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Битківська А. В. Види та специфіка аудиту в процедурах відновлення платоспроможності підприємств
Стаття присвячена систематизації видів та розкриттю особливостей аудиту та аудиторських послуг у процедурах відновлення платоспро-
можності вітчизняних підприємств. Виокремлено основні види аудиту та охарактеризовано їх особливості. Встановлено, що в процедурах са-
нації (судової та досудової), розпорядження майном і мирової угоди може мати місце як внутрішній, так і зовнішній аудит, при цьому останній 
є більш дієвою формою контролю. На думку автора, основним видом аудиту фінансово неспроможних підприємств доцільно визнати аудит 
фінансової звітності, що має певні відмінності від традиційного, залежно від яких позиціонується як до- та постсанаційний. Ідентифіковано 
специфіку санаційного аудиту, метою якого є підтвердження достовірності, ефективності та досяжності плану санації. Надано орієнтовний 
перелік інших аудиторських послуг, який може розширюватися залежно від діючої процедури та потреб замовника. Обґрунтовано доцільність 
закріплення на законодавчому рівні проведення обов’язкового аудиту в процедурах відновлення платоспроможності.
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восстановления платежеспособности предприятий
Статья посвящена систематизации видов и раскрытию особенно-
стей аудита и аудиторских услуг в процедурах восстановления пла-
тежеспособности отечественных предприятий. Выделены основные 
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чия от традиционного, в зависимости от которых позиционируется 
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sure of specificities of auditing as well as audit services in the process of 
recovering the solvency of domestic enterprises. The main types of audit 
have been allocated and their features have been characterized. It has been 
determined that both internal and external audit may take place in the pro-
cedures of readjustment (judicial and pre-trial), disposition of property, and 
the settlement agreement, the latter being a more effective form of control. 
In the author’s view, the main type of audit of the financially insolvent en-
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as before- and post-readjustment. The specifics of readjustment audit have 
been identified, the purpose of which is to confirm the validity, efficiency, 
and achievability of the readjustment plan. An indicative list of other audit 
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Підприємства, що потрапляють у зону неплато-
спроможності, мають шанс на фінансове оздо-
ровлення та продовження діяльності в майбут-

ньому шляхом застосування процедур відновлення пла-
тоспроможності. Відповідно до Закону України «Про від-
новлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом» від 14.05.1992 р. № 2343-XII (надалі –  
Закон № 2343-ХІІ) [11] такими процедурами є досудо-
ва санація, розпорядження майном, санація та мирова 
угода. Однак недосконалість системи врегулювання не-
платоспроможності в Україні, про що свідчать дані ана-
літичної доповіді Всесвітнього банку «Doing Business 

2017» [3], відповідно до яких Україна за показником 
«Вирішення проблем з неплатоспроможністю» займає 
дуже низьку позицію – 150 місце серед 190 країн, при-
зводить і до низького рівня ефективності застосування 
процедур відновлення платоспроможності.

У зв’язку з вищезазначеним на даний момент має 
активізуватися процес пошуку інструментів для підви-
щення якості та результативності зазначених процедур, 
одним із яких може стати залучення до проведення 
процедур відновлення платоспроможності незалежних 
компетентних спеціалістів, а саме: аудиторів. Це зу-
мовлено тим, що зовнішні та внутрішні стейкхолдери 
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підприємства-боржника для прийняття раціональних 
та ефективних рішень мають володіти якісною, повною 
та, найважливіше, достовірною інформацією, що харак-
теризує фінансовий стан підприємства. Основним дже-
релом такої інформації є дані бухгалтерського обліку та 
звітності підприємства. Підтвердження або ж спросту-
вання достовірності в усіх суттєвих аспектах даних бух-
галтерського обліку та показників фінансової звітності, 
а також їх відповідності нормам, встановленим законо-
давством чи внутрішніми положеннями підприємства, 
зацікавлені користувачі можуть отримати, ознайомив-
шись з незалежною думкою аудитора, висловленою в 
результаті здійсненої перевірки. Своєю чергою, окрім 
підтвердження достовірності звітності, аудитори мо-
жуть надавати комплекс інших послуг.

