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– здійснення запису за доходами та витратами із використанням накладних та актів неіснуючих клієнтів або за фіктивними чи нетоварними операціями;
– неправильно визначено фінансовий результат до оподаткування;
– неправильно нарахований податок на прибуток;
– неправильно застосовано та розраховано відстрочений
податковий кредит та відстрочене податкове зобов‟язання;
– невідповідність даних аналітичного та синтетичного
обліку тощо.
Кожне порушення, виявлене аудитором, обґрунтовують
посиланнями на документи і бухгалтерські записи та підтверджують відомостями порушень, актами, розрахунками, завіреними копіями, поясненнями посадових осіб. За кожним випадком порушень дають документально обґрунтовані, чіткі й влучні
відповіді на такі питання: ким і що порушено (сутність, зміст
порушення чи зловживання); як порушено (способи, шляхи
відхилення від встановлених правил чи законів); чим викликане
порушення (причини, умови, мета) та які наслідки їх (розміри
нанесеного збитку).
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№ 3(30). С. 52–55.
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Оцінка ефективності посідає важливе місце в системі управління діяльністю підприємства, оскільки є ефективним засобом
для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльністю
підприємства. Результати оцінки – це основа для прийняття
управлінських рішень, при цьому вони також використовуються
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для визначення стратегічних та тактичних цілей і, особливо, це
стосується основних засобів. Проведене дослідження показало,
що сьогодні відсутня єдина система показників оцінки ефективності використання основних засобів, проте не ведеться широкої
дискусії щодо загальних етапів проведення аналізу ефективності
використання основних засобів. Загалом послідовність аналізу
ефективності використання основних засобів має такі етапи:
1. Аналіз складу та структури основних засобів.
2. Аналіз наявності, технічного стану та руху основних
засобів.
3. Аналіз ефективності використання основних засобів,
включаючи розрахунок узагальнюючих, часткових та технікоексплуатаційних показників
ефективності використання
основних засобів.
4. Факторний аналіз ефективності використання основних
засобів і пошук резервів підвищення ефективності використання
основних засобів.
Дослідивши результати аналізу основних засобів із використанням класичного підходу, можемо зробити висновок, що в
більшості випадків результати аналізу відповідають реальному
стану справ на підприємстві, проте не завжди. Вважаємо, саме
через це вчені-економісти намагаються довести доцільність
використання інших підходів до проведення оцінки ефективності використання основних засобів.
На нашу ж думку, неадекватність результатів аналізу реальному стану справ відбувається через те, що ігнорується перший
етап, на якому необхідно дослідити контекст для подальшого
здійснення аналізу, враховуючі наступне [2]:
 ефективність використання основних засобів оцінюється
по-різному залежно від їх виду, належності, характеру участі у
виробничому процесі, а також призначення;
 момент фізичної заміни основних засобів не збігається з
моментом їх вартісного заміщення, у результаті чого можуть
виникнути втрати і збитки, що зменшують фінансові результати
діяльності підприємства;
 основні засоби обслуговують не тільки виробничу сферу
діяльності підприємства, а й соціально-побутову, культурну
тощо, тому ефективність їхнього використання визначається не
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лише економічними, а й соціальними, екологічними та іншими
факторами.
Отже, вважаємо, що для якісної оцінки ефективності використання основних засобів можна використовувати класичні
аналітичні підходи, проте необхідно попередньо дослідити
контекст.
Подальші дослідження з цього питання можуть бути спрямовані на обґрунтування і побудову системи показників ефективності використання основних засобів для різних цілей.
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Розвиток вітчизняних підприємств пов‟язаний зі здійсненням
інноваційної діяльності, для реалізації якої необхідним є створення сприятливих умов для впровадження та ефективного
використання нематеріальних активів.
На основі розгляду теоретичних основ інституціональних
теорій [2–3] визначено, що основним напрямком розвитку концептуального підходу до обліку нематеріальних активів підприємства в умовах інституційних змін є вдосконалення організаційної, методичної та технічної складових облікової політики
(табл. 1).
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