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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
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».
Компетентності та результати навчання за дисципліною:
Компетентності
Результати навчання
ПР05. Володіти методичним
СК01. Здатність досліджувати
інструментарієм діагностики стану
тенденції розвитку економіки
фінансів суб’єктів господарювання.
підприємства за допомогою
інструментарію мікроекономічного
аналізу, оцінювати сучасні економічні
явища.
СК03. Здатність до діагностики стану ПР07. Розуміти принципи, методи та
фінансових систем (фінанси суб’єктів інструменти державного та ринкового
регулювання діяльності у сфері
господарювання).
фінансової санації
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ПР10. Ідентифікувати джерела та
розуміти методологію визначення і
методи отримання економічних
даних, збирати та аналізувати
необхідну фінансову інформацію,
розраховувати показники, що
характеризують що характеризують
стан фінансів суб’єктів
господарювання.
ПР13. Володіти загальнонауковими та
спеціальними методами дослідження
фінансових процесів.

СК04. Здатність застосовувати
економіко-математичні методи та
моделі для вирішення фінансових
задач.

СК10. Здатність визначати,
обґрунтовувати та брати
відповідальність за професійні
рішення.
СК11. Здатність підтримувати
належний рівень знань та постійно
підвищувати свою професійну
підготовку.

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні
знання для розв’язання практичних
завдань та змістовно інтерпретувати
отримані результати.
ПР17. Визначати та планувати
можливості особистого професійного
розвитку.
ПР18. Демонструвати базові навички
креативного та критичного мислення у
дослідженнях та професійному
спілкуванні.
ПР19. Виявляти навички самостійної
роботи, гнучкого мислення,
відкритості до нових знань.
ПР20. Виконувати функціональні
обов’язки в групі, пропонувати
обґрунтовані фінансові рішення.
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РОЗДІЛ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Номер
теми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Назва теми
Основи фінансової санації підприємств
Роль контролінгу у санації підприємств
Діагностика фінансової кризи на підприємстві
Складання та узгодження плану фінансової санації підприємства
Оцінювання санаційної спроможності підприємства
Форми та необхідні передумови фінансування антикризових заходів.
Санація балансу.
Внутрішні джерела санації підприємств.
Зовнішні джерела санації підприємств.
Реструктуризація підприємства
Оцінювання вартості майна підприємства
Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації
підприємств
Особливості фінансової санації та банкрутства підприємств різних
форм власності та видів діяльності
РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Основи фінансової санації підприємств.
Фінансова криза на підприємстві: її економічний зміст, фактори
виникнення, види, глибина. Поняття фінансової санації. Економічна сутність
санації. Мета та зміст фінансової санації. Різні погляди на сутність, цілі та
завдання санації. Типи санаційних заходів. Умови, за яких може прийматися
рішення про проведення санації підприємства. Організація менеджменту
санації на підприємстві. Порядок проведення санації. Класична модель
фінансової санації.
Тема 2. Роль контролінгу у санації підприємств.
Актуальність, сутність та основні завдання контролінгу. Види контролінгу.
Функції контролінгу. Роль контролінгу в управлінні підприємством.
Інформаційне забезпечення контролінгу.
Інструменти контролінгу. Інструменти оперативного контролінгу.
Інструменти стратегічного контролінгу. Процеси бюджетування на
підприємствах. Системи внутрішнього контролю на підприємстві. Система
раннього попередження та реагування.
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Тема 3. Діагностика фінансової кризи на підприємстві.
Сутність та мета діагностування банкрутства. Створення інформаційної
бази дослідження. Традиційні методи діагностики фінансової кризи та їх
недоліки. Експрес-діагностика схильності підприємства до банкрутства.
Ретроспективна діагностика фінансово-економічного стану підприємства.
Аналіз діяльності підприємства на основі вартісного підходу. Однофакторні та
багатофакторні моделі прогнозування банкрутства. Інтегральні моделі
діагностики українських підприємств.
Тема 4. Складання та узгодження плану фінансової санації підприємства.
План фінансового оздоровлення підприємства. Розробка стратегії санації
підприємства. Склад, обсяги та структура плану санації. Методологічні основи
та порядок складання плану санації. План маркетингу та оцінювання ринків
збуту. План виробництва та капіталовкладень. Організаційний план.
Фінансовий план. Оцінка результатів та ефективності фінансової санації
підприємства. Порядок узгодження плану фінансової санації підприємства.
Тема 5. Оцінювання санаційної спроможності підприємства.
Сутність санаційної спроможності підприємства. Визначення санаційної
спроможності підприємства як головна мета санаційного аудиту. Методика та
етапи проведення санаційного аудиту. Методика поглибленого оцінювання
фінансового стану неплатоспроможного підприємства. Інтегральна оцінка
фінансового стану підприємства. Оцінка результатів та ефективності фінансової
санації підприємства. Виявлення сильних і слабких сторін на підприємстві.
Прийняття рішення про доцільність санації чи ліквідації підприємства.
Тема 6. Форми та необхідні передумови фінансування антикризових
заходів.
Форми фінансової санації. Джерела фінансування санаційних заходів.
Потреба в капіталі. Визначення потреби в капіталі, необхідному для
фінансування санації підприємства. Потреба в капіталі для реалізації
санаційних заходів виробничо-технічного характеру. Потреба в інвестиційному
капіталі. Потреба в оборотних коштах. Зміст фінансової рівноваги на
підприємстві. Умови забезпечення фінансової рівноваги.
Правила фінансування. Золоте правило фінансування. Золоте правило
балансу. Правило вертикальної структури капіталу. Ефект фінансового
лівериджу. Оптимальна структура капіталу. Незадовільна структура балансу.
Тема 7. Санація балансу.
Власний капітал, його функції та складники. Статутний фонд та
додатковий капітал. Розрахунковий курс корпоративних прав. Джерела
покриття балансових збитків підприємства. Санація без залучення додаткових
фінансових ресурсів на підприємство. Економічний зміст і мета санації балансу.
Санаційний прибуток та його складові: емісійний дохід і безповоротна
фінансова допомога. Основні цілі та завдання скорочення статутного фонду
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підприємств. Зниження номінальної вартості акцій. Зменшення кількості акцій
існуючої номінальної вартості. Конверсія. Спірні питання, що супроводжують
скорочення статутного фонду господарських товариств.
Тема 8. Внутрішні джерела санації підприємств.
Внутрішні джерела фінансової стабілізації. Збільшення вхідних грошових
потоків, що мають внутрішній характер. Збільшення виручки від реалізації.
Реструктуризація активів. Мобілізація прихованих резервів.
Рефінансування дебіторської заборгованості. Згортання інвестицій.
Зменшення вихідних грошових потоків. Зниження собівартості продукції.
Планування собівартості продукції. Факторний аналіз витрат на виробництво
продукції. Резерви зниження собівартості.
Тема 9. Зовнішні джерела санації підприємств.
Фінансове оздоровлення із залученням засобів власників підприємства.
Форми участі власників у санації підприємства. Двоступінчаста санація.
Зменшення номінального капіталу з подальшим його збільшенням. Порядок
збільшення статутного фонду. Переважні права на купівлю цінних паперів
нової емісії. Фінансові джерела збільшення статутного фонду. Встановлення
курсу емісії. Емісійний дохід. Додаткова емісія акцій. Облігації конверсійної
позики. Альтернативна санація. Участь кредиторів у фінансуванні санації
підприємства-боржника. Конверсія боргу у власність. Пролонгація та
реструктуризація існуючої заборгованості. Надання додаткових кредитних
ресурсів. Мотиви участі кредиторів у санації підприємства. Податкові аспекти
участі кредиторів у санації боржника. Форми фінансової участі персоналу в
санації підприємства.
Тема 10. Реструктуризація підприємства.
Реструктуризація підприємства, її зміст та порядок проведення. Фінансова
та виробнича реструктуризація, реструктуризація активів, корпоративна
реструктуризація. Механізм реорганізації юридичної особи. Форми санаційної
реорганізації підприємства: злиття, поглинання, приєднання, поділ, виділення,
перетворення. Загальні передумови реорганізації суб'єктів господарювання.
Етапи реорганізації підприємств. Зміст та порядок складання реорганізаційної
угоди.
Тема 11. Оцінювання вартості майна підприємства.
Мета та види експертного оцінювання вартості майна підприємства.
Методи оцінювання майна. Експертне оцінювання цілісних майнових
комплексів підприємств. Оцінювання акцій (часток, паїв) у статутних фондах
господарських товариств. Оцінювання нематеріальних активів. Експертне
оцінювання вартості машин, устаткування та нерухомості. Звіт про оцінювання
вартості майна підприємства.
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Тема 12. Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації
підприємств.
Досудове
врегулювання
господарських
спорів.
Врегулювання
господарських спорів у судовому порядку. Мета провадження справи про
банкрутство підприємства-боржника. Суб'єкти банкрутства. Підстави для
порушення справи про банкрутство.
Судова та досудова санація: відмінності та особливості здійснення.
Продаж майна банкрута. Розподіл виручки від продажу ліквідаційної маси.
Порядок складання ліквідаційного балансу. Мирова угода. Фіктивне, приховане
та умисне банкрутство. Податкові аспекти банкрутства та ліквідації
підприємств. Попередження корупції у ході врегулювання господарських
спорів та банкрутства.
Тема 13. Особливості фінансової санації та банкрутства підприємств різних
форм власності та видів діяльності.
Банкрутство містоутворювальних та особливо небезпечних підприємств.
Санація банківської установи. Ліквідація банківської установи. Реорганізація як
метод фінансового оздоровлення банківської установи. Особливості санації та
банкрутства
страхових
компаній.
Особливості
банкрутства
сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств.
Санація та банкрутство професійних учасників ринку цінних паперів.
Банкрутство суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи. Зарубіжний
досвід у сфері санації та банкрутства підприємств.
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