Однак відсутність нормативно-правового регулю-
вання та недостатня опрацьованість питання аудиту в 
процедурах відновлення платоспроможності в науковій 
літературі зумовлює виникнення проблеми, що полягає 
в існуванні невизначеності щодо видів аудиту та складу 
аудиторських послуг, які доцільно здійснювати у відпо-
відних процедурах, та їх характерних особливостей.

Проблематика аудиту фінансово неспроможних 
підприємств, до яких застосовуються процедури від-
новлення платоспроможності, хоч і не достатньо поши-
рена, але все ж має місце в дослідженнях вітчизняних і 
зарубіжних науковців. Як свідчать результати проведе-
ного нами аналізу, лише деякі науковці, серед яких Бай-
кина С. Г., Іосипчук В. А., Москаль Н. В., Чернова М. В., 
Чугунова О. В., розглядають відповідні аспекти аудиту 
в розрізі процедур відновлення платоспроможності та 
банкрутства, тоді як більшість, наприклад Багацька К. 
В., Бобришева-Шкарлет Т., Нехай В. А., Онисько С. М., 
Островська О. А., Ращупкина В. Н., Терещенко О. О., 
Штангрет А. М., зосереджують увагу на дослідженні ви-
ключно санаційного аудиту як важливого елемента про-
цедури санації, залишаючи поза увагою інші процедури 
та аудиторські послуги. Дослідження зазначених авто-
рів, безперечно, мають наукову значимість, проте на да-
ний момент залишається несформованим системне уяв-
лення про види аудиту та їх специфічні ознаки в розрізі 
процедур відновлення платоспроможності.

Метою статті є визначення основних видів аудиту 
та аудиторських послуг у процедурах відновлення пла-
тоспроможності підприємств і характеристика їх осо-
бливостей.

У процедурах відновлення платоспроможності по 
відношенню до підприємства-боржника (залеж-
но від користувача) аудит, як і у звичайних умо-

вах діяльності, доцільно розмежувати на зовнішній та 
внутрішній.

Внутрішній аудит – це перевірки, виконані 
всередині суб’єкта господарювання його працівниками 
(внутрішніми аудиторами) з метою надання необхідної 
інформації керівництву для прийняття управлінських 
рішень і здійснення внутрішнього поточного контролю 
[10, с. 16]. Внутрішній аудит дає можливість попереджа-
ти кризові явища на підприємстві, що дозволяє позиціо-
нувати його як невід’ємну складову у процесі забезпе-

чення безперервної діяльності підприємства, а, отже, як 
важливий елемент процесу відновлення платоспромож-
ності. Однак це не виключає необхідності проведення 
зовнішнього незалежного аудиту, оскільки, як визна-
чено МСА 610 «Використання роботи внутрішніх ауди-
торів» [5, с. 667], внутрішні аудитори не можуть бути 
незалежними від підприємства. До того ж, внутрішній 
аудит виконується персоналом, тому його здійснення 
стає неможливим при звільненні працівників у проце-
дурі санації, що може бути передбачене планом санації. 
Разом з тим, матеріали внутрішнього аудиту можуть ви-
користовуватися зовнішніми аудиторами для розуміння 
особливостей діяльності підприємства, ідентифікації та 
оцінювання ризиків суттєвого викривлення, тому даний 
вид аудиту, безперечно, повинен мати місце в процеду-
рах відновлення платоспроможності, але більш дієвою 
формою контролю залишається саме зовнішній аудит.

Своєю чергою, цілі та завдання зовнішньої пере-
вірки змінюються залежно від діючої процедури віднов-
лення платоспроможності, що вимагає проведення від-
повідного виду аудиторських послуг.

