'єктом бухгалтерського обліку,
якість проведення аудиту якого залежить від
правильно обраної облікової політики. Якість
аудиту нематеріальних активів тісно взаємопо,
в'язана з методикою аудиту. Аудитор повинен
дотримуватись методики проведення аудиту
нематеріальних активів, яка впливає на якість
аудиту і надання аудиторських послуг.
Отже, проведений аналіз показав, що орга,
нізація та методика аудиту нематеріальних ак,
тивів не є достатньо розробленою та потребує
суттєвого доопрацювання. Також проведене
дослідження дозволило встановити, що існуючі
підходи недостатньо адаптовані до вітчизняних
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умов. Подальші наші дослідження будуть спря,
мовані на розробку методики аудиту нема,
теріальних активів, яка буде враховувати спе,
цифіку сучасної національної системи бухгал,
терського обліку.
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