




Анотація

Банкрутство  підприємства  і  його  ліквідація  –  це  збитки  не  тільки  для  партнерів,
кредиторів, акціонерів, а й зменшення розмірів податкових надходжень до бюджету, зростання
безробіття,  що  може  бути  одним  із  факторів  макроекономічної  нестабільності.
Макроекономічна нестабільність  та  відсутність  досвіду роботи у конкурентному середовищі
призвели до виникнення й поглиблення кризових явищ на вітчизняних підприємствах.  Саме
тому гостро  постала  проблема  банкрутства  суб’єктів  господарювання,  виникла  необхідність
його  регулювання  на  державному  рівні,  потреба  у  розробленні  системи  діагностики  й
запобігання  банкрутству,  а  також  стратегій  виходу  з  кризових  ситуацій  на  підприємствах.
Таким  чином,  дослідження  функціонування  механізму  банкрутства  у  ринковій  економіці  та
пошук шляхів його вдосконалення надзвичайно актуальні.

Дисципліна “  Управління фінансовою санацією підприємств ” – один із базових курсів
магістерської  програми.  Вона  має  самостійне  значення  і  є  важливим елементом  підготовки
магістрів у галузі банківської справи.

Курс «Управління фінансовою санацією підприємств» тісно пов’язана з такими курсами
як «Політична економія», «Мікроекономіка», «Економіка підприємств», «Фінанси», «Фінанси
підприємств»,  «Фінансова  діяльність  суб’єктів  господарювання»,  «Фінансова  санація  та
банкрутство підприємств», «Фінансовий аналіз».

Ключові  слова:  фінансова  криза,  фінансовий контролінг,  санаційний аудит,  фінансові
джерела санації, конверсія, реструктуризація, досудова санація, реорганізація.

Summary

Bankruptcy  of  the  enterprise  and  its  liquidation  are  losses  not  only  for  partners,  creditors,
shareholders, but also reduction of the sizes of tax receipts to the budget, growth of unemployment that
can be one of factors of macroeconomic instability. Macroeconomic instability and lack of experience
in  a  competitive  environment  have  led  to  the  emergence  and  deepening  of  crises  in  domestic
enterprises. That is why the problem of bankruptcy of business entities has become acute, there is a
need to regulate  it  at  the state  level,  the need to  develop a system for diagnosing and preventing
bankruptcy, as well as strategies for overcoming crisis situations in enterprises. Thus, the study of the
functioning of the mechanism of bankruptcy in a market economy and the search for ways to improve
it is extremely relevant.

The Discipline "Management of financial rehabilitation of enterprises" - one of the basic courses
of the master's program. It has its own significance and is an important element in the preparation of
masters in banking. 

The course "Management of Financial Rehabilitation of Enterprises" is closely related to such
courses  as  "Political  Economy",  "Microeconomics",  "Business  Economics",  "Finance",  "Enterprise
Finance",  "Financial  Activity  of  Business  Entities",  "Financial  Rehabilitation  and  bankruptcy  of
enterprises "," Financial analysis ".

Key  words:  financial  crisis,  financial  controlling,  reorganization  audit,  financial  sources  of
reorganization, conversion, restructuring, pre - trial reorganization, reorganization.



2

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування 
показників

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітній ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань
07 Управління та
адміністрування Нормативна

Спеціальність  072 Фінанси,
банківська справа та страхування

Індивідуальне науково-
дослідне завдання:

Розрахункові завдання
щодо регулювання

функціонування
банківських установ та

діяльність банків,
пов'язана з організацією

системи управління
банківськими ризиками Ступінь

магістра

Рік підготовки:

1-й

Семестр:

1-й

Самостійна робота – 100
год.

Лекції - 24 год.

Тижневих годин для
денної форми навчання:

аудиторних – 2 год.;
самостійної роботи

студента – 6 год.

Практичні - 26 год.

Самостійна робота - 100 год.