Повністю підтримуючи позицію Іосипчука В. А. 
[4], зазначимо, що основним видом аудиторських 
послуг у процедурах відновлення платоспромож-

ності та банкрутства має бути саме аудит фінансової 
звітності, оскільки стейкхолдери, незалежно від їх по-
треб, мають використовувати лише повну та достовірну 
інформацію для прийняття ефективних рішень, що мо-
жуть впливати на подальшу долю компанії. Однак про-
веденням власне аудиту фінансової звітності аудитор-
ські послуги в процедурах санації (судової та досудової) 
та розпорядження майном не можуть обмежуватися, 
оскільки важливим завданням у даних процедурах є оцін-
ка санаційної спроможності та розробка плану санації. 
Аудит, що проводиться на підприємствах, які перебува-
ють у кризовому стані, з метою оцінки санаційної спро-
можності, тобто наявності в підприємства фінансових, 
організаційно-технічних і правових можливостей, які ви-
значають його здатність до успішного проведення фінан-
сової санації, є санаційним аудитом [14, с. 109, 110].

Проаналізувавши наукові праці, можемо зазначи-
ти, що деякі науковці характеризують санаційний аудит 
як аудит, що має здійснюватися після розробки плану 
санації [12, с. 209; 2, с. 404], який, власне, і є об’єктом 
перевірки. Інші [1; 9, с. 189] схиляються до думки, що 
застосування цього аудиту можливе й до розробки та 
затвердження плану санації, при цьому план санації роз-
робляється і затверджується з урахуванням рекоменда-
цій аудитора.

З цього приводу доцільно зауважити, що аудитор-
ські послуги можуть надаватись як до, так і після роз-
робки плану санації у відповідній процедурі. Однак у 
випадку залучення аудиторів до розробки плану санації 
мова йде не про власне санаційний аудит, а про супутні 
послуги, у результаті яких впевненість не висловлюєть-
ся, тому користувачі роблять свої власні висновки на 
підставі результатів роботи аудитора. Своєю чергою, са-
наційний аудит має проводитися лише після розробки 
плану санації. При цьому аудитори, які брали участь у 
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розробці плану санації, відповідно до принципів профе-
сійної етики не зможуть провести санаційний аудит.

У науковій літературі [14, с. 112; 9, с. 80] санаційний 
аудит та аудит фінансової звітності інтерпретуються як 
аудиторські послуги, що можуть проводитися в комп-
лексі, однак як з теоретичної, так і з практичної точок 
зору, їх доцільно відокремити, оскільки вони: 
 мають різні об’єкти та завдання перевірки 

(об’єктом аудиту фінансової звітності є фінан-
сова звітність підприємства, а завданням – під-
твердження її достовірності; об’єктом санацій-
ного аудиту – план санації, а завданням – під-
твердження його достовірності, ефективності, 
економічності та досяжності);

 можуть не збігатися в часі проведення (аудит 
фінансової звітності має передувати розробці 
плану санації, щоб забезпечити достовірність 
даних, з використанням яких такий план роз-
роблюється, тоді як санаційний аудит має про-
водитися вже після розробки плану санації).

Як вірно зазначає Москаль Н. В. [8, с. 59], санацій-
ний аудит передбачає підтвердження достовірності та 
ефективності плану санації, тобто надання впевненості, 
тому логічно віднести його до завдань з надання впевне-
ності, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової 
інформації, та позиціонувати як перевірку прогнозної 
фінансової інформації. Своєю чергою, якщо аудит фі-
нансової звітності на останню звітну дату перед прове-
денням санаційного аудиту мав місце, аудитори можуть 
спиратися на висловлену думку щодо достовірності 
бухгалтерського обліку та звітності за результатами та-
кого аудиту. Проте, якщо аудит фінансової звітності на-
передодні не проводився, виникає питання: як аудитору 
отримати впевненість у достовірності даних бухгалтер-
ського обліку та фінансової звітності, які будуть вико-
ристовуватися в процесі санаційного аудиту?

