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- Перевірка документів, які засвідчують надходження, переміщення та
вибуття основних засобів.

- Перевірка правильності заповнення регістрів бухгалтерського обліку.
- Перевірка правильності відображення операцій на рахунках бухгалтер-

ського обліку.[3]
Отже, можна зробити висновок, що в аудиторському висновку, крім пе-

ревірки основних засобів необхідно визначити заходи покращання збережен-
ня обладнання, транспортних засобів, наприклад: підвищення ефективності
використання капітальних вкладень і основних фондів, скорочення цілоден-
них та змінних простоїв, впровадження заходів науково-технічного прогресу,
підвищення кваліфікації робочого персоналу, економічне стимулювання ос-
новних і допоміжних робітників, що передбачає залежність заробітної плати
від випуску і якості виробленої продукції,  поліпшення умов праці і відпочи-
нку, оздоровчі заходи, які позитивно впливають на фізичний і духовний стан
робітника.
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АУДИТ ЯК ФОРМА НЕЗАЛЕЖНОГО КОНТРОЛЮ

Суттєві зміни в системі фінансового контролю зумовили розвиток в
Україні аудиту як незалежної форми контролю. Аудит став обов'язковою ча-
стиною цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни.
Кожне підприємство має необхідність в отриманні своєчасної та достовірної
інформації про фінансовий стан підприємства для прийняття управлінських
рішень, тому як одним з варіантів,  метою аудиту є сприяння ефективності
роботи, раціональному використанню матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів у підприємницькій діяльності для отримання максимального прибу-
тку.

За змістом аудит як одна з форм фінансового контролю включає експер-
тну оцінку фінансово-господарської діяльності підприємства за даними бух-
галтерського фінансового обліку, фінансової звітності, а також надання ауди-
торських послуг і пов'язаних із ними експертиз, консультацій з питань бухга-
лтерського фінансового і управлінського обліку, фінансової звітності, опода-
ткування, аналізу господарської діяльності, фінансів, управління трудовими
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ресурсами та інших видів економіко-правового забезпечення підприємниць-
кої діяльності юридичних і фізичних осіб.

Аудит як особлива організаційна форма незалежного контролю, зареко-
мендував себе невід’ємним елементом інфраструктури ринку не тільки в
умовах розвинутої ринкової економіки, але навіть  в умовах економіки умов-
но-ринкової, перехідного типу, що склалася зараз в Україні.

Інфраструктура, забезпечення та функціонування системи незалежного
аудиту продовжують удосконалюватися, але це робиться дуже поступово, що
гальмує використання аудиту як належного, основним аспектом підвищення
якості аудиту залишається професійний контроль за якістю аудиторських
перевірок.

Більшість науковців, які займаються вивченням проблем організаційно-
методичного забезпечення аудиту, схиляється до того, що український аудит
- сформована на професійному рівні інтелектуальна діяльність у сфері госпо-
дарювання і потребують вдосконалення лише нормативно-правова база, на
основі якій здійснюється аудит, що вирішення проблем перекладу Міжнаро-
дних стандартів аудиту на українську мову без урахування нашого націона-
льного досвіду та специфіки ведення бухгалтерського обліку в Україні вирі-
шить широкий спектр проблем. Але я вважаю за доцільним враховувати те,
що на теперішній час недостатньо вивчені та розвинені важливіші складові
аудиту, такі як методи, способи і прийоми аудиту та їх розмежування, ринок
аудиторських послуг недосить розвинен  в Україні, аудиторських фірми і ау-
дитори мають відносно невеликий досвід роботи на цьому ринку, розробити
пропозиції щодо підвищення їх ефективності та удосконалення нормативно-
правового регулювання.

Найважливішою умовою, від якої залежить подальша доля аудиту, є за-
безпечення і підтримка впевненості суспільства в тому, що послуги викону-
ються відповідно до його сподівань - на високому фаховому рівні, згідно з
вимогами Кодексу етики, Національних нормативів аудиту та чинного зако-
нодавства. Метою аудиторської діяльності є забезпечення високого фахового
рівня послуг для досягнення максимальної ефективності праці, спрямованої
на задоволення потреб українського суспільства, що потребує належного
правового регулювання з боку держави.

На сьогодні дослідження проблем аудиторської діяльності в Україні не-
виправдано обмежене і аудит розглядається переважно з економічної сторо-
ни, тоді як саме правова регламентація даного незалежного, недержавного
інституту є єдиним засобом впливу з боку держави. Дослідження правової
природи аудиторської діяльності сприятиме в подальшому розвитку і вдос-
коналенню законодавства, його адаптації до міжнародних стандартів та при-
веденню у відповідність до вимог сьогодення.

Існування на економічному просторі підприємств з різноманітною сфе-
рою діяльності вимагає прискорення процесу адаптації чинного національно-
го законодавства до міжнародних стандартів, а також вимагає суттєвого ко-
ригування нормативно - правової бази в сфері аудиторської діяльності.
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Розвиток та існування аудиту на належному рівні потребує вирішення
ряду питань, які насамперед пов’язані  з підвищенням його якісного рівня. Це
дозволить зміцнити престиж професії аудитора і підвищити ступінь довіри до
інформації, що надається аудиторами. Питання  проблем аудиту набувають
актуальності у зв’язку з тим, що лише при якісному виконанні аудиторських
перевірок користувачі інформації будуть впевнені в реальності перевіреної
фінансової звітності, що дозволить створювати умови для  зниження їх інфо-
рмаційного ризику при прийнятті рішень. Саме така стратегія розвитку віт-
чизняного аудиту здатна забезпечити його реальну дієвість у суспільстві.
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У постіндустріальному суспільстві досягнення конкурентних переваг
виробничими організаціями можливо тільки за умови розвитку інноваційного
менеджменту. Інноваційний менеджмент набуває особливого значення, так
як вивчає ряд особливих законів і вимог управління сучасними корпораціями
та розвитку підприємництва. Розвиток інноваційного менеджменту має оріє-
нтуватися на нові методи та засоби на поведінку колективів, впровадження
нових методів діяльності їхніх керівників, розглянутих у статті.

Під інноваційним менеджментом розуміється особлива сфера відносин,
метою яких є визначення основних напрямів науково-технічної та виробни-
чої діяльності в інвестиційно-інноваційному комплексі і, зокрема, в наступ-
них областях: розробка і впровадження нової продукції; модернізація та вдо-
сконалення продукції, що випускається; подальший розвиток виробництва
традиційних видів продукції; зняття з виробництва застарілої продукції.

Організація інноваційного менеджменту на підприємстві являє собою
систему заходів, спрямованих на раціональне поєднання всіх його елементів
у єдиному процесі управління інноваціями. У статті розглядається програма
розвитку потенціалу керівників, яка включає у себе заходи конкретизованих
за термінами реалізації і орієнтованих на здійснення чітко визначених цілей.
Програма включає наступні розділи:

1. Загальні дані
назва програми
виконавці програми
предмет програми
мета
об’єкт програми


