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Постановка проблеми. В нестабільних умо-
вах сьогодення проведення аудиторських переві-
рок набуває все більшого значення для керівників 
підприємств та управлінського персоналу. Ауди-
тори застосовують різні набори методичних при-
йомів та способів аудиту фінансової стійкості та 
платоспроможності підприємства. Ці інструменти 
не є сталими, але частина з них чітко визначена 
в аудиторських документах, а їхнє використання 
є необхідним для здійснення ефективного аудиту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методичні прийоми та способи аудиту фінан-
сової стійкості та платоспроможності підприєм-
ства досліджували З.О. Винник, Т.А. Городня, 
І.І. Грицак, С.І. Дерев’янко, С.П. Лозовицький, 
Є.В. Мних, Я.І. Мулик, М.О. Никонович, М.Ф. Огій-
чук, С.О. Олійник, С.М. Петренко, Л.Я. Тринька та 
інші науковці. Проте залишається низка невиріше-
них завдань методичного характеру, що потребує 
більш детального вивчення проблеми.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
вивчення особливостей застосування методичних 
прийомів та способів аудиту фінансової стійкості 
та платоспроможності підприємства.
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У статті розглянуто особливості засто-
сування методичних прийомів та способів 
аудиту фінансової стійкості та платоспро-
можності підприємства, а саме методичні 
прийоми проведення аудиту, методичні при-
йоми фінансово-господарського контролю, 
методи, які використовуються для ауди-
торського оцінювання фінансової стійкості 
та платоспроможності. Запропоновано 
організаційно-інформаційну модель аналізу 
фінансової стійкості та платоспромож-
ності підприємства.
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В статье рассмотрены особенности при-
менения методических приемов и способов 
аудита финансовой устойчивости и пла-
тежеспособности предприятия, а именно 
методические приемы проведения аудита, 
методические приемы финансово-хозяй-
ственного контроля, методы, которые 
используются для аудиторского оценивания 

финансовой устойчивости и платежеспо-
собности. Предложена организационно-
информационная модель анализа финансо-
вой устойчивости и платежеспособности 
предприятия.
Ключевые слова: финансовая устойчи-
вость, платежеспособность, методические 
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The article deals with the peculiarities of the 
application of methodical techniques and meth-
ods of audit of financial stability and solvency 
of the enterprise, namely: methodical methods 
of audit, methodical methods of financial and 
economic control, methods used for the audit 
of financial stability and solvency. The organiza-
tional and informational model of the analysis of 
financial stability and solvency of the enterprise 
is proposed.
Key words: financial stability, solvency, methodi-
cal methods of audit, audit methods, methods of 
audit, organizational and informational model of 
analysis.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Метод аудиторської діяльності базується на осно-
вних положеннях діалектичного методу пізнання та 
законах політичної економії. Економічні процеси, 
які виникають та провадяться на підприємствах, є 
певним узагальненим цілим, окремі частини якого 
не відрізняються одна від одної [4, с. 27].

Метод – це прийом дослідження, що визначає під-
хід до об’єктів, які вивчаються, тобто шлях наукового 
пізнання та встановлення істини. Методичні прийоми 
аудиту – це сукупність способів вивчення законності, 
доцільності та ефективності операцій, процесів, явищ 
(об’єктів аудиту) для оцінювання діяльності підприєм-
ства та підтвердження достовірності відображення у 
фінансовій та інших видах звітності [2, с. 76].

Метод аудиту – це сукупність способів та при-
йомів, які використовуються для дослідження 
стану об’єктів, що вивчаються. Ці прийоми можна 
об’єднати в три групи (рис. 1).

Отже, методом аудиту є визначення реального, 
якісного та кількісного стану об’єктів, виявлення 
відхилень від базового або нормативного стану, 
а також оцінювання цих відхилень за критеріями 
доцільності та законності [4, с. 27].
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В практиці аудиту застосовуються різні методи 
та прийоми. Вони залежать від об’єктів дослі-
дження, проте під час розгляду змісту поняття 
«методика аудиту» необхідно пам’ятати, що, як і 
в кожній галузі знань, в аудиті застосовують від-

повідні загальнонаукові та специфічні методичні 
прийоми (рис. 2) [2, с. 76].

Сучасні методи та прийоми використовуються 
згідно з організаційно-технологічними особливос-
тями підприємства й об’єктів аудиту (матеріальні, 

Рис. 1. Прийоми аудиту
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планових показників та інших правил 

 

Рис. 2. Методичні прийоми аудиту

Розроблено автором за [8, с. 74]

 

Методичні прийоми аудиту 

Загальнонаукові 
методичні прийоми 

Специфічні методичні 
прийоми аудиту 

− аналіз і синтез; 
− індукція та дедукція; 
− аналогія та моделювання; 
− абстрагування та конкретизація; 
− системний аналіз; 
− функціонально-вартісний аналіз.  

