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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ  

Й АУДИТУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Нестабільність політичної ситуації в країні безсумнівно негативно впливає 

на економіку, що проявляється у мінливості її середовища та зменшенні ринків 

збуту виготовленої продукції. У діяльності українських промислових 

підприємств спостерігається дефіцит фінансових ресурсів, який призводить до 

скорочення їх господарської активності, зниженні фінансової результативності 

та погіршенні фінансового стану. Тому аналіз фінансового стану є досить 

важливим процесом сучасної діяльності, який дозволяє виявити реальну та 

потенційну спроможність підприємства до самофінансування, 

конкурентоспроможності на ринку та здатності погашати свої зобов’язання 

перед кредиторами тощо.  

Невід’ємною складовою практичної реалізації управлінського процесу є 

пошук резервів підвищення ефективності виробництва та розробки стратегії 

розвитку підприємства на основі даних аудиторських перевірок. Оскільки  дана 

сфера виступає специфічного формою контролю фінансового стану. В основі 

даної перевірки, яка здійснюється здебільшого за допомогою аналізу виникає 

можливість виявити позитивні та негативні тенденції фінансового-

господарської діяльності підприємства, які стануть основою для прийняття 

певних управлінських рішень.  

Актуальність даного дослідження полягає в зростанні значення 

аудиторської оцінки фінансового стану як всебічної, достовірної та незалежної 

перевірки системи показників фінансового стану як результатів діяльності 

підприємства з використанням новітніх методів, прийомів та способів 

дослідження за допомогою автоматизованого програмного забезпечення. 

Гіпотезою виступає дослідження основних теоретичних положень та 

методики контролю та аудиту фінансового стану акціонерного підприємства. 

[1, с. 26].Забезпечення сталого економічного розвитку підприємства в даний 

момент часу, ефективність та доцільність прийнятих управлінських рішень 

щодо підвищення конкурентних позицій здебільшого залежить від якісної 

оцінки фінансового стану [2, с. 33]. 

Основним критерієм надійності, успішності, ринкової активності і 

привабливості підприємства як партнера за сучасних умов ведення бізнесу 

виступає фінансовий стан, який характеризується великою кількістю складових 

елементів. Дані значення у своїй сукупності дають змогу визначити можливість 

та здатність фінансувати діяльність, ефективно функціонувати підприємству у 

зовнішньому середовищі, отримувати прибуток. 
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В Україні розвиток ринкових відносин характеризується впровадженням 

досягнень науково-технічного прогресу, ефективністю господарювання та 

управління виробництвом, підвищенням конкурентоспроможності продукції, 

що вимагає покращення фінансового стану підприємства таким чином, що 

дозволить досягти максимального результату при мінімальних затратах, 

сприятиме ефективному використанню та розміщенню обмежених ресурсів. 

Досягнути стійкого фінансового стану можливо тільки за рахунок ефективного 

управління всіма факторами виробництва. 

Сучасній економічна наука містить різноманітні визначення сутності 

фінансового стану. Немає єдиної сталої думки щодо трактування поняття 

«фінансовий стан підприємства», його характеристик та елементів.  

Дослідженням питань щодо організації та методики проведення аудиту 

фінансового стану цікавляться та акцентують увагу в своїх працях велика 

кількість вчених, серед них необхідно виділити: Петрик О. А., Крейніну М. Н., 

Шеремета А. Д., Барановського О. І., Терещенка О. О., Білик М. С., Данильчука 

І. В., Савченко В. Я., Савицьку М. О., Бланка О. І., Огійчука М.Ф., Волкова О. Н., 

Герасименко Г. П., Родіонова В. М., Усача Б. Ф., Сахно Л. А., Титаренко О. С., 

Савчука В. П., Рудницького В. С. Проте існує ще ряд питань, які потребують 

подальшого доопрацювання та розробки методики єдиного та комплексного 

визначення фінансового стану на основі найважливіших елементів. 
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УПРОВАДЖЕННЯ АКТУАРНОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 

 

Глобалізаційні процеси у супроводі кризової тенденції створюють потребу 

у залученні іноземних інвестицій у діяльність вітчизняних підприємств. У 

зв’язку з цим перед українською економікою постає нагальне завдання 

створення ефективної системи обліку, яка забезпечить не лише процвітання 

українських організацій, але й захист інтересів постачальників капіталу. 

Обліком нового покоління є актуарний облік, який є альтернативою 

бухгалтерського обліку і може стати дієвим інструментом забезпечення 

економічного процвітання. 

Метою дослідження є висвітлення необхідних кроків для впровадження 

актуарного обліку в Україні. 
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