Вид контролю:
іспит

Мова навчання – українська

Електронна  адреса  дистанційного  курсу  на  платформі  Moodle  –
http://moodle.mdu.edu.ua/mod/assign/view.php?id=26465

Примітка
Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  та  індивідуальної

роботи становить: для денної форми навчання – 150 год.: 50 год. – аудиторні заняття, 100 год. –
самостійна робота (30%/ 70%).
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання

Мета курсу:  формування у студентів системи теоретичних знань та набуття практичних
навичок  із  питань  управління  фінансовою  санацією,  реструктуризації  суб’єктів
господарювання, а у разі необхідності – фінансового забезпечення ліквідації підприємства.  

Завдання  курсу: вивчення  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, вивчення фінансово-економічних відносин, що виникають у процесі
банкрутства, санації, реструктуризації та ліквідації підприємств.

Передумови для вивчення дисципліни:
Фінанси, Фінансовий аналіз, Фінансова діяльність суб'єктів господарювання, Фінансовий

менеджмент, Менеджмент
Програмні результати навчання:

ПРН1. Планувати та управляти часом при проведенні досліджень.
ПРН8. Оцінювати сучасний стан фінансів, банківської справи та страхування і приймати

обґрунтовані рішення.
ПРН19. Адаптувати  положення  та  методи  дослідження  інших  наук  для  розв’язання

професійних та наукових задач у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
ПРН  20. Систематизувати  та  аналізувати  інформацію  для  вирішення  професійних  та

наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями: 
І. Загальні компетентності
ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ІІ. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
ФК1. Здатність  використовувати  фундаментальні  закономірності  розвитку  фінансів,

банківської  справи  та  страхування  у  поєднанні  з  дослідницькими  і  управлінськими
інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. 

ФК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію
для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та
страхування. 

ІІІ. Інтегральна компетентність 
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі

навчання  у  сфері  фінансів,  банківської  справи  та  страхування,  що  передбачає  проведення
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тема 1. Діагностика виникнення та розвитку кризи підприємства
Тема 2. Використання контролінгових методів під час проведення санації
Тема 3. Санаційний аудит 
Тема 4. Внутрішні фінансові джерела санації підприємства 
Тема 5. Санація балансу 
Тема 6. Зовнішні фінансові джерела санації підприємств 
Тема 7. Санаційна реструктуризація підприємства 
Тема 8. Економіко-правові засади санації, банкрутства та ліквідації підприємства
Тема 9. Оцінка вартості майна підприємства 
Тема 10. Державна фінансова підтримка санації підприємств
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Програма навчальної дисципліни

Кредит 1.Сутність фінансової санації підприємств
Тема 1. Діагностика виникнення та розвитку кризи підприємства
 1.1.  Фінансова  криза  на  підприємстві:  економічний  зміст  і  причини  виникнення.

Фінансова криза на підприємстві та її симптоми. Внутрішні (ендогенні) і зовнішні (екзогенні)
причини кризи. Види та фази фінансової кризи. Криза стратегії.  Криза прибутковості.  Криза
ліквідності. Розвиток симптомів банкрутства на підприємстві. 

1.2. Економічна сутність та класифікаційні аспекти санації  підприємств. Умови, за яких
може прийматися рішення про проведення санації підприємства. Економічна сутність санації.
Мета  та  зміст  фінансової  санації.  Різні  погляди  на  сутність,  цілі  та  завдання  санації.
Класифікаційні  ознаки  та  характеристики  санації:  види,  форми  санації,  типи  санаційних
заходів.

 1.3.  Менеджмент фінансової санації  підприємства.  Організація менеджменту санації  на
підприємстві.  Порядок  проведення  санації.  Класична  модель  фінансової  санації.  Сучасні
підходи до проведення фінансової санації підприємства. 

Тема 2. Використання контролінгових методів під час проведення санації
2.1. Сутність та основнi завдання фiнансового контролiнгу. Сутність поняття "контролінг".

