
Идеальных показателей для оценки эффективности не существует. Лю-
бые показатели снижают свою пригодность во времени, становятся несовер-
шенными. Можно выбирать лишь между лучшими из несовершенных показате-
лей. В этом заключена одна из проблем оценки эффективности деятельности
компании в концепции стоимостного подхода.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Розкривається проблема оцінки фінансового стану підприємств у вигляді відсутності
уніфікованої системи показників

Раскрывается проблема оценки финансового состояния предприятий в виде отсут-
ствия унифицированной системы показателей

It reveals the problem of assessing the financial situation of enterprises in the lack of a unified
system of indicators

Можно согласиться с учеными [1-2], которые отмечают, что показатели
финансового состояния предприятия должны: полностью характеризовать фи-
нансово-хозяйственную деятельность; рассчитываться на базе финансовой от-
четности; иметь одинаковые единицы измерения; не должны дублировать друг
друга. Учитывая данные требования, в работе предложена следующая система
показателей оценки финансового состояния предприятия, которая отражена в
табл. 1: 1 группа: показатели формирования капитала; 2 группа: показатели рас-
пределения капитала; 3 группа: показатели использования капитала.

Как видно из табл.1, показатели, которые рекомендованы для оценки фи-
нансового состояния предприятия, являются агрегированными. Но каждый из
них при необходимости может быть разложен на составляющие. Необходимость
подобной декомпозиции определяется исходя из цели оценки финансового со-
стояния предприятия и его проблемных направлений.

Применение предложенного методического похода к оценке финансово-
го состояния предприятия даст возможность объективно оценить не только их
финансово-хозяйственную деятельность, а и существующих и потенциальных
контрагентов, конкурентов и т.д. С другой стороны, для организации эффектив-
ного управления движением капитала необходимым является усовершенствова-

ние методического обеспечения углубленного финансового анализа.

Таблица 1 – Система показателей финансового состояния предприятия

№ Показатель Формула для расчета

1. Показатели формирования капитала
1.1. Коэффициент

собственного
капитала

1.2. Коэффициент
обеспечения
будущих
расходов и
платежей

1.3. Коэффициент
долгосроч-
ных обяза-
тельств

1.4. Коэффициент
текущих
обязательств

1.5. Коэффициент
доходов бу-
дущих пе-
риодов

2. Показатели распределения капитала
2.1. Коэффици-

ент немате-
риальных
активов

2.2. Коэффици-
ент основ-
ных фондов

2.3. Коэффици-
ент запасов

2.4. Коэффици-
ент деби-
торской
задолжен-
ности

2.5. Коэффици-
ент денеж-
ных
средств

2.6. Коэффици-
ент инве-
стиций



2.7. Коэффици-
ент других
активов
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ АУДИТУ

Розкрито сутність, необхідність і важливість проведення контролю якості аудита.
Розкрито питання професійної етики аудитора , контролю його знань і компетент-
ності

Раскрыта сущность, необходимость и важность проведения контроля качества
аудита. Раскрыты вопросы профессиональной этики аудитора , контроля его знаний
и компетентности

The essence, the need and importance of quality control audit. Uncovered issues of profes-
sional ethics of the auditor, monitoring his knowledge and competence

Аудит в цілому і аудиторська діяльність аудиторської фірми повинні, як і
любий процес виконуватись на високому рівні. Це передусім діло престижу,
іміджу фірми, а звідси і всі інші показники її роботи – прибуток, заробітна пла-
та. Причому може бути і зворотний процес.

В зв'язку з цим в Міжнародній практиці велику увагу приділяють обліку і
контролю якості аудиту. Якісно виконаний аудит – це робота, здійснена у відпо-
відності з офіційними національними нормативами аудиту, потребами, викладе-
ними в законах, указах Президента, декретах Кабінету Міністрів, а також в про-
фесійних нормативах окремої аудиторської фірми в цілому і індивідуальних
нормативах.

Аудит – це складний технологічний процес і його здійснюють, як прави-
ло, декілька робітників аудиторської фірми. Перед усім це аудитор з повною
відповідальністю, який має сертифікат на проведення аудиту і помічників. Звід-
си виходить, що суб'єктом контролю якості аудиту буде, по-перше, аудитор,
контролюючий якість роботи помічників. А, по-друге, контроль якості роботи
самого аудитора. Такий контроль може здійснювати директор чи замісник дире-
ктора аудиторської фірми. Він веде журнал планування, обліку і контролю за-
трат часу по кожному робітнику в розрізі клієнтів.

І перший і другий вид контролю – це залежний контроль. По-третє, може
проводитись незалежний контроль якості аудитора, здійснюючий іншим назна-

ченим аудитором-партнером, який не пов'язаний з клієнтом по даному аудиту
(перевірки).

Всі три вказані суб'єкти контролю якості аудиту – це внутрішній конт-
роль. Може мати місце і зовнішній контроль – зі сторони Союзу аудиторів
України чи по їх дорученню (проханню) іншої аудиторської фірми.

Основні процедури контролю якості аудиту за окремими об'єктами пе-
редбачають низку дій.

Контроль зберігання професійної етики забезпечується за допомогою
інформації персоналу по питанням професійної етики, підготовки і звірки зі
списком клієнтів фірми, з якими можливий незалежний аудит, періодичного
вивчення взаємовідносин фірми з клієнтом, які могли б послабити незалеж-
ність фірми.

Контроль знань і компетентності персоналу здійснюється за рахунок рі-
шення програми найму робітників аудиторської фірми, виділення кваліфікації і
розроблення інструкцій для оцінки компетенції робітників фірми (характерис-
тика робітника – інтелігентність, чесність, досягнення і знання – рівень освіти,
знання роботи), нормативно-правового забезпечення аудиторської фірми, кон-
сультацій з правовими питаннями, економікотехнічними проблемами і т.п.

У випадку, якщо всі вищезгадані дії будут виконані свєчасно і належ-
ним чином, то якість роботи яку виконав аудитор не буде викликати сумнівів у
замовників. Адже хибно проведений аудит призводе до негативніх наслідків
для широкого кола учасників ринкових відносин. Інвестори, які зацікавлені в
результатах діяльності перевіряємого підприємства приймають економічні
рішення опираючись на не досить достовірні данні і отримують небажаний
результат, замовник втрачає можливість єфективно керувати своєю діяльністю
а аудтор заплямовує не лише свою репутацію, а й репутацію всієї фірми. Ось
чому аудит не просто треба проводити, а й контролювати його якість.
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АУДИТ ТА ЄРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ КУРС УКРАЇНИ

Досліджуються правові гарантії забезпечення якості аудиторських послуг, передба-
чені законодавчими та нормативними документами України. Проаналізована їх
відповідність європейському законодавству та виділені суттєві відмінності, врегу-
лювання яких є важливим чинником підвищення якості аудиту з урахуванням євроі-
нтеграційного курсу України.

Исследуются правовые гарантии обеспечения качества аудиторских услуг, преду-
смотренные законодательными и нормативными документами Украины. Проведен


