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Внутрішній аудит є важливим і невід'ємним елементом системи 

антикризового управління підприємством, який сприяє оптимізації 

управлінського процесу, допомагає ідентифікувати  й  усувати  слабкі  сторони в 

системах управління, попереджує про настання кризових явищ, забезпечує  

захист  від їх негативних наслідків,  визначає можливості  недопущення 

недоліків  та  відхилень у майбутньому [1]. 

На даний час управлінський персонал вітчизняних підприємств не 

повністю готовий користуватися послугами служб внутрішнього аудиту, що 

пояснюється неусвідомленням ролі та значення аудиту для подолання кризових 

явищ та забезпечення високої ефективності діяльності господарських суб’єктів.  

Внутрішній аудит у системі антикризового управління повинен 

проводитися згідно з розробленим планом та програмою для того, щоб 

своєчасно виявляти проблеми  й здійснювати заходи щодо коригування ходу та 

змісту робіт на підприємстві доки накопичені проблеми не наберуть кризових 

ознак [2].  

Служби внутрішнього аудиту повинні надавати для системи 

управління інформацію про фінансово-господарську діяльність, яка через 

регулюючу функцію антикризового управління має здійснювати необхідний 

зв'язок між виробничими, технологічними і економічними системами 

підприємства [3].  

Внутрішній аудит в системі антикризового управління підприємством 

повинен спрямовувати зусилля  на виконання таких завдань: 



  збору інформації для  вивчення ефективності управління 

підприємством; 

  дослідження економічного стану та перспектив розвитку 

підприємства; 

  виявлення слабких сигналів, які вказують на можливість появи 

кризових явищ; 

  визначення процедур для проведення діагностики кризового стану 

підприємства; 

  вибору та обґрунтування низки підконтрольних показників 

діяльності підприємства; 

  розробки антикризової політики управління; 

  формування антикризової стратегії та програми діяльності 

підприємства [4]. 

Внутрішній аудит в системі антикризового управління підприємством 

повинен здійснюватися поетапно. Послідовність його проведення відображена 

на рисунку 1. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Етапи внутрішнього аудиту в системі антикризового 

управління підприємством 

1. Підготовка до проведення внутрішнього аудиту в системі антикризового 

управління підприємством (вибір об’єкта аудиту, формування команди 

аудиторів, визначення обсягу та масштабу внутрішнього аудиту, конкретизація 

термінів виконання робіт). 

2. Проведення внутрішнього аудиту в системі антикризового управління 

підприємством (загальний аналіз стану антикризового управління об’єкта 

аудиту, реєстрація, збір і перевірка  даних  і результатів інструментальних 

вимірів небезпек і загроз, оцінювання результатів перевірки). 

3. Завершення внутрішнього аудиту в системі антикризового управління 

підприємством (складання підсумкових документів, розробка плану заходів 

щодо усунення вузьких місць  і недоліків в управлінні підприємством. 



Виконання зазначених завдань повинно сприяти попередженню та 

мінімізації можливих негативних наслідків кризового стану підприємства. При 

цьому доцільним є використання таких аудиторських процедур, як 

інвентаризація, розрахунково-аналітичні прийоми, документальні способи 

перевірки, спостереження, зустрічна перевірка, підтвердження, інспектування, 

опитування тощо [5]. 

Результати внутрішнього аудиту повинні бути інструментом 

управління підприємством.  Вони мають містити висновки про ступінь розвитку 

кризової ситуації, пропозиції щодо виконання антикризових заходів та реалізації 

антикризової програми  підприємства. 

В умовах економічної кризи, належно організована робота служби 

внутрішнього аудиту допоможе вчасно виявляти та знижувати ризик настання 

кризових явищ, сприятиме прийняттю науково обґрунтованих управлінських 

рішень. Тому всі керівники вітчизняних підприємств повинні приділяти увагу 

формуванню належної системи внутрішнього аудиту для забезпечення 

ефективності антикризового управління. 
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