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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Дисципліна «Управління фінансовою санацією підприємства» забезпечує теоретичну 

підготовку та набуття і закріплення практичних навичок щодо побудови інформаційної системи 

раннього попередження та реагування шляхом впровадження на підприємстві системи контролінгу, 

діагностика оперативного та стратегічного становища підприємства, оцінка можливості банкрутства 

реального підприємства та розробка шляхів його фінансового оздоровлення. Метою дисципліни є 

формування у студентів теоретичних і практичних компетенцій  щодо здійснення фінансового 

оздоровлення підприємства, управління цим процесом, основ антикризового менеджменту на 

підприємстві. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/л

аборатор

ні, 

практич

ні, 

семінарс

ькі) 

Результати навчання Завдання 
Оцінюв

ання 

2 семестр 

Модуль 1. Економічний зміст фінансової санації підприємства 100 

Тема 1. Фінансова санація 

підприємства, її економічний 

зміст  та порядок проведення 

 

1/2 

знати: 
- зміст та причини виникнення 

фінансової кризи на підприємствах; 

- сутність управління фінансовою 

санацією підприємства; 

- особливості реалізації основних 

функцій санації та методи її 

здійснення; 

- внутрішні джерела фінансової 

санації; 

- поняття санаційного контролінгу, 

його завдання та функції; 

вміти:  

- виявляти та аналізувати внутрішні та 

зовнішні чинники діяльності 

підприємства,   які   можуть призвести 

до фінансової кризи; 

- прогнозувати ймовірність фінансової 

кризи суб’єкта господарювання; 

Здача практичної 

роботи. 

Написання 

тестів. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn). 

Розв’язок задач. 

Виконання 

та здача 

практичних 
робіт і 

тестів в 

eLearn. 
Модульна 

тестова 

робота в 
eLearn. 

Самостійна 

робота – 
згідно з 

журналом 

оцінювання в 
eLearn. 

Тема 2. Санаційний 

контролінг 

1/3 

Тема 3. Санаційний аудит 1/3 

Тема 4. Внутрішні 

механізми фінансової санації 

підприємства 

2/2 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1751


- діагностувати рівень фінансової 

кризи;  

застосовувати методи проведення 

санаційного аудиту; методику 

поглибленого оцінювання фінансового 

стану неплатоспроможного підприємства; 

інтегральну оцінку фінансового стану 

підприємства 

Модуль 2. Джерела фінансової санації підприємств 100 

Тема 5. Санація балансу 1/2 знати: 
сутність реорганізації; зовнішні 

джерела фінансової санації; 

вміти згідно з українським 

законодавством проектувати плани 

санації; складати передавальний та 

розподільний баланс на основі даних 

конкретного підприємства; 

розуміти порядок проведення санації 

балансу за рахунок санаційного 

прибутку 

 

Здача практичної 

роботи. 

Написання 

тестів. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn). 

Розв’язок задач. 

Виконання 

та здача 

практичних 
робіт і 

тестів в 

eLearn. 
Модульна 

тестова 

робота в 
eLearn. 

Самостійна 

робота – 
згідно з 

журналом 

оцінювання в 
eLearn. 

Тема 6. Зовнішні фінансові 

джерела санації підприємств 

2/4 

Тема 7. Реструктуризація 

підприємства 

2/4 

Модуль 3. Державна підтримка процесів санації 100 

Тема 8. Економіко-правові 

аспекти санації,   

банкрутства та ліквідації 

підприємства 

2/4 знати: основні етапи процедури 

банкрутства, ліквідації 

підприємства; 

вміти розробляти програму 

санації та реорганізації; 

розуміти механізм державної 

фінансової підтримки підприємств 

на основі діючих нормативно-

правових документів 

Здача практичної 

роботи. 

Написання 

тестів. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn). 

Розв’язок задач. 

Виконання 

та здача 
практичних 

робіт і 

тестів в 
eLearn. 

Модульна 

тестова 
робота в 

eLearn. 

Самостійна 
робота – 

згідно з 

журналом 
оцінювання в 

eLearn. 

Тема 9. Оцінка вартості 

майна підприємства 

2/4 

Тема 10. Державна 

фінансова підтримка 

підприємств 

1/2 

Всього за 2 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача вищої 

освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