4. Узагальнення й реалізація: 
− документування результатів аудиту; 
− економічне оцінювання недоліків  
та заходи щодо їх усунення; 
− систематизація фактів у висновку 
аудитора. 

3. Документальні: 
− інформаційне моделювання; 
− дослідження документів; 
− камеральна перевірка; 
− нормативно-правове 
регулювання; 
− групування недоліків. 

2. Розрахунково-аналітичні: 
− економічний аналіз; 
− статистичний розрахунок; 
− економіко-математичні методи  
та моделі. 

1. Органолептичні: 
− інвентаризація; 
− контрольні заміри робіт; 
− вибіркове та суцільне спостереження; 
− технологічний і хіміко-технологічний 
контроль; 
− службове розслідування; 
− експертизи; 
− експеримент. 

− хронологічна послідовність; 
− систематизований спосіб; 
− хронологічно-систематизований спосіб. 
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фінансові, трудові ресурси підприємства, умови їх 
збереження тощо).

Наприклад, в промисловому підприємстві 
з виробництва продукції під час проведення 
аудиту фінансової стійкості та платоспроможності 
доцільно використовувати такі методичні прийоми, 
як формальна перевірка, камеральна перевірка, 
економічний аналіз, дослідження документів, гру-
пування недоліків, документування результатів 
аудиту [4, с. 124].

По-іншому класифікує методичні прийоми 
аудиту Н.М. Заварихін, який поділяє методи 
аудиту на загальнонаукові, власні методи аудиту 
(суттєвість), спеціалізовані (за допомогою таких 
методів складається аудиторський висновок, вони 
фактично ототожнюються із загальнонауковим 
методом узагальнення), нормативні (поділяються 
на адміністративно-правові та цивільно-правові) 
та емпіричні (експертиза, інвентаризація, опиту-
вання, тестування тощо) [7, с. 29].

Спеціалісти галузі незалежного аудиту виді-
ляють десять методичних прийомів прове-
дення аудиту, характеристика яких відображена  
на рис. 3.

Під час аудиторського оцінювання фінансо-
вої стійкості та платоспроможності підприємства 
використовують такі методи, як метод читання 
зовнішньої звітності, метод галузевого порівняль-
ного аналізу, метод порівняльного аналізу облі-
кових та звітних даних клієнта за кілька минулих 
періодів часу, метод порівняльного аналізу фак-
тичних даних клієнта з розрахунками самого ауди-
тора, метод коефіцієнтного аналізу (рис. 4).

Також під час здійснення аудиторської пере-
вірки використовуються методичні прийоми, запо-
зичені з інших наук. Наприклад, у процесі аудиту 
фінансової стійкості та платоспроможності під-
приємства можуть використовуватись методичні 
прийоми фінансово-господарського контролю, які 
представлені групами прийомів фактичного та 
документального контролю. Характеристику та 
перелік цих груп прийомів наведено на рис. 5.

З теорії ймовірності в аудиті знаходять застосу-
вання методи комбінаторики, дисперсії дискретної, 
випадкові величини тощо. З бухгалтерського обліку 
в аудиті широко використовуються такі методи, як 
оцінка, система рахунків, подвійний запис, інвента-
ризація, балансове рівняння, калькуляція.

Рис. 3. Методичні прийоми незалежного аудиту

Розроблено автором за [6, с. 11]
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Фактична перевірка – перевірка якісного стану та кількісного вираження об’єктів. 

Документальна перевірка – перевірка інформаційних джерел, які знайшли своє 
вираження в документах та загальних записах. 

Підтвердження – одержання пояснення або відповіді в письмовій формі від об’єкта 
господарювання, що підлягає аудиту, або третіх осіб задля засвідчення точності 
окремої інформації. 

Спостереження – візуальний огляд задля отримання загальної характеристики 
можливостей клієнта. 

Опитування – отримання усної або письмової відповіді на запитання аудитора задля 
отримання інформації. 

Перевірка механічної точності – перевірка правильності підрахунків у документах, 
облікових регістрах, звітності. 

Аналітичні тести – порівняння показників в абсолютних та відносних одиницях. 

Сканування – безперервний перегляд окремого масиву інформації. 

Спеціальна перевірка – перевірка із залученням фахівців вузької спеціалізації задля 
отримання доказів фактів порушень та відхилень. 

