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Предмет навчальної дисципліни 

  Предметом навчальної дисципліни є система фінансово-економічних відносин, що 

виникають у процесі антикризового управління фінансами підприємства, санації, 

реорганізації, банкрутства та ліквідації суб’єктів господарювання. 

Мета навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань з методології 

та практичного здійснення фінансової санації та банкрутства підприємств, фінансового 

забезпечення ліквідаційних процедур, управління процесами підготовки і здійснення 

фінансового оздоровлення неплатоспроможного підприємства чи його ліквідації в зв’язку з 

банкрутством. 

Основні завдання 

Основні завдання: з’ясування сутності фінансової санації та порядку її проведення; 

формування навичок діагностики фінансової кризи та причин її виникнення на підприємстві; 

визначення методів, правил та джерел фінансування санаційних заходів; з’ясування 

економіко-правових аспектів санації, банкрутства та ліквідації підприємств; набуття навичок 

планування фінансової санації; засвоєння процедур проведення санаційного аудиту; 

формування знань з питань реструктуризації та реорганізації підприємств у процесі санації 

та банкрутства; оволодіння методологічними підходами і методами оцінки вартості майна 

підприємства.  

Місце навчальної  дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів.  
Навчальна дисципліна  «Управління фінансовою санацією» вивчається після таких 

дисциплін як «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Менеджмент», «Податкова система», 

«Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Фінансовий аналіз». 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати: теоретичні засади фінансової санації та банкрутства підприємств; форми, 

правила та умови фінансування санації підприємств; сутність та форми реструктуризації 

підприємств; економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємств; суть 

та методи оцінки вартості майна підприємства; особливості санації та банкрутства окремих 

категорій підприємств. 

б) уміти: проводити діагностику фінансової кризи на підприємствах; оцінювати 

санаційну спроможність підприємств; складати та узгоджувати план фінансової санації 

підприємств; визначати джерела фінансування санації; проводити санацію балансу та 

аналізувати її доцільність; оцінювати фінансовий механізм реструктуризації підприємств; 

здійснювати контроль досудового врегулювання господарських спорів; застосовувати різні 

методики оцінювання вартості майна підприємства в процесі його санації чи ліквідації; 

оцінювати ефективність санаційних заходів на підприємстві. 

Зміст дисципліни за темами 
Тема 1 Основи фінансової санації підприємств.  

Тема 2 Роль контролінгу у санації підприємств.  

Тема 3 Діагностика фінансової кризи на підприємстві.  

Тема 4 Складання та узгодження плану фінансової санації підприємства.  

Тема 5 Оцінювання санаційної спроможності підприємства.  

Тема 6 Форми та необхідні передумови фінансування антикризових заходів. 

Тема 7  Санація балансу.  

Тема 8  Внутрішні джерела санації підприємств.  

Тема 9 Зовнішні джерела санації підприємств.  

Тема 10 Реструктуризація підприємства.  

Тема 11 Оцінювання вартості майна підприємства.  

Тема 12 Економіко-правові аспекти банкрутства та ліквідації підприємств.  



Тема 13 Особливості фінансової санації та банкрутства підприємств різних форм 

власності та видів діяльності. 
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 Мова викладання: українська  

 Форми організації навчального процесу:  лекції, семінарські та практичні заняття 

 Форма підсумкового контролю: залік  

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

 

Рекомендована література 

1. Антикризове фінансове управління підприємством : Навч. посіб. / С.Я. Салига, Є.І. 

Ляшенко, Н.В. Дацій та ін. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 203 с.   

2. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика антикризового управління: 

Навч. посіб. / Т.С. Клебанова, О.О. Бондар, О.В. Мозенков та ін. / За ред. О.В. Мозенкова. - 

X.: ВД „ІНЖЕК", 2003. - 272 с.  

3. Васьківська К.В. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посіб. К.В. 

Васьківська, О.А. Сич, В.Б. Прокопишак. - Львів, 2011. - 204 с.   

4. Єлецьких С.Я. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. /  С.Я. 

Єлецьких, Г.В. Тельнова. - Київ: Центр навчальної літератури, 2007. - 176 с.  

5. Кондрашихін А.Б. Фінансова санація і банкрутство підприємств: Навч. посіб./ 

А.Б.Кондрашихін, Т.В.Пепа, В.О.Федорова.- Київ: Центр навчальної літератури, 2007.- 208 с.  

6. Полінкевич О.М Фінансова санація та банкрутство підприємств : Навч. посібник / 

О.М. Полінкевич. - Київ: Центр навчальної літератури, 2011. – 424 с. 

7. Терещенко О.О. Управління фінансовою санацією підприємств : підручник / 

О.О.Терещенко - К.: КНЕУ, 2006. - 552 с.  

8. Тюріна Н.М. Управління фінансовою санацією підприємства : Підручник / 

Н.М.Тюріна, Н.С.Карвацка – Львів: «Новий Світ – 2000», 2008. – 396 с.  

9. Управління фінансовою санацією підприємства: Навч. посібник / С.Я.Салига, 

О.І.Дацій, Н.В.Нестеренко, О.В.Серебряков. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 240с. 

10.Управління фінансовою санацією підприємства: Навч. посібник / За ред. Данилюка 

М.О., Савича В.І. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 320с. 

11.Управління фінансовою санацією підприємств: Навч. росібник / Т.В. Пепа та ін. – 

Київ: Центр навчальної літератури, 2008. – 440 с. 

12.Управління фінансовою санацією підприємства : підручник. / Т. А. Говорушко, І. В. 

Дем’яненко, К. В. Багацька та ін. / за заг. ред. Т. А. Говорушко – К. : «Центр учбової 

літератури», 2013. – 400 с.  

13. Зеліско І.М. Управління фінансовою санацією підприємства: навчальний посібник. / 

І.М. Зеліско. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2015. – 320с. 

 

 

 

http://193.27.243.130/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%D0%9E.

	«Управління фінансовою санацією»