На думку Москаль Н. В. [6; 7, с. 92], проведення ау-
диту фінансової звітності при санаційному аудиті є не-
доцільним, оскільки це досить трудомісткий і вартісний 
процес. Отже, дослідник пропонує здійснювати експрес-
оцінку достовірності бухгалтерського обліку та надій-
ності системи внутрішнього контролю, оскільки про-
цедури, здійснені в межах такої оцінки, будуть обмежені 
часом їх здійснення та обсягом аудиторських доказів по-
рівняно з процедурами аудиту фінансової звітності.

Експрес-оцінка як альтернатива аудиту фінансової 
звітності в процедурах відновлення платоспро-
можності могла б мати місце, тому що, дійсно, тер-

міни здійснення процедур обмежені, а боржник може не 
мати коштів, щоб оплатити вартість послуг з проведен-
ня аудиту фінансової звітності. Однак у будь-якому разі 
експрес-оцінка не зможе забезпечити належного рівня 
впевненості, як це можливо при повноцінному аудиті 
фінансової звітності. Тому для вирішення цієї пробле-
ми доцільно запропонувати запровадити обов’язковий 
аудит фінансової звітності перед складанням плану 
санації та проведенням санаційного аудиту. Водночас 
обов’язковість проведення аудиту в процедурах віднов-
лення платоспроможності обумовлена не лише необ-

хідністю забезпечення санаційного аудиту достовірною 
інформацією, а й, як було попередньо визначено, потре-
бою забезпечення зацікавлених користувачів достовір-
ними даними для прийняття ефективних рішень.

При цьому аудит фінансової звітності, що прово-
диться до розробки плану санації та до безпосереднього 
введення санаційних заходів, основним завданням яко-
го є підтвердження достовірності даних бухгалтерсько-
го обліку та фінансової звітності, на яких в подальшому 
буде ґрунтуватися план санації, можливо охарактери-
зувати як досанаційний. Такий аудит відрізнятиметься 
від традиційного, оскільки, як зазначає Іосипчук В. А. 
[4], планування аудиту в умовах неплатоспроможності 
та банкрутства повинне базуватися на комплексному 
розгляді методологічних питань оцінки ризиків та ви-
значення суттєвості та узгоджуватися з цільовою спря-
мованістю відповідних процедур.

У процедурах відновлення платоспроможності на 
підприємствах досить часті випадки конфліктів 
персоналу, шахрайства та зловживань як з боку 

персоналу та керівництва, так і збоку кредиторів, про-
галин в обліку, втрати документації або вилучення її су-
дом. Тому, погоджуючись з Черновою М. В. [13], зазна-
чимо, що в таких умовах в аудиті більш широке поши-
рення отримують нормативно-правові методи та при-
йоми фактичного контролю, оскільки проведення усних 
і письмових опитувань може бути неінформативним.

Головна мета досанаційного аудиту фінансової 
звітності – підтвердити достовірність обліку та звіт-
ності боржника, проте, за погодженням із замовником, 
залежно від його потреб коло завдань може значно роз-
ширюватися за рахунок, наприклад: 
 установлення в процесі аудиту причин непла-

тоспроможності підприємства та можливих 
шляхів її відновлення; 

 виявлення ознак дій з приховування банкрут-
ства, фіктивного банкрутства чи доведення до 
банкрутства; 

 здійснення аналізу фінансового стану;
 діагностики ймовірності банкрутства; 
 проведення аналізу формування дебіторської 

та кредиторської заборгованості; 
 виявлення можливих шляхів незаконного ви-

ведення активів підприємства тощо.
Своєю чергою, аудит фінансової звітності, що про-

водиться після завершення заходів фінансового оздо-
ровлення або в процесі їх здійснення, можна позиціону-
вати як постсанаційний. Такий аудит відрізнятиметь-
ся як від традиційного, так і від досанаційного аудиту 
фінансової звітності, оскільки в процесі перевірки осно-
вну увагу необхідно сфокусувати саме на: специфічних 
операціях, пов’язаних з реалізацією санаційних заходів, 
що перераховані у ч. 1 та ч. 2 ст. 29 Закону № 2343-ХІІ; 
доцільності здійснення витрат, пов’язаних з процедура-
ми відновлення платоспроможності; перевірці резуль-
татів інвентаризації, проведеної арбітражним керую-
чим; проведенні розрахунків з кредиторами, що мають 
здійснюватися у відповідній черговості тощо.
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Крім того, у процесі постсанаційного аудиту за по-
годженням із замовником можливе здійснення оцінки 
ефективності проведення санаційних заходів та оцінки 
дій арбітражного керуючого, наприклад у частині вжи-
тих заходів щодо пошуку та повернення майна підпри-
ємства, ліквідації дебіторської заборгованості, наявнос-
ті необґрунтованих витрат.

Доцільно запропонувати встановити обов’язко-
вість здійснення та санаційного аудиту, оскільки ко-
ристувачам, серед яких, насамперед, кредитори та гос-
подарський суд, які схвалюють план санації та можуть 
не мати спеціальних знань для його належної оцінки, 
потрібно чітко усвідомлювати його достовірність, мож-
ливість та доцільність реалізації.

Вирішити проблему оплати послуг аудиторів у ви-
падку відсутності в боржника коштів для цього цілком 
реально шляхом законодавчого закріплення можли-
вості призначення господарським судом проведення 
аудиту за рахунок кредиторів або інвесторів, які вияви-
ли бажання взяти участь у санації підприємства. Про-
ведення обов’язкового аудиту дійсно буде додатковим 
фінансовим тягарем, однак ці витрати можуть повністю 
виправдати себе, оскільки рішення, прийняті на основі 
повної та достовірної інформації, будуть значно резуль-
тативнішими.

Розглянемо необхідність та умови встановлення 
обов’язкового аудиту по кожній процедурі віднов-
лення платоспроможності.
Досудова санація. З метою розуміння реального 

фінансового стану підприємства, доцільності та необ-
хідності прийняття рішення про введення процедури 
господарський суд має бути впевненим у достовірності 
та досяжності плану санації та інших даних, що надають-
ся до заяви про затвердження такого плану (наприклад, 
списку кредиторів, який містить суми заборгованості 
перед кожним кредитором), джерелом яких є дані бух-
галтерського обліку та фінансової звітності. Отже, до-
цільно в даному випадку запропонувати додати до пере-
ліку документів, що надаються господарському суду (ч. 
5 ст. 6Закону № 2343-ХІІ) аудиторський висновок щодо 
достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансо-
вої звітності підприємства на останню звітну дату піс-
ля прийняття рішення про проведення санації та перед 
початком розробки плану санації, тобто досанаційний 
аудит фінансової звітності, а також висновок за ре-
зультатами санаційного аудиту, який потрібно про-
водити після розробки плану санації та до проведення 
зборів кредиторів, на яких має схвалюватися план сана-
ції перед поданням до суду.

У разі невдачі при здійсненні досудової санації або 
у випадку, коли досудова санація не мала місце взагалі, 
але встановлено факт неплатоспроможності підприєм-
ства, подається заява про порушення справи про бан-
крутство. При цьому відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону 
№ 2343-ХІІ до заяви додаються відповідні документи, 
перелік яких варто доповнити аудиторським висновком 
щодо достовірності фінансової звітності боржника на 
останню звітну дату перед поданням зазначеної заяви, 
що, перш за все, може бути гарантом достовірності або 

безпідставності доказів для порушення справи про бан-
крутство. До того ж, якщо попередньо здійснювалися 
заходи досудової санації, аудит фінансової звітності 
буде позиціонуватись як постсанаційний.

Розпорядження майном. Процедура вводиться 
ухвалою господарського суду про порушення справи про 
банкрутство. Цією ж ухвалою суд може зобов’язати борж-
ника провести аудит (ч. 11 ст. 16 Закону № 2343-ХІІ). Це 
єдина існуюча на даний момент законодавча вимога про-
ведення аудиту фінансово неспроможних підприємств у 
процедурах відновлення платоспроможності та банкрут-
ства. Водночас зауважимо, що особливості такого аудиту 
Законом № 2343-ХІІ не встановлюються. Можна лише 
припустити, що мова йде про аудит фінансової звітності 
з метою підтвердження її достовірності, однак, як було 
вище зазначено, аудит фінансової звітності необхідно 
здійснити до подання заяви про порушення справи про 
банкрутство з метою підтвердження, передусім, підстав 
для порушення судової справи. Крім того, у процедурі 
розпорядження майном не пізніше 2 місяців від дня по-
рушення провадження має бути розроблений та поданий 
на розгляд комітету кредиторів план санації (ч. 3 ст. 22 За-
кону № 2343-ХІІ). Як вже наголошувалося, перед розроб-
кою плану санації доцільно підтвердити достовірність 
даних, на яких він буде базуватися, тому, враховуючи об-
меженість часу, доцільно досанаційний аудит фінансо-
вої звітності проводити до введення процедури розпо-
рядження майном, тобто на етапі підготовки до подання 
заяви про порушення справи про банкрутство. 

У підсумковому засіданні у процедурі розпоря-
дження майном суд може прийняти одне з рі-
шень: ввести процедуру санації та затвердити 

план санації; ввести процедуру санації та зобов’язати 
керуючого санацією підготувати план санації; визнати 
боржника банкрутом і відкрити ліквідаційну процеду-
ру; припинити провадження у справі про банкрутство; 
продовжити строк процедури розпорядження майном. 
Таке рішення суд приймає за пропозицією розпорядни-
ка майна боржника та на підставі рішення зборів кре-
диторів, які, своєю чергою, можуть ґрунтуватися на 
матеріалах незалежної аудиторської перевірки. Отже,  
у процедурі розпорядження майном є сенс передбачити 
ст. 22 Закону № 2343-ХІІ щодо необхідності проведення 
санаційного аудиту після розробки плану санації та до 
його розгляду кредиторами.

Санація. У випадках, передбачених Законом  
№ 2343-ХІІ, керуючий санацією зобов’язаний подати 
до суду розроблений і схвалений комітетом кредиторів 
план санації боржника. Отже, і в процедурі санації мож-
ливе проведення санаційного аудиту після розробки 
плану санації. Крім того, варто передбачити проведення 
обов’язкового аудиту фінансової звітності й на останню 
звітну дату перед завершенням процедури санації шля-
хом доповнення ч. 2 ст. 36 Закону № 2343-ХІІ вимогою, 
відповідно до якої звіт керуючого санацією повинен міс-
тити аудиторський висновок щодо достовірності фінан-
сової звітності. Такий аудит доцільно охарактеризувати 
як постасанаційний, що здійснюється з метою підтвер-
дження достовірності даних про стан підприємства вже 
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після здійснення заходів фінансового оздоровлення, які 
вливатимуть на рішення кредиторів та господарського 
суду щодо подальшої долі боржника.

Мирова угода. Під даною процедурою розумі-
ють домовленість між боржником і кредитором щодо 
відстрочки та (або) розстрочки, а також прощення 
(списання) кредиторами боргів боржника, яка може 
укладатися під час будь-якої іншої процедури віднов-
лення платоспроможності [11]. З моменту затверджен-
ня мирової угоди судом припиняється провадження у 
справі про банкрутство, але аудит фінансової звітності 
може проводитися з ініціативи боржника або якщо він 
є обов’язковим для нього відповідно до законодавства. 
У такому разі аудит, який здійснюватиметься під час дії 
мирової угоди, яка була укладена за результатами про-
цедур судової або досудової санації та розпорядження 
майном, якій передувала досудова санація, також до-
цільно охарактеризувати як постсанаційний. Укла-
дення мирової угоди можливе й у процедурі ліквідації, 
у зв’язку з чим аудит фінансової звітності матиме ха-
рактеристики постліквідаційного аудиту, який також 
відрізнятиметься від традиційного, оскільки його спе-
цифіка зумовлена особливостями процедури ліквідації, 
що є процедурою банкрутства та не належить до про-
цедур відновлення платоспроможності, тому й харак-
теристиці ліквідаційного аудиту має бути присвячене 
окреме дослідження.

Таким чином, встановлено, що в процедурах від-
новлення платоспроможності важливу роль віді-
грає саме обов’язковий аудит, однак залежно 

від законодавчої регламентації (ініціативи здійснення) 
доцільно виокремити й добровільний (ініціативний) 
аудит, який, безперечно, має місце та, окрім аудиту 
фінансової звітності, може бути представлений таким 
комплексом аудиторських послуг, які залежно від 
поставленого завдання будуть ідентифікуватись як за-
вдання з надання впевненості, що не є аудитом чи 
оглядом, або як супутні послуги:
 аналіз причин і факторів фінансової неспро-

можності;
 аналіз фінансового стану боржника;
 виявлення ознак дій з приховування банкрут-

ства, фіктивного банкрутства чи доведення до 
банкрутства;

 діагностика ймовірності банкрутства;
 аналіз дебіторської та кредиторської заборго-

ваності;
 участь в інвентаризації майна боржника, вимо-

га здійснення якої законодавчо закріплена для 
процедур розпорядження майном і санації;

 проведення оцінки майна боржника;
 розробка заходів фінансового оздоровлення та 

плану санації;
 поточний контроль за реалізацією заходів фі-

нансового оздоровлення;
 перевірка звітів арбітражних керуючих та оцін-

ка законності їх дій;
 оцінка ефективності проведених санаційних за-

ходів тощо.

Безперечно, це неповний перелік аудиторських 
послуг, які можуть мати місце в процедурах відновлення 
платоспроможності, він може значно розширюватися 
залежно від діючої процедури та потреб замовників.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження встановле-

но, що в процедурах відновлення платоспроможності 
доцільно виокремити такі основні види аудиту: по від-
ношенню до підприємства-боржника – внутрішній та 
зовнішній; залежно від законодавчої регламентації –  
обов’язковий та ініціативний; залежно від видів ауди-
торських послуг – аудит фінансової звітності (специфі-
ка якого є відмінною від традиційної та зумовлена осо-
бливостями процесу фінансового оздоровлення), сана-
ційний аудит як завдання з надання впевненості (що не 
є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, 
спрямований на підтвердження достовірно сті, досяж-
ності та ефективності плану санації), комплекс інших 
аудиторських послуг (цільова спрямованість яких за-
лежить від потреб користувачів). При цьому аудит фі-
нансової звітності, що здійснюється до розробки плану 
санації та до безпосереднього введення санаційних за-
ходів, доречно позиціонувати як досанаційний, а той, 
що здійснюється в процесі або після реалізації заходів 
фінансового оздоровлення, – як постсанаційний.

Залучення незалежних спеціалістів в особі аудито-
рів чи аудиторських фірм до проведення процедур від-
новлення платоспроможності може значно підвищити 
їх результативність та шанси підприємств на фінансове 
оздоровлення. Для цього аудиторські послуги, що нада-
ються підприємствам-боржникам, мають бути належної 
якості, що може забезпечуватися лише за умов наявнос-
ті повноцінного нормативно-правового регулювання та 
теоретико-методичного забезпечення. Тому проблема-
тика аудиту фінансово неспроможних підприємств має 
активно досліджуватися, розширюватися та створюва-
ти підґрунтя для інтеграції різних видів аудиту у сферу 
відносин неплатоспроможності та банкрутства та під-
вищення їх ефективності.                    
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