Зустрічна перевірка – порівняння відображення здійснених господарських операцій 
у суб’єкта господарювання та його контрагентів. 
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Застосовуються також відомі методи фінан-
сового аналізу, а саме горизонтальний, верти-
кальний, трендовий аналіз, метод фінансових 
коефіцієнтів. Проте все рідше використовуються 
економіко-математичні методи аналізу. До цих 
методів належать класичні методи математичного 
аналізу, методи математичної статистики (теорія 
кореляції), економетричні методи, методи матема-
тичного програмування, математичної теорії опти-
мальних процесів тощо [9, с. 154].

Найважливішу роль у здійсненні аудиту фінан-
сової стійкості та платоспроможності суб’єкта гос-
подарювання відіграє аналіз. Його результати є 
важливою характеристикою підприємства, вони 
характеризують ефект його поточного та фінан-
сового розвитку, можливість збільшувати еконо-
мічний потенціал, платіжну здатність. Отже, здій-
снення аналізу є необхідним, в його об’єктивних 
результатах зацікавлена велика кількість учас-
ників економічних відносин, таких як інвестори, 
керівництво та працівники підприємства.

Аналіз фінансової стійкості та платоспромож-
ності підприємства допомагає визначати можли-
вість суб’єкта господарювання протистояти дії 
негативних факторів, які можуть впливати на його 
фінансовий стан.

Перед проведенням аналізу фінансової стій-
кості та платоспроможності доцільно сформувати 
організаційно-інформаційну модель аналізу, яка 

включає шість основних елементів, що характери-
зують мету й завдання аналізу, сукупність методів 
для проведення аналізу, визначають суб’єктів та 
об’єкти аналізу.

Організаційно-інформаційна модель аналізу 
фінансової стійкості та платоспроможності відо-
бражена на рис. 6.

Аналіз фінансової стійкості та платоспромож-
ності слід проводити в динаміці за такими етапами:

1) аналіз абсолютних показників фінансової 
стійкості;

2) аналіз відносних показників фінансової 
стійкості;

3) аналіз платоспроможності;
4) визначення запасу фінансової стійкості 

[3, с. 23].
На першому етапі розраховуються абсолютні 

показники фінансової стійкості, тобто ті показники, 
які характеризуватимуть джерела формування 
запасів та затрат, що відображають різний сту-
пінь охоплення різних видів джерел та показники 
забезпеченості запасів і затрат джерелами їх фор-
мування. На основі отриманих результатів визна-
чається тип фінансової стійкості.

На другому етапі аналізуються відносні показ-
ники фінансової стійкості.

Третій етап аналізу фінансової стійкості та пла-
тоспроможності підприємства передбачає здій-
снення аналізу платоспроможності. Цей аналіз 

Рис. 4. Методи, які використовуються для аудиторського оцінювання фінансової 
стійкості та платоспроможності підприємства

Розроблено автором за [1, с. 86]
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фінансової стійкості та платоспроможності підприємства 

полягає у вивченні абсолютних значень 
показників зовнішньої звітності задля 
визначення основних джерел коштів 
підприємства та напрямів їх 
використання за минулий період 

метод читання зовнішньої 
звітності 

застосовують для порівняння 
фінансових показників із 
середньогалузевими та використання їх 
як основи для проведення аудиту 

метод галузевого 
порівняльного аналізу 

полягає в тому, що аудитор перелічує 
ті чи інші показники звітності 
(особливо розрахункові) та порівнює їх 
з результатами клієнта 

передбачає вивчення аудитором 
відхилень вибраних ним показників,  
а також процентних співвідношень між 
проміжними та звітними показниками 
звітності 

 

метод порівняльного аналізу 
облікових і звітних даних клієнта 
за кілька минулих періодів часу 

метод порівняльного аналізу 
фактичних даних клієнта  

з розрахунками самого аудитора 

полягає у визначенні залежностей між окремими показниками звітності 
метод коефіцієнтного аналізу 
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Рис. 5. Методичні прийоми фінансово-господарського контролю

Розроблено автором за [9, с. 153]

 

 
 

Методичні прийоми документального контролю 

Методичні прийоми фактичного контролю 

Методичні прийоми фінансово-господарського контролю 

Формальна 
перевірка 

передбачає встановлення повноти та правильності оформлення 
документів, заповнення реквізитів, відповідність підписів осіб, 
які склали документ 

Арифметична 
перевірка 

здійснюється шляхом перерахунку результатів таксування, 
загальних підсумків, узгодження нарахувань та утримань, 
знижок задля визначення правильності підрахунків та 
виявлення відхилень, що приховані за неправильними 
арифметичними даними 
 

Нормативно-
правова 

перевірка 
 

полягає у вивченні господарських операцій щодо їх 
відповідності нормативним актам, інструкціям, стандартам, 
положенням державних органів влади та керівництва суб’єкта 
господарювання 

Економічна 
перевірка 

встановлює доцільність господарських операцій шляхом 
з’ясування того, яку економічну вигоду вони приносять,  
чи були складені економічно обґрунтовані розрахунки, до яких 
результатів привела господарська операція 
 

Логічна 
перевірка 

є способом вивчення об’єктивної можливості документально 
оформлених господарських операцій за допомогою різних 
зіставлень взаємопов’язаних виробничих та фінансових 
показників 

Взаємна 
перевірка 

порівнює різні дані за найменуванням та характером, 
документи, які відображають різні аспекти однієї та тієї ж 
операції або декількох взаємопов’язаних операцій 

Зустрічна 
перевірка 

передбачає зіставлення двох примірників одного й того ж 
документа, що знаходиться на різних підприємствах або на 
різних підрозділах одного підприємства 

Лабораторний 
аналіз 

проводиться на вимогу аудитора, коли визначити якісні ознаки 
сировини, матеріалів, готової продукції, виконаних будівельно-
монтажних робіт іншими засобами неможливо 

Дослідження 
операцій в 

натурі 

здійснюється під час проведення перевірки об’єктів основних 
засобів після завершення ремонту, встановлення об’єктів 
капітального ремонту, зносу основних засобів, організації 
виробництва 

здійснюється на основі розрахунку ліквідності, 
що включає групування активів за ступенем лік-
відності та пасивів балансу за терміном сплати, а 
також розрахунок показників платоспроможності.

На четвертому етапі аналізу фінансової стійкості 
та платоспроможності підприємства необхідно розра-
хувати запас фінансової стійкості. Він розраховується 
задля прийняття ефективних управлінських рішень.
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Основні етапи здійснення аналізу фінансо-
вої стійкості та платоспроможності підприємства 
слід доповнити проведенням факторного аналізу 
задля економії ресурсів та раціонального плану-
вання на перспективу.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, основою для проведення аудиту 

фінансової стійкості та платоспроможності під-
приємства є застосування аудиторських проце-
дур та прийомів, зокрема аналітичного блоку. 
Їх використання зменшує рівень аудиторського 
ризику, підвищує якість проведення аудиту та 
скорочує час, який використовується для його 
здійснення. Основними аудиторськими проце-

Рис. 6. Організаційно-інформаційна модель аналізу  
фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

 

 
 

Суб’єктами є бухгалтерська, фінансова, економічні служби підприємства; 
керівники функціональних та структурних підрозділів підприємства; власники  
та акціонери; аудиторська фірма (незалежний аудитор); зовнішні користувачі 
інформації 

Елементи моделі 

Завдання полягають в оцінюванні фінансової стійкості та платоспроможності 
підприємства; пошуку резервів та розробленні конкретних рекомендацій щодо 
підвищення фінансової стійкості та платоспроможності; прогнозуванні фінансової 
стійкості та платоспроможності 

Мета полягає в наданні інформації системі управління про фінансову стійкість  
та платоспроможність підприємства, а також шляхи їх підвищення 

зовнішня інформація (нормативно-довідкова); внутрішня інформація (облікова, 
аналітична) 

Мета й завдання аналізу 

Інформаційне забезпечення 

абсолютні показники (власні оборотні кошти тощо); відносні показники 
(коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансової стійкості) 

Система економічних показників аналізу 
фінансової стійкості та платоспроможності 

економіко-логічні методи (групування, порівняння, розрахунок середніх 
показників, деталізація, елімінування, методи детермінованого факторного 
аналізу); економіко-математичні методи (кореляційно-регресійний аналіз) 

Методичні прийоми оброблення  
первинної (вхідної) інформації 

Об’єктами є показники фінансової стійкості та платоспроможності, фактори 
впливу на фінансову стійкість та платоспроможність підприємства тощо 
 

Об’єкти й суб’єкти аналізу 

Узагальнення результатів передбачає систематизацію інформації, розроблення 
заходів поліпшення фінансової стійкості та платоспроможності, оформлення 
результатів аналізу 
Реалізація результатів передбачає оцінювання та вибір оптимального варіанта 
заходів щодо поліпшення фінансової стійкості та платоспроможності, прийняття 
рішення щодо реалізації вибраного варіанта заходів; доведення прийнятого рішення 
до виконавців; забезпечення контролю за виконанням прийнятих рішень 

Узагальнення та реалізація результатів 
аналізу фінансової стійкості та 

платоспроможності 
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дурами, які використовуються під час аудиту 
фінансової стійкості та платоспроможності під-
приємства, є повторне обчислення та повторне 
виконання, запити, підтвердження та аналітичні 
процедури.
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