
Повна назва: Управління фінансовою санацією підприємства   

 

Статус: Вибіркова дисципліна циклу професійної та практичної підготовки 

 

Мета: формування у студентів системи знань з методології та практичного 

здійснення фінансової санації, банкрутства підприємств, фінансового забезпечення 

ліквідаційних процедур. 

Завдання дисципліни полягає у вивченні сутності, методів, правил і механізмів 

фінансової санації, банкрутства та ліквідації підприємства, а також форм і методів 

державної фінансової підтримки санації суб'єктів господарювання, набуття навичок 

здійснення досудової санації та вивчення комплексу питань, пов'язаних із санацією за 

рішенням суду, проведення реструктуризації суб'єктів господарювання.  

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни. Оскільки дисципліна 

викладається на магістерській програмі, то курс базується на теоретичних знаннях та 

практичних навичках студентів, отриманих під час навчання на бакалавраті.  

Враховуючи специфіку дисципліни, особлива увага на лекціях на семінарах 

приділяється вивченню законодавчої бази функціонування інституту банкрутства в 

Україні та закордоном, методики оцінки фінансової кризи на підприємстві та можливих 

варіантах його фінансового оздоровлення.  

Важливим моментом є аналіз статистичних даних функціонування вітчизняного 

бізнесу, фінансової звітності неплатоспроможних підприємств, виявлення причин, 

факторів їхньої фінансової кризи, обґрунтування джерел та шляхів санації досліджуваних 

суб’єктів господарювання.  

Результати вивчення даної дисципліни, отримані теоретичні та практичні навички 

можуть стати базою для наукового дослідження в рамках написання магістерської 

дипломної роботи.      

  

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд.  с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовний модуль 1. Передумови та особливості проведення фінансової санації суб’єктів 

господарювання  

Тема 1. Основи 

фінансової санації 

підприємств. 

10,5 2 2 - - 6,5 - 1 1 - - 9 

Тема 2. Оцінювання 

санаційної 

спроможності 

підприємства. 

10,5 2 2 - - 6,5 - 1 - - 9 

Тема 3. Складання 

та узгодження плану 

фінансової санації 

підприємства.  

10,5 2 2 - - 6,5 - 1 1 - - 9 

Тема 4. Досудова 

санація.  

10,5 2 2 - - 6,5 - 1 - - 9 

Тема 5. Санація 

підприємств у 

судовому порядку. 

10,5 2 2 - - 6,5 - 0,5 1 - - 9 



Разом за змістовим 

модулем 1 

52,5 10 10 - - 32,5 - 2,5 5 - - 45 

Змістовний модуль 2. Фінансові джерела та інструменти фінансової санації 

Тема 6. 

Фінансування 

санації підприємств. 

10,5 2 2 - - 6,5 - 1,5 1 - - 9 

Тема 7. 

Реструктуризація 

підприємства.  

10,5 2 2 - - 6,5 - 0,5 - - 9 

Тема 8. Методи 

державної 

фінансової 

підтримки санації 

підприємств. 

10,5 2 2 - - 6,5 - 0,5 - - 9 

Разом за змістовим 

модулем 2 

31,5 6 6 - - 19,5 - 1,5 2 - - 27 

Змістовний модуль 3. Правові та практичні аспекти фінансової санації і ліквідації  

підприємств  

Тема 9. Економіко-

правові аспекти 

банкрутства та 

ліквідації 

підприємств. 

10,5 2 2 - - 6,5 - 1 0,5 - - 9 

Тема 10. 

Особливості 

фінансової санації 

та банкрутства 

підприємств різних 

форм власності та 

видів діяльності. 

10,5 2 2 - - 6,5 - 1 0,5 - - 10 

Разом за змістовим 

модулем 3 

21 

 

4 4 - - 13 - 2 1 - - 19 

Усього годин  105 20 20 - - 65 105 6 8 - - 91 

 

Знання та навички. 

