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Анотація. У роботі розглядаються особливості аудиту процесів ліквідації 

та банкрутства підприємства.  На сьогоднішній день проблема банкрутства 

підприємства надзвичайно поширена в Україні. З метою попередження та 

усунення можливих причин банкрутства на підприємстві проводять аудит.. 

Аналіз дослідження свідчить про те, що основними причинами банкрутства 

підприємства є: зростання інфляції, безробіття; нестабільність податкової 

системи, суттєве зниження попиту; нестабільність фінансового, політична 

нестабільність; неефективна фінансова стратегія; низька ліквідність активів 

підприємства. 

Ключеві слова: процес, банкрутство, ліквідація, неплатоспроможність, 

аудит процесу банкрутства, аналітичні процедури, етапи аудиту, звіт 

незалежного аудитора. 

Abstract. In the article the features of the audit process of liquidation and 

bankruptcy. Today the issue of bankruptcy is extremely common in Ukraine. In order 

to prevent and eliminate the possible causes of the bankruptcy of the enterprise to 

audit .. Analysis of the research indicates that the main causes of bankruptcy are: 

reducing the national income; inflation and unemployment; instability of the tax 



system, a significant reduction in demand; financial instability, political instability; 

ineffective financial strategy; low liquidity assets. 
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audit, stages of the audit report of the independent auditor. 

Вcтуп. 

Актуальність теми обумовлена бурхливим реформуванням в Україні 

законодавства про банкрутство: змінюються нормативні підходи, коригується 

правовий інструментарій, змінюється погляди щодо трактування проблем 

неплатоспроможності та банкрутства підприємств. Законодавство про 

банкрутство містить юридичні засоби регулювання майнових відносин, що 

виникають між кредиторами і боржником, коли боржник не здатний виконати 

свої майнові зобов’язання. Зміни у податковому та обліковому законодавстві 

суттєво вплинули на розвиток теоретичних досліджень інституту банкрутства. 

Огляд літератури. 

Значний внесок у дослідження проблем бухгалтерського обліку і аудиту 

процесів ліквідації та банкрутства зробили вчені кафедри «Обліку і аудиту» 

КНУ ім. Тараса Шевченка, а саме: Н.І. Дорош, В.Г.Швець, Т.Г.  Мельник, Г. П. 

Голубнича, Н.О. Гура, І.П. Склярук. Вагомий внесок у дослідження проблем 

антикризового управління та банкрутства підприємств зробили такі закордонні 

та вітчизняні вчені, як Е. Альтман, В. Бівер, Дж. Аргенті, В. А. Баринов, І. О. 

Бланк,  А. Г. Грязнова, М. О. Кизим, 

Вхідні дані та методи. 

Інформаційною базою наукової статті слугують: законодавчо-нормативні 

акти, первинна документація, фінансова звітність підприємств, Положення 

стандарти бухгалтерського обліку, Міжнародні стандарти фінансової звітності, 

Міжнародні стандарти аудиту, Закони України, Податковий і Господарський 

кодекси України, також статті в економічних журналах, монографії, праці 

вітчизняних та зарубіжних вчених в галузі фінансового обліку та аудиту. У 

науковій статті були використані такі методи дослідження: дедукція та 

індукція, синтез і аналіз, діалектичний, історичний та системний підходи, 



специфічні елементи методів  бухгалтерського обліку – оцінка, калькулювання, 

документування, інвентаризація, рахунки, подвійний запис, бухгалтерський 

баланс, бухгалтерська звітність.  

Результати. Обговорення та аналіз. 

Метою аудиту підприємства-боржника є встановлення достовірності даних 

про наявність активів, відображення капіталу та зобов'язань, результатів діяльності, 

представлених у ліквідаційному балансі та інших формах фінансової звітності 

економічного суб'єкта, а також відповідність фінансових і господарських операцій, 

що в них відображені, нормативним вимогами.  

Об’єкт аудиту є система бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю 

а також інформаційні системи та показники ефективності діяльності та  ділової 

активності. Предметом аудиту є оцінювання діяльності суб’єкта 

господарювання.  Аналізуючи наведені поняття, можна зробити висновок, що 

поняття об’єкту аудиту є більш вузьким за поняття предмету аудиту.[10, с.17] 

Для забезпечення проведення аудиту  банкрутства  підприємства доцільно 

мати таку інформаційну базу.(Рис.1) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Запропонована інформаційна база для визначення банкрутства 

підприємства 

Наявність такої врегульованої на законодавчому рівні держави 

інформаційної бази у повному об’ємі дасть можливість[8,с24]: 

 своєчасно попереджувати банкрутство підприємства; 

відновити платоспроможність підприємства; 
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 проконтролювати збереженість майна підприємства-боржника; 

 максимально задовольнити вимоги кредиторів 

З метою ефективної організації аудиту необхідно структурувати 

аудиторський процес, тобто визначити основні етапи аудиту. 

На практиці більшість вчених виділяє 5 етапів проведення аудиту 

банкрутства підприємства. На кожному етапі аудиторської перевірки 

застосовують окремі аудиторські процедури .( Рис.3.2) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 2 Етапи проведення аудиту банкрутства підприємства 

 Під час пздійснення процесу планування аудиторського завдання аудитор 

керується Міжнародним стандартом аудиту 300 «Планування аудиту 

фінансової звітності», згідно з яким планування має обов’язків характер. 

