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оцінки управлінським персоналом безперервності діяльності (більш 
надійні процедури можуть допомогти аудитору у формуванні 
висновків);  

- внесення змін до аудиторського звіту (залежно від 
характеру та обставин міжнародної компанії) у вигляді: абзацу 
"Значна невизначеність щодо безперервності бізнесу", розширення 
суттєвих параграфів в аудиторському звіті. 

Важливим фактором успішного існування бізнес-одиниці з 
різним рівнем корпоративної організації та виду діяльності є 
швидка реакція на події, які впливають на суспільство в цілому, а 
не лише в економічній сфері. При проведенні аудиту в сучасних 
умовах аудитор враховує увагу та очікування великої компанії не 
лише щодо підтвердження фінансової звітності, а й щодо 
перспектив діяльності в нестандартних умовах. 
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Найважливішим показником ефективної діяльності 

підприємства у сучасних ринкових умовах господарювання є 
фінансовий результат. Від величини фінансового результату 
залежить можливість подальшого розвитку підприємства та 
створення відповідного запасу фінансової стійкості на ринку, 
який дає підприємству змогу оперативно реагувати на зміни у 
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ринковому середовищі. Прибуток, як кінцевий результат 
господарської діяльності підприємства, є мірилом її ефективності 
та успішності, результатом поєднання дії зовнішніх і внутрішніх 
чинників. Одержання прибутку є основною ціллю 
підприємницької діяльності, та не менш важливим є і 
забезпечення високого показника рентабельності господарської 
діяльності підприємства. Тому підвищення ефективності 
господарської діяльності підприємства набуває особливої уваги та 
актуальності. 

Загальна методологія визначення економічної ефективності 
полягає у відношенні результату виробництва до затрачених 
ресурсів (витрат), тобто одержаного економічного ефекту до 
витрат на його досягнення. Відносними характеристиками 
фінансових результатів та ефективності діяльності підприємства 
являються показники рентабельності. Вони є важливими 
характеристиками факторного середовища формування прибутку 
та доходу підприємства.  

Показник рентабельності виступає основним критерієм 
ефективності роботи підприємства.  

Рентабельність – це відносний рівень прибутковості бізнесу, 
що характеризує відношення отриманого ефекту (прибутку) до 
наявних або використаних ресурсів [1].  

Рентабельність показує, скільки прибутку одержано на 1 грн 
здійснених витрат (вкладеного капіталу, використаних ресурсів). 
Рентабельність вимірюється за допомогою системи відносних 
показників, які характеризують ефективність роботи суб’єкта 
підприємництва в цілому, його структурних підрозділів, 
прибутковість різних видів діяльності, вигідність виробництва 
окремих видів продукції. 

Ресурсні показники рентабельності дають можливість 
визначити прибутковість використаних ресурсів або капіталу 
(власного, оборотного тощо). Вони визначаються як відношення 
прибутку до оподаткування і чистого прибутку до вартості 
капіталу (активів) або їх складових. Ресурсні показники 
рентабельності використовуються у сфері управління капіталом і 
цікавлять різних суб’єктів аналізу, зокрема менеджмент 
підприємства – прибутковість сукупного капіталу, інвесторів і 
кредиторів – віддача на вкладений капітал, власників і 
засновників – прибутковість власного капіталу [2]. 

Умовою підвищення ефективності функціонування суб’єктів 
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підприємництва є випереджальне зростання доходів і прибутків 
порівняно зі зростанням витрат і капіталу. 
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Дебіторська заборгованість виступає важливою структурною 

складовою оборотних активів суб'єкта господарювання та впливає 
на його фінансовий стан. 

Організація аудиту та якісне його здійснення щодо визнання 
дебіторської заборгованості активами, організації бухгалтерського 
обліку операцій, пов'язаних з дебіторською заборгованістю, її 
оцінки на дату фінансової звітності є необхідною умовою для 
забезпечення ефективної діяльності та потребує визначення 
єдиної методики її проведення [1, с. 84]. 

Окремі питання організації та методики аудиту дебіторської 
заборгованості розглядаються зарубіжними та вітчизняними 
науковцями і практиками, серед яких слід виділити роботи: 
Адамса Р.А., Білухи М.Т., Кулаковської Л.П., Подмешальсь-
кої Ю.В. [1], Польової Т.В. [2], Рудницького В.С. та інших. При 
цьому, залишається ряд аспектів, пов’язаних з документуванням 
процесу аудиту, удосконаленням аудиторських процедур тощо, які 
потребують подальшого дослідження. 

Основною метою роботи, яку виконує аудитор у межах 
аудиторського завдання, виступає досягнення впевненості щодо 
наявності суттєвих викривлень у фінансовій звітності 
підприємства. Це дозволить аудитору висловити свою думку 
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