
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Санаційний аудит 

Дисципліна вільного вибору студента 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є організаційні та методичні аспекти 

проведення санаційного аудиту.  

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів фундаментальних 

теоретичних та практичних знань і навиків проведення санаційного аудиту на 

вітчизняних підприємствах, планування та управління цим процессом відповідно до 

вимог чинного законодавства.  

 

Основні завдання 
 

Завданнями дисципліни є: засвоєння теоретичних засад санаційного аудиту; 

розгляд та вивчення методичних аспектів санаційного аудиту; набуття практичних 

навичок з організації та планування санаційного аудиту, застосування відповідних 

аналітичних процедур під час його проведення, оформлення робочих та підсумкових 

документів аудитора. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

підготовки магістрів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін  «Фінансовий аналіз», 

«Судово-бухгалтерська експертиза», «Фінансовий контроль в галузях економіки», 

«Бухгалтерський облік в управлінні підприємством». 

 

Вимоги до знань і умінь: 
 

Вивчення навчальної дисципліни «Санаційний аудит» передбачає досягнення 

такого кваліфікаційного рівня підготовки магістра, за якого він повинен: 

а) знати: 

  сутність, завдання та необхідність проведення санаційного аудиту;  

  законодавче та нормативно-правове забезпечення санаційного аудиту; 

  основні інформаційні джерела санаційного аудиту; 

  організаційні та методичні аспекти проведення санаційного аудиту; 

  порядок планування та основні етапи проведення санаційного аудиту. 

б) уміти: 

  виявляти та аналізувати внутрішні та зовнішні чинники діяльності 

підприємства, які можуть призвести до фінансової кризи; 

  визначити рівень життєздатності підприємства; 



  діагностувати рівень фінансової кризи; 

  відповідно до визначених вимог та принципів проводити санаційний аудит; 

  розробляти программу та план санаційного аудиту; 

  правильно застосовувати необхідні методи та процедури санаційного 

аудиту; 

  вести робочу документацію аудитора; 

  фахово складати підсумкову документацію за результатами санаційного 

аудиту.  

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 
 

Тема 1.    Сутність і предмет санаційного аудиту. 

Тема 2.    Методичні аспекти санаційного аудиту. 

Тема 3.    Методика аудиту виробничо-господарської діяльності підприємства. 

Тема 4. Методика аудиту фінансової сфери підприємства. 

Тема 5.    Аналітичні процедури санаційного аудиту. 

Тема 6.    Узагальнення результатів санаційного аудиту. 

 

 Кафедра: кафедра обліку і аудиту 

 Мова викладання: українська 

 Форми організації навчального процесу: лекції та практичні заняття 

 Форма підсумкового контролю: залік 

 Викладачі, які забезпечують навчальний процес: к.е.н., доцент 

Долбнєва Д.В. 
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