Планування аудиту повинно проводитись відповідно до загальних принципів 

аудиту: комплексності, безперервності та оптимальності планування.  

Під час процесу планування аудиторові необхідно [11, c.215]: 

• розробити та задокументувати загальну стратегію аудиту, що визначає 

передбачуваний обсяг, напрямок аудиторської перевірки та подальші 

аудиторські процедури; 

• розробити і задокументувати детальний план аудиту – робочий 

Оцінка ризику і суттєвості 

Узагальнення результатів аудиту 

Збір інформації  

 

Планування діяльності 

Оцінка систем бухгалтерського обліку і 
внутрішнього контролю. 



деталізований документ, що містить у собі опис характеру, строків та обсягу 

аудиторських процедур. 

Також необхідним є проведення аналізу ефективності діяльності 

підприємства, спрямованого на виявлення нераціональних дій, які могли б 

стати причиною банкрутства. До ознак вчинення протиправних дій при 

банкрутстві можна зарахувати: скорочення майна, необхідного для основної 

діяльності; перевищення оборотності дебіторської заборгованості над 

кредиторською; придбання та постачання товарів на невигідних умовах;  оплата 

фіктивних угод; виведення майна в статутний капітал спеціально створеного 

підприємства[9,с.108].  

З метою оцінювання ймовірності настання банкрутства застосовуються 

аналітичні процедури. МСА 520 «Аналітичні процедури» аналітичні процедури 

визначає як процедури, що передбачають аналіз важливих фінансових 

показників і тенденцій з подальшим вивченням відхилень та взаємозв’язків, які 

суперечать іншій відповідній інформації чи прогнозним величинам [6,c.228]. 

Таблиця 1. 

Аналітичні процедури при справі про банкрутства підприємства [12,c.24] 

Стадія процедури 
банкрутсва Аналітичні процедури 

Досудова санація Оцінка фінансового сьану боржника спрямованя на 
попередження стану 

Оголошення справи 
про банкрутсво 

Підтвердження неплатоспроможності боржника 
задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі 
Оцінка фінансовго стану та платоспроможності 
боржника після оголошення справи про банкрутво 
Встановлення достатності розміру майна для покриття 
судових витрат 
Експертиза фінансового-господарської діяльності 
бордника 
Визначення ознак прихованого та фіктивного 
банкрутства  

План санації або 
ліквідації 

Інвентарізація  та оцінка майна боржника 

Припинення справи 
про банкрутство 

Інформація про фінансовий стан та платоспроможність 
боржника  



Важливими елементами аудиторської перевірки є тести засобів контролю 

та аудиторські процедури по суті.  

Аудиторські процедури по суті – детальна перевірка показників реєстрів 

податкового обліку, первинних та зведених документів, відображення оборотів 

і сальдо за рахунками фінансового обліку в частині використання їх показників 

в податкових деклараціях. 

Основне призначення тестів засобів контролю – виявлення істотних 

недоліків заходів контролю платника податків, які призводять до помилок у 

деклараціях та податкових реєстрах [7,c.341]. 

 Заключним етапом аудиторської роботи є узагальнення результатів аудиту 

банкрутства підприємства. Основним положенням, що регулює 

документування та узагальнення результатів аудиту є МСА 230 «Аудиторська 

документація». Відповідно до п.6 МСА 230 аудиторська документація має два 

завдання: запис виконаних аудиторських процедур, отримання доречних 

аудиторських доказів та висновків, які були отримані аудитором.  

На жаль, у жодному МСА відсутні вказівки щодо форми та змісту  

робочого документа аудитора. Аудитор повинен самостійно складати зміст 

робочого документа відповідно стану обліку конкретного замовника. Форма, 

зміст та обсяг документації з аудиту повинні давати відповідь на питання щодо 

дотримання повної мірою вимог законодавства  

Аудиторський звіт – це підсумковий документ, адресований керівництву, 

власнику, загальним зборам акціонерів господарюючого суб'єкта, що містить 

детальні відомості про хід аудиту, виявлені відхилення від встановленого 

порядку ведення бухгалтерського обліку, порушення у фінансовій звітності, а 

також іншу інформацію, отриману в результаті проведеного огляду документів 

та вивчення операцій і є підставою для складання аудиторського висновку [3].  

Метою підготовки аудиторського звіту є доведення до керівництва 

господарюючого суб'єкта інформації про недоліки в бухгалтерському обліку, 

системі внутрішнього контролю, що можуть призвести до суттєвих помилок в 

бухгалтерській звітності, неефективного використання майна або його втрати, а 



також внесення пропозицій щодо удосконалення бухгалтерського обліку і 

внутрішнього контролю з метою запобігання відхилень, порушень, розкрадання 

майна тощо 

Висновки. 

Головною метою аудиту банкрутства підприємства є оцінювання 

потенційної життєздатності підприємства на підставі експертизи фінансової 

звітності, аналізу фінансово-господарської діяльності та верифікації планів 

антикризових заходів. Аудит процесів ліквідації та банкрутства проводиться 

відповідно Закону України «Про аудиторську діяльність» та МСА. Для 

ефективного проведення аудиту боржника необхідно дотримуватися чіткої 

організації аудиторського процесу. 
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