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Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на 

забезпечення систематичного надходження та ефективного 
використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і 
кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення 
власних і залучених коштів з метою ефективного функціонування 
підприємства. Саме цим зумовлюється необхідність та практичне 
значення комплексної оцінки фінансового стану підприємства. 
Під фінансовим станом підприємства розуміють рівень його 
забезпеченості відповідним обсягом фінансових ресурсів, 
необхідних для ведення ефективної господарської діяльності та 
своєчасного здійснення грошових розрахунків за своїми 
зобов’язаннями [1]. 

Оцінити поточний стан підприємства та визначити стратегію 
його подальшого розвитку дозволяє ретельна аудиторська 
перевірка. Аудит фінансового стану – це особлива сфера контролю 
та одна з форм управління фінансами. Він передбачає оцінку 
облікової та іншої економічної інформації через вивчення реально 
існуючих зв’язків та взаємозв’язків між показниками. Отримана 
інформація надає можливість прийняти обґрунтовані управлінські 
рішення, оцінити ефективність використання ресурсів 
підприємства [2]. 

Для аудитора, який проводить зовнішній аудит, досить 
важливо дослідити роль, яку відіграє в організації внутрішній 
аудит, чи охоплює він фінансову систему. У сучасних умовах 
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господарювання впровадження внутрішнього аудиту є 
позитивним сигналом для потенційних інвесторів і кредиторів та 
підвищує інвестиційну привабливість підприємства. Ефективний 
внутрішній аудит може знизити обсяг планування та витрати 
компанії на зовнішній незалежний аудит [3]. 

Аудит допомагає оцінити фінансовий стан підприємства за 
будь-який період діяльності, а також спрогнозувати його в 
майбутньому. Необхідність використання аудиту в процесі оцінки 
фінансового стану підприємства можна обґрунтувати і тим, що 
переважна більшість традиційних прийомів діагностики 
фінансового стану суб’єкта господарювання передбачає лише 
обмежене використання інструментів аналізу фінансової звітності, 
підготовленої за міжнародними стандартами, тоді як методи і 
прийоми аудиту більш орієнтовані на міжнародні стандарти 
звітності [4]. 

Сьогодні аудит фінансової звітності не обмежується 
виявленням недоліків у системі обліку та фінансовій звітності 
клієнта за минулий рік чи декілька років. Від аудитора очікують 
також оцінки подій, які відбуваються після дати складання 
останнього балансу, висловлення думки про можливість 
безперервного функціонування підприємства, яке перевіряється 
протягом найближчого перспективного періоду, аналізу 
прогнозних фінансових показників [5]. 

Аудит у процесі оцінки фінансового стану підприємства 
підвищує її достовірність та розширює напрями аналізу, що надає 
діагностиці фінансового стану ознак системності та 
комплексності.  

Аудит фінансового стану – це не просто перевірка, а процес 
збирання незалежним аудитором достовірної інформації про 
об’єкт дослідження, в такому випадку – про фінансовий стан 
підприємства, з метою оцінки його відповідності визначеним 
критеріям і надання компетентного висновку зацікавленим 
користувачам. 
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