Необхідність  та  напрями  його  впровадження  на  підприємствах  у  стані  кризи.  Контролінг  у
системі функцій фінансового менеджменту. Завдання контролінгу в процесі досягнення мети
фінансового  менеджменту.  Функції  контролінгу:  координація,  інформаційне  забезпечення,
планування,  бюджетування,  аудит.  Стратегічний  та  оперативний  контролінг.  Контролінг  і
розробка стратегії санації підприємства. Види стратегій санації.  Бюджетування як інструмент
оперативного контролінгу. Внутрішній аудит та консалтинг.

 2.2. Інструменти та методи санаційного контролінгу. Інструменти контролінгу: вартісний
аналіз, нуль – базис – бюджетування, портфельний аналіз, бенчмаркінг, АВС-аналіз. Система
раннього  попередження  та  реагування.  Система  управління  ризиками  підприємства.
Дискримінантний  аналіз.  Прогнозування  банкрутства.  Методи  прогнозування  банкрутства.
Модель  Альтмана.  Модель  Спрінгейта.  Методи  контролінгу:  опитування  (анкетування),
факторний аналіз відхилень, аналіз точки беззбитковості, вартісний аналіз, портфельний аналіз.

2.3.  Зміст  та  розробка  плану  санації  підприємства.  План  фінансового  оздоровлення
підприємства.  Принципи  розробки плану санації.  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.
Аналіз  шляхів  досягнення  беззбитковості  підприємства.  Оцінка  результатів  та  ефективності
фінансової санації підприємства. 

Кредит 2. Економічні механізми фінансової санації підприємств
Тема 3. Санаційний аудит 
3.1. Сутність та основні завдання санаційного аудиту. Сутність санаційної спроможності

підприємства. Визначення санаційної спроможності підприємства як головна мета санаційного
аудиту.  Завдання проведення санаційного аудиту. Принципи санаційного аудиту. Характерні
риси санаційного аудиту. Замовники санаційного аудиту. Програма аудиту. 

 3.2. Порядок проведення санаційного аудиту. Методика та етапи проведення санаційного
аудиту.  Збір  і  систематизація  інформації  про  підприємство.  Джерела  інформації  для  про-
ведення  санаційного  аудиту.  Оперативне  та  стратегічне  становище  підприємства.  Методика
поглибленого оцінювання фінансового стану неплатоспроможного підприємства.  Інтегральна
оцінка фінансового стану підприємства. Розрахунок та аналіз фактичних показників і тенденцій
розвитку.  Оцінка  глибини  фінансової  кризи.  Аналіз  причин  і  симптомів  фінансової  кризи.
Виявлення сильних і слабких сторін підприємстві, побудова матриці СВОТ-аналізу. Прийняття
рішення  про  доцільність  санації  чи  ліквідації  підприємства.  Складання  акта  аудиторської
перевірки. 

Тема 4. Внутрішні фінансові джерела санації підприємства 
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4.1.  Визначення  потреби  підприємства  в  капіталі.  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. 

4.2.  Поняття,  класифікація  та  використання  внутрішніх  джерел  фінансової  стабілізації.
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 (заморожування)
інвестицій.  Зменшення  вихідних  грошових  потоків.  Зниження  собівартості  продукції.
Планування  собівартості  продукції.  Факторний  аналіз  витрат  на  виробництво  продукції.
Резерви  зниження  собівартості.  Зменшення  витрат,  джерелом  покриття  яких  є  прибуток
підприємства. 

Кредит 3. Організаційно-правові аспекти фінансової санації підприємств
Тема 5. Санація балансу 
5.1.  Економічний зміст  санації  балансу та  призначення  санаційного  прибутку.  Власний

капітал, його функції та складники. Статутний фонд та додатковий капітал. Функції статутного
фонду.  Цілі  збільшення  (зменшення)  статутного  фонду.  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. 

