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1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна Вибіркова

Семестр 2

Кількість кредитів  4

Загальна кількість годин 120

Кількість модулів 1

Лекції, годин 30

Практичні/ семінарські, годин 15

Лабораторні, годин -

Самостійна робота, годин 75

Тижневих годин для денної форми навчання: 8

аудиторних 3

самостійної роботи студента 5

Вид контролю залік

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування у студентів основ фінансової санації та механізму оцінки 
санаційної спроможності, правил фінансування санації та реструктуризації 
підприємств, економіко-правових аспектів банкрутства та ліквідації підприємств 
різних форм власності та видів діяльності.

Завдання - полягають у: засвоєнні законів, за якими розгортається процес 
фінансової санації підприємств; формуванні навичок діагностики фінансової кризи 
та визначенні напрямків та методів її ліквідації; оволодінні методикою визначення 
оптимальної економічної поведінки господарюючих суб’єктів; формуванні знань з 
питань реструктуризації та банкрутства бізнесу. 



3. Структура дисципліни 

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс

1 2 3 4 5 6

Модуль 1
Змістовий модуль 1: Мета, сутність і види фінансової санації підприємств

Тема 1. Фінансова санація підприємств, її 
економічний зміст та порядок проведення 10 2 1 7

Тема 2. Оцінка санаційної спроможності
підприємств 12 4 1 7

Тема 3. Складання й узгодження плану 
фінансової санації підприємства 10 2 1 7

Тема 4. Досудова санація 10 2 1 7

Разом за змістовим модулем 1 42 10 4 28

Змістовий модуль 2: Фінансові джерела санації й санаційна реструктуризація підприємства
Тема 5. Санація підприємств у судовому
порядку 11 2 2 7

Тема 6. Фінансування санації
підприємств 14 4 2 8

Тема 7. Реструктуризація підприємств 14 4 2 8

Разом за змістовим модулем 2 39 10 6 23

Змістовий модуль 3. Економіко-правові аспекти санації, банкрутства й ліквідації підприємства
Тема 8. Методи державної фінансової
підтримки санації підприємства 14 4 2 8

Тема 9. Економіко-правові аспекти 
банкрутства й ліквідації підприємств 11 2 1 8

Тема 10. Особливості фінансової санації
й банкрутства підприємств різних форм
власності й видів діяльності.

14 4 2 8

Разом за змістовим модулем 3 39 10 5 24

Усього годин 120 30 15 75

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1
Семінар – розгорнута бесіда  
Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок 
проведення

1

2 Семінар з виконанням практичних задач  
Оцінка санаційної спроможності підприємств 1

3 Семінар запитань і відповідей  
Складання й узгодження плану фінансової санації підприємства 1

4 Семінар запитань і відповідей  
Досудова санація 1

5 Семінар запитань і відповідей  
Санація підприємств у судовому порядку 2

6 Семінар – розгорнута бесіда  
Фінансування санації підприємств 2

7 Семінар з виконанням практичних задач  
 Реструктуризація підприємств 2

8 Семінар – розгорнута бесіда  
Методи державної фінансової підтримки санації підприємства 2



9 Семінар запитань і відповідей  
Економіко-правові аспекти банкрутства й ліквідації підприємств 1

10
Семінар – розгорнута бесіда  
Особливості фінансової санації й банкрутства підприємств різних 
форм власності й видів діяльності.

2

5. Індивідуальні завдання

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.

3.
Добір статистичної інформації щодо динаміки обсягів виробництва продукції 
та стану прибутковості/збитковості підприємств, цінових та структурних 
диспропорцій, дослідження тенденцій стану ліквідності та платоспроможності 
підприємств, тощо.

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 1

Змістовий модуль 1: Мета, сутність і види фінансової санації підприємств

Семінар – 
розгорнута бесіда  
Фінансова санація 

підприємств, її 
економічний зміст 

та порядок 
проведення

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Фінансова криза на 
підприємстві та її симптоми. Внутрішні і зовнішні при-
чини кризи. Види та фази фінансової кризи. Економічна 
сутність санації. Мета та зміст фінансової санації. Типи 
санаційних заходів. Умови, за яких може прийматися 
рішення про проведення санації підприємства. Орга-
нізація менеджменту санації на підприємстві. Порядок 
проведення санації. Класична модель фінансової сана-
ції. 
Джерела [1-13] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

Семінар з 
виконанням 

практичних задач  
Оцінка санаційної 

спроможності 
підприємств

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Сутність санацій-
ного аудиту. Завдання санаційного аудиту. Етапи про-
ведення санаційного аудиту. Способи і методи проведе-
ння санаційного аудиту. Аналіз різних поглядів на сут-
ність санаційної спроможності підприємства. Кількісні 
методики санаційної оцінки санаційної спроможності 
підприємства. Якісні методики оцінки санаційної спро-
можності підприємства: SWOT-аналіз. 
Джерела [1-13] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

Семінар запитань і 
відповідей  

Складання й 
узгодження плану 
фінансової санації 

підприємства

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Склад, обсяги та 
структура плану санації. Методологічні основи та поря-
док складання плану санації. Поняття санаційної стра-
тегії і тактики. Види санаційних стратегій. Порядок 
складання і узгодження плану санації. Фінансовий план 
як головна частина плану санації. Планування термінів 
погашення заборгованості. Рекомендації галузевих мі-
ністерств щодо складу плану санації. 
Джерела [1-13] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант

Семінар запитань і 
відповідей  

Досудова санація
7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Поняття досудової 
санації. Законодавче регулювання досудової санації. 
Порядок проведення досудової санації. Переваги і недо-
ліки досудової санації. Рекомендації галузевих міні-
стерств щодо досудової санації 
Джерела [1-13] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант

Змістовий модуль 2: Фінансові джерела санації й санаційна реструктуризація підприємства



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар запитань і 
відповідей  

Санація 
підприємств у 

судовому порядку

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Поняття і особли-
вості судової санації підприємства. Підстави для прове-
дення судової санації підприємства. Порядок проведен-
ня судової санації підприємства. Керуючий судовою са-
нацією, його права і обов’язки. Повноваження комітету 
кредиторів під час проведення судової санації підпри-
ємства. 
Джерела [1-13] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант

Семінар – 
розгорнута бесіда  

Фінансування 
санації 

підприємств

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Форми фінансової 
санації підприємства. Власний капітал як джерело сана-
ції підприємства. Санація балансу: сутність та необхід-
ність проведення. Визначення потреби в капіталі для 
фінансування санаційних заходів. Забезпечення фінан-
сової рівноваги на підприємстві. Оперативний механізм 
фінансової стабілізації. Тактичний механізм фінансової 
стабілізації. Стратегічний механізм фінансової стабі-
лізації. Золоте правило балансу. Правило вертикальної 
структури капіталу. 
Джерела [1-13] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

Семінар з 
виконанням 

практичних задач  
 Реструктуризація 

підприємств

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Поняття реструк-
туризації підприємства. Види реструктуризації. Фінан-
сова реструктуризація та її особливості. Відмінності 
між санацією і реструктуризацією. Реорганізація під-
приємства, спрямована на укрупнення та її види. Реор-
ганізація підприємства, спрямована на розукрупнення 
та її види. 
Джерела [1-13] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

Змістовий модуль 3. Економіко-правові аспекти санації, банкрутства й ліквідації підприємства

Семінар – 
розгорнута бесіда  
Методи державної 

фінансової 
підтримки санації 

підприємства

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Необхідність дер-
жавної підтримки санації. Форми і методи державної 
підтримки неплатоспроможних підприємства. Методи 
прямої державної підтримки. Методи непрямої держав-
ної підтримки. Регулювання санації і банкрутства в сві-
ті: прокредитосрька концепція. Регулювання санації і 
банкрутства в світі: продебітосрька концепція. Агенція 
з питань банкрутства: завдання, функції і повнова-
ження. Арбітражні керуючі в процедурі банкрутства 
підприємства: права і обов’язки. Департаменти з питань 
банкрутства при виконавчих органах влади: завдання, 
функції і повноваження. 
Джерела [1-13] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар запитань і 
відповідей  

Економіко-правові 
аспекти 

банкрутства й 
ліквідації 

підприємств

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Порядок подання 
заяви до суду про відкриття справи про банкрутство. 
Особливості провадження справи про банкрутство. 
Комітет кредиторів, його права, обов’язки і повнова-
ження. Порядок проведення ліквідаційної процедури. 
Черговість задоволення вимог кредиторів в процесі 
ліквідації підприємства. Мирова угода: сутність і мета 
складання.  
Джерела [1-13] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант

Семінар – 
розгорнута бесіда  

Особливості 
фінансової санації 

й банкрутства 
підприємств 
різних форм 

власності й видів 
діяльності.

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Банкрутство 
банківських установ: особливості регулювання. Санація 
банків: поняття і порядок проведення. Сучасні 
тенденції і особливості санації банків. Особливості 
банкрутства і санації державних підприємств. Злиття і 
поглинання як основний метод санації банківських 
установ. Зміст санації і банкрутства містоутворюючих і 
особливо небезпечних підприємств. Особливості 
банкрутства фізичних осіб. Особливості банкрутства і 
санації підприємств харчової промисловості. Пріори-
тетні форми і методи санації підприємств харчової про-
мисловості. Проблемні питання фінансування санації 
підприємств харчової промисловості. Особливості ан-
тикризового фінансового управління підприємствами в 
період фінансової кризи. 
Джерела [1-13] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

7. Результати навчання

1. Уміти теоретично і практично оцінювати рівень банкрутства та необхідність фінансової 
санації

2. Демонструвати здатність здійснювати процедури санаційного контролінгу та аудиту

3. Оцінювати умови і визначати внутрішні і зовнішні джерела санації підприємств

4. Демонструвати навички дійснювати санацію балансу і фінансову реструктуризацію 
підприємств

5. Визначати економіко-правові аспекти санації банкрутства і ліквідації підприємств

6. Оцінювати ефективність державної фінансової підтримки санації підприємств

7. Демонструвати навички письмової та усної комунікації державною та іноземними мовами, 
фахово використовувати економічну термінологію.

8.
Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність 
колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з 
урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу

9. Застосовувати набуті знання, розуміти предметну область та професію на практиці, бути 
відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних ситуацій.

10.
Володіти прийомами пошуку та використання наукової інформації, використовувати при 
цьому технічні засоби збору та обробки інформації, працювати на персональному 
комп’ютері

8. Форми навчання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури).



9. Методи оцінювання

Залік.



10. Розподіл балів, які отримують студенти протягом семестру

Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 

заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 

кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Змістовий модуль 1

Тема 1. 2 2 2 6

Тема 2. 2 2 2 6

Тема 3. 2 2 2 6

Тема 4. 2 2 2 6

Разом 
змістовий 
модуль 1

8 8 8 10 34

Змістовий модуль 2.

Тема 5. 2 2 2 6

Тема 6. 2 2 2 6

Тема 7. 2 2 2 6

Разом 
змістовий 
модуль 2

6 6 6 10 28

Змістовий модуль 3.

Тема 8. 2 2 2 6

Тема 9. 2 2 2 6

Тема 10. 2 2 2 6

Разом 
змістовий 
модуль 3

6 6 6 10 10 38

Разом 20 20 20 10 30 100



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 
результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за 
допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни 
(модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала

90-100 A 5, «відмінно»

80-89 B 4, «добре»
75-79 C

70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E

59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Комплекти індивідуальних завдань.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.

12. Рекомендована література

Основна

1. Нєізвєстна О.В. Фінансова санація і банкрутство підприємств. Конспект
лекцій / О.В. Нєізвєстна. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016 – 180 с.

2. Боронос В.Г. Управління фінансовою санацією: навч. посібник / В.Г.
Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко. – Суми: СумДУ, 2010. – 437 с.

3.
Великий Ю.М., Косарева І.П., Прохорова В.В., Майборода О.В. Управління 
фінансовою санацією: [навч. посіб.] / Харківський національний економічний 
ун-т. — 2-ге вид., перероб. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2007. — 368 c.

4. Кондрашихін А.Б., Пепа Т.В., Федорова В.О. Фінансова санація і банкрутство 
підприємств: [навч. посіб.] — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 208 с.

5.
Копилюк О.І., Медведєв В.П. Управління фінансовою санацією підриємства: 
[навч. посіб.] / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — Л.: 
Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. — 447 c.

6.
Терещенко О.О. Управління фінансовою санацією підприємств: [підручник] / 
Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К.:
КНЕУ, 2006. — 552 с.

7.
Корецька С.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: [навч. посіб.] / 
Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". — 
Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2005. — 159 с.

Допоміжна 

8.
Омелянович Л.О. Адаптивне антикризове управління фінансовими ресурсами
торговельних підприємств: [монографія] / Л.О. Омелянович, С.В. Чимирис. –
Донецьк : ДонНУЕТ, 2014. – 278 с.



9.
Піюренко І.О. Антикризове управління харчовими підприємствами:
проблеми теорії і практики: [монографія] / Піюренко І.О. - Херсон: Грінь 
Д.С., 2014. - 331 с.

10. Теория и практика антикризисного управления: [учебник] /Под. ред. С. Г. 
Беляева и В. И. Кошкина. – М.:Закон и право, ЮНИТИ, 2009. - 469 с.

11. Тюріна Н.М. Антикризове управління: [навч. посіб.] / Н.М. Тюріна, Н.С. 
Карвацька, І.В. Грабовська. ─ К.: Центр учбової літератури, 2012. ─ 448 с.

Інформаційні ресурси 

1. Сайт Верховної ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// 
www.rada.gov.ua.

2. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

3. Сайт банківської аналітики [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// 
www.bankografo.com.

4. Сайт економічних новин та інформації [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http:// www.economics.com.ua

5.
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом 
[Електронний ресурс]: Закон України від 14.05.1992 р. № 2343-XII - Режим 
доступу: http:// www.rada.gov.ua.

6. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України №436-
IV від 16.01.2003 р. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.