Засвоївши дисципліну «Управління фінансовою санацією підприємства », студенти 

повинні  

Знати: 

 теоретичні основи здійснення фінансового оздоровлення суб'єктів 

господарювання; 

 методику виявлення ознак неплатоспроможності підприємства; 

 методику визначення санаційної спроможності підприємства; 

 структуру та порядок складання плану санаційних заходів; 

 особливості здійснення досудової санації та санації за рішенням господарського 

суду; 

 теоретичні основи банкрутства підприємства; 

 порядок здійснення ліквідаційних процедур; 

 особливості санації та банкрутства підприємств різних форм власності та видів 

діяльності. 

Вміти: 

 аналізувати фактори та причини криз на підприємствах та галузях економіки; 



 проводити діагностику кризового стану організацій та оцінювати потенціал 

відновлення платоспроможності; 

 здійснювати розробку планових санаційних заходів та оцінку їх ефективності; 

 використати облікову та фінансово-аналітичну інформацію для прогнозування і 

аналізу фінансово-господарської  діяльності підприємства; 

 застосовувати методи санації балансу підприємства; 

 визначати розмір внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування санації 

підприємств; 

 розраховувати вартість залучення різних видів позичкового капіталу;  

 оцінювати вартість капіталу підприємства;  

 обирати за критеріями найбільш оптимальну організаційно-правову форму 

діяльності; 

 оцінювати доцільність фінансових інвестицій підприємства; 

 складати та розраховувати бюджети та фінансову звітність підприємства; 

 самостійно і кваліфіковано застосовувати знання нормативно-правової бази щодо 

проведення санаційних та ліквідаційних процедур для різних суб’єктів господарювання;  

 вільно оперувати отриманими знаннями при самостійному вирішенні практичних 

задач та приймати управлінські рішення на основі детального та ґрунтовного  аналізу 

показників та результатів діяльності суб’єктів господарювання. 

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): 105 год. / 3,5 кредити ECTS 

 

Види робіт. Оскільки метою санації є підбір методів успішного фінансового 

оздоровлення підприємства, відновлення його функціонування, уникнення ліквідації, 

акцент на семінарських заняттях дисципліни робиться на усному обговоренні дискусійних 

питань, проблемних ситуацій, результатів проведеного аналізу.  

Формою контролю при цьому є вирішення тестів, задач, кейсів.    

Саме це сприяє комплексності при вивченні дисципліни, об’єднанню різноманітних 

підходів, рекомендацій, існуючого досвіду фінансового оздоровлення вітчизняних 

підприємств.   

Підсумковою формою контролю є іспит, який проводиться в усній формі.   

 

Оцінювання. Семінарські заняття оцінюються таким чином, щоб максимальна 

оцінка становить 60 балів. Максимальна оцінка за іспит складає 40 балів.  

 

Викладач: 

Конєва Тетяна Анатоліївна – Заступник завідувача кафедри фінансів і кредиту, 

кандидат економічних наук, доцент.  

Стаж педагогічної діяльності – 14 років. Викладає навчальні дисципліни: «Фінанси 

підприємств», «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання», «Фінансова 

діяльність суб’єктів підприємництва», «Управління фінансовою санацією підприємства».  

Захистила кандидатську дисертацію у 2009 році за спеціальністю – 08.00.01 – 

економічна теорія і історія економічної думки на тему «Механізм впливу малого бізнесу 

на економічне зростання».  

Отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за 

спеціальністю «Фінанси і кредит».  

Коло наукових інтересів – формування та реалізація політики фінансування 

діяльності підприємства.  Має понад 25 наукових та навчально-методичних праць.  

Бере активну участь у науковій роботі зі студентами. Є членом оргкомітету 

Щорічної конференції молодих вчених «Ольвійський форум», науковим керівником 

статей студентів.   



Нагороджена грамотою Управління освіти і науки Миколаївської 

облдержадміністрації.  Отримала подяку від Міністерства освіти і науки України за 

багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.  

 