5.2. Завдання та основні передумови зменшення статутного фонду підприємств. Основні
цілі  та  завдання  скорочення  статутного  фонду  підприємств.  Методи  зменшення  статутного
фонду. Зниження номінальної вартості акцій (деномінація). Зменшення кількості акцій існуючої
номінальної  вартості.  Конверсія.  Санація  викупом  акцій  (придбання  часток)  у  власників.
Варіанти викупу акцій: за ціною вищої від номіналу, за номіналом, або за ціною, нижчою від
номінальної  вартості.  Спірні  питання,  що  супроводжують  скорочення  статутного  фонду
господарських товариств. Практичний приклад санації балансу підприємства. 

Тема 6. Зовнішні фінансові джерела санації підприємств 
6.1.  Фінансування  санації  за  рахунок  акціонерного  (пайового)  капіталу.  Фінансове

оздоровлення із залученням засобів власників підприємства. Форми участі власників у санації
підприємства.  Основні  цілі  та  порядок  збільшення  статутного  фонду.  Методи  збільшення
статутного фонду: збільшення кількості  акцій,  збільшення номінальної вартості  акцій,  обмін
облігацій на акції. 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. 

6.2.  Участь  кредиторів  у  фінансовому  оздоровленні  боржника.  Участь  кредиторів  у
фінансуванні  санації  підприємства-боржника.  Конверсія  боргу  у  власність.  Пролонгація  та
реструктуризація існуючої заборгованості. Надання додаткових кредитних ресурсів, санаційні
кредити. Мотиви участі кредиторів у санації підприємства. Податкові аспекти участі кредиторів
у санації боржника. Форми фінансової участі персоналу в санації підприємства.

Кредит 4. Економіко-правові форми реструктуризації
 Тема 7. Санаційна реструктуризація підприємства 
7.1. Сутність та форми реструктуризації підприємства. Реструктуризація підприємства, її

зміст  та  порядок  проведення.  Чинники  реструктуризації:  зовнішні  та  внутрішні.  Принципи
реструктуризації.  Класифікаційні  аспекти  реструктуризації.  Фінансова  та  виробнича
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реструктуризація,  реструктуризація  активів,  корпоративна  реструктуризація.  Цільова
спрямованість  санаційної  реструктуризації.  Методи  реструктуризації.  Етапи  і  процедура
реструктуризації. План реструктуризації. 

7.2.  Фінансовий  механізм  реорганізації  підприємств.  Механізм  реорганізації  юридичної
особи. Форми санаційної  реорганізації  підприємства:  злиття,  поглинання,  приєднання, поділ,
виділення,  перетворення.  Загальні  передумови  реорганізації  суб’єктів  господарювання.
Реорганізація,  спрямована  на  укрупнення  підприємств  (злиття,  приєднання,  поглинання).
Мотиви, що спонукають інвестора до реорганізації приєднанням. Горизонтальне та вертикальне
злиття. Реорганізація підприємств, спрямована на їх розукрупнення (поділ, виділення). Головна
мета розукрупнення підприємств, що перебувають у стані фінансової кризи. Перетворення як
окремий випадок реорганізації підприємств. Етапи реорганізації підприємств укрупненням та
розукрупненням.  Зміст  та  порядок  складання  реорганізаційної  угоди.  Передавальний  та
роздільний баланс. 

Тема 8. Економіко-правові засади санації, банкрутства та ліквідації підприємства
 8.1. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств. Доарбітражне

врегулювання  господарських  спорів.  Арбітражне  врегулювання  господарських  спорів.  Мета
провадження  справи  про  банкрутство  підприємства  -  боржника.  Функції  законодавства  про
банкрутство.  Суб’єкти  банкрутства.  Підстави  для  порушення  справи  про  банкрутство.
Процедури, що можуть бути застосовані судом до підприємства-боржника. Основні нормативні
акти, що регулюють процес банкрутства в Україні. 

8.2.  Послідовність  провадження  справи  про  банкрутство.  Неплатоспроможність
підприємства. Загроза неплатоспроможності. Учасники провадження у справі про банкрутство.
Арбітражний керуючий.  Розпорядник майна,  його функції  та обов’язки.  Комітет  кредиторів.
Функції та повноваження керуючого санацією. Функції та повноваження ліквідаційної комісії.
Фінансове забезпечення ліквідаційних процедур. Продаж майна банкрута. Розподіл виручки від
продажу  ліквідаційної  маси.  Черговість  задоволення  вимог  кредиторів.  Ліквідація
підприємства.  Етапи  ліквідації  підприємства.  Порядок  складання  ліквідаційного  балансу.
Черговість задоволення претензій кредиторів. Затвердження ліквідаційного балансу. Санація за
рішенням арбітражного  суду.  Мирова угода.  Фіктивне  банкрутство.  Приховане банкрутство.
Умисне банкрутство. Податкові аспекти банкрутства та ліквідації підприємств.

 8.3. Особливості законодавчого регулювання санації підприємств- боржників. Досудова
санація, її передумови та особливості проведення. Концепція досудової санації. План досудової
санації.  Реструктуризація заборгованості  як метод фінансової санації.  Санація підприємств у
судовому  порядку.  Сутність  та  суб’єкти  судової  процедури  санації.  Входження  до  судової
процедури санації підприємства. Підстави санації підприємства у судовому порядку, порядок і
строки її здійснення. Механізм реалізації судової процедури санації підприємства. 

Кредит 5. Законодавче регулювання санації і банкрутства
Тема 9. Оцінка вартості майна підприємства 
9.1.  Необхідність,  завдання  та  принципи  експертного  оцінювання  вартості  майна

підприємства.  Необхідність,  мета  та  види  експертного  оцінювання  вартості  майна
підприємства.  Потреба у проведенні  оцінювання вартості  майна підприємства.  Стандарти та
правила оцінювання. Принципи оцінювання. Способи оцінювання: масове та експертне. Види
експертного оцінювання майна. 

9.2.  Порядок  оцінювання  вартості  майна.  Етапи  оцінювання  вартості  майна.  Методи
оцінювання:  метод  балансової  вартості,  метод  ринкової  вартості,  метод  капіталізованої
вартості.  Інвентаризація  майна  як  складова  частина  оцінювання  його  вартості.  Аудиторська
перевірка  фінансової  звітності.  Експертне  оцінювання  цілісних  майнових  комплексів
підприємств.  Оцінювання акцій (часток,  паїв)  у  статутних  фондах господарських  товариств.
Оцінювання  нематеріальних  активів.  Експертне  оцінювання  вартості  машин  і  устаткування.
Експертне оцінювання нерухомості. Звіт про експертне оцінювання вартості майна. Сертифікат
об’єкта експертного оцінювання. 
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Тема 10. Державна фінансова підтримка санації підприємств 
10.1.  Зміст  та  необхідність  державної  санаційної  підтримки  підприємств.  Зміст  та

необхідність  державної  санаційної  підтримки  підприємств.  Основні  критерії  відбору
підприємств  для  надання  їм  цільової  державної  підтримки.  Органи,  які  вирішують  питання
санаційної підтримки підприємств, їх функції та завдання. 

10.2.  Форми та методи державної  фінансової  підтримки підприємств.  Форми та  методи
державної  підтримки  підприємств.  Державне  фінансування  санації  підприємств.  Надання
фінансових ресурсів на поворотній та безповоротній основі. Державна підтримка інноваційного
розвитку  підприємств.  Непрямі  методи  державного  фінансового  сприяння  суб’єктам
господарювання.  Державні  гарантії  та  поручительства  як  інструменти  фінансового
оздоровлення  підприємств.  Податкові  пільги.  Реструктуризація  податкової  заборгованості.
Дозвіл  на  порушення  антимонопольного  законодавства.  Вітчизняна  практика  та  зарубіжний
досвід фінансової санації підприємств.
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3. Структура навчальної дисципліни
Денна форма

Назви кредитів і тем
Кількість годин

Всього у тому числі
ЛК ПЗ СР

Кредит 1  . Сутність та економічні механізми фінансової санації підприємств  
Тема 1. Діагностика 
виникнення та розвитку кризи 
підприємства

15 2 2 11

Тема 2. Використання 
контролінгових методів під 
час проведення санації

15 2 2 11

Кредит 2. Економічні механізми фінансової санації підприємств
Тема 3. Санаційний аудит 15 2 4 9
Тема 4. Внутрішні фінансові 
джерела санації підприємства

15 4 2 9

Кредит 3. Організаційно-правові аспекти фінансової санації підприємств
Тема 5. Санація балансу 15 2 2 11
Тема 6. Зовнішні фінансові 
джерела санації підприємства

15 4 2 9

Кредит 4. Економіко-правові форми реструктуризації
Тема 7. Санаційна 
реструктуризація підприємств

15 2 4 9

Тема 8. Економіко-правові 
засади санації, банкрутства та 
ліквідації підприємства

15 2 2 11

Кредит 5. Законодавче регулювання санації і банкрутства
Тема 9. Оцінка вартості майна 
підприємства

15 2 4 9

Тема 10. Державна фінансова 
підтримка санації підприємств

15 2 2 11

Усього годин 150 24 26 100
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Заочна форма

Назви кредитів і тем
Кількість годин

Всього у тому числі
ЛК ПЗ СР

Кредит 1  . Сутність та економічні механізми фінансової санації підприємств  
Тема 1. Діагностика 
виникнення та розвитку кризи 
підприємства

15 2 - 13

Тема 2. Використання 
контролінгових методів під 
час проведення санації

15 - 2 13

Кредит 2. Економічні механізми фінансової санації підприємств
Тема 3. Санаційний аудит 15 - - 15
Тема 4. Внутрішні фінансові 
джерела санації підприємства

15 - 2 13

Кредит 3. Організаційно-правові аспекти фінансової санації підприємств
Тема 5. Санація балансу 15 - 2 13
Тема 6. Зовнішні фінансові 
джерела санації підприємства

15 - - 15

Кредит 4. Економіко-правові форми реструктуризації
Тема 7. Санаційна 
реструктуризація підприємств

15 2 - 13

Тема 8. Економіко-правові 
засади санації, банкрутства та 
ліквідації підприємства

15 - 2 13

Кредит 5. Законодавче регулювання санації і банкрутства
Тема 9. Оцінка вартості майна 
підприємства

15 2 - 13

Тема 10. Державна фінансова 
підтримка санації підприємств

15 - - 15

Усього годин 150 6 8 136
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4. Теми лекційних занять
Денна форма

№ Назва теми Кількість годин
Кредит 1. Сутність та економічні механізми фінансової санації підприємств

1 Тема 1. Діагностика виникнення та розвитку кризи підприємства 2
2 Тема 2. Використання контролінгових методів під час проведення 

санації
2

Кредит 2. Економічні механізми фінансової санації підприємств
3 Тема 3. Санаційний аудит 2
4 Тема 4. Внутрішні фінансові джерела санації підприємства 4
Кредит 3. Організаційно-правові аспекти фінансової санації підприємств
5 Тема 5. Санація балансу 2
6 Тема 6. Зовнішні фінансові джерела санації підприємства 4

Кредит 4. Економіко-правові форми реструктуризації
7 Тема 7. Санаційна реструктуризація підприємств 2
8 Тема 8. Економіко-правові засади санації, банкрутства та ліквідації 

підприємства
2

Кредит 5. Законодавче регулювання санації і банкрутства
9 Тема 9. Оцінка вартості майна підприємства 2
10 Тема 10. Державна фінансова підтримка санації підприємств 2

Разом 24 год.

Заочна форма
№ Назва теми Кількість годин
Кредит 1. Сутність та економічні механізми фінансової санації підприємств

1 Тема 1. 1Діагностика виникнення та розвитку кризи підприємства 2

2 Тема 1.2. Використання контролінгових методів під час проведення
санації

-

Кредит 2. Економічні механізми фінансової санації підприємств
3 Тема 2.1. Санаційний аудит -

4 Тема 2.2. Внутрішні фінансові джерела санації підприємства -

Кредит 3. Організаційно-правові аспекти фінансової санації підприємств
5 Тема 3.1. Санація балансу -

6 Тема 3.2. Зовнішні фінансові джерела санації підприємства -

Кредит 4. Економіко-правові форми реструктуризації
7 Тема 4.1. Санаційна реструктуризація підприємств 2

8 Тема 4.2. Економіко-правові засади санації, банкрутства та 
ліквідації підприємства

-

Кредит 5. Законодавче регулювання санації і банкрутства
9 Тема 5.1. Оцінка вартості майна підприємства 2

10 Тема 5.2. Державна фінансова підтримка санації підприємств -

Разом 6 год.

5. Теми практичних занять
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Денна форма

N
з/п

Назва теми Кількість
годин

1
Кредит 1. Сутність та економічні механізми фінансової санації

підприємств
Тема 1.1. Діагностика виникнення та розвитку кризи підприємства

 2

ТЕМА1.2. Використання контролінгових методів під час проведення
санації 2

2
Кредит 2. Економічні механізми фінансової санації підприємств

ТЕМА 2.1. Санаційний аудит  4

3
ТЕМА 2.2. Внутрішні фінансові джерела санації підприємства

2

4
Кредит 3. Організаційно-правові аспекти фінансової санації підприємств 

ТЕМА 3.1. Санація балансу 2

5
ТЕМА 3.2. Зовнішні фінансові джерела санації підприємства

2

6
Кредит 4. Економіко-правові форми реструктуризації

ТЕМА 4.1 Санаційна реструктуризація підприємства 4

7
Тема 4.2. Економіко-правові засади санації, банкрутства та ліквідації

підприємства 2

8
Кредит 5. Законодавче регулювання санації і банкрутства Тема 1.9. Тема

5.1.Оцінка вартості майна підприємств 4

9
Тема 5.2. Державна фінансова підтримка санації підприємств

Заняття 10. 2
Разом

26

Заочна форма

N
з/п

Назва теми Кількість
годин

1
Кредит 1. Сутність та економічні механізми фінансової санації

підприємств
Тема 1.1. Діагностика виникнення та розвитку кризи підприємства

 2

2
ТЕМА 2.2. Внутрішні фінансові джерела санації підприємства

2

3
Кредит 3. Організаційно-правові аспекти фінансової санації підприємств 

ТЕМА 3.1. Санація балансу 2

4
Тема 4.2. Економіко-правові засади санації, банкрутства та ліквідації

підприємства 2
Разом

8

6. Лабораторні заняття
Не передбачено навчальним планом

7. Самостійна робота
Денна форма навчання

N
з/п

Назва теми Кількість годин

1
Тема 1. Діагностика виникнення та розвитку кризи підприємства 

Питання і завдання для самоконтролю 11



12

1. Визначте зміст поняття фінансової кризи підприємства.
2.Якими параметрами характеризується фінансова криза на підприємстві.
3. Виділіть основні фактори, що можуть привести до розвитку фінансової кризи
на підприємстві. Охарактеризуйте їх.
4. Охарактеризуйте види криз підприємства. 
5. У чому полягає основна мета антикризового фінансового управління?
6. Надайте визначення санації. У чому полягають її відмітні характеристики як
інструмента антикризового фінансового управління?
7.У яких випадках приймається рішення про проведення фінансової 
санації?
8. Охарактеризуйте типи санаційних заходів.
9. Розкрийте взаємозв’язок між видами, формами та іншими класифікаційними
характеристиками санації.
10. Розкрийте зміст класичної моделі санації. 
11.  Які  ви  знаєте  сучасні  підходи  до  проведення  фінансової  санації
підприємств?
Література: основна [1 –3; 5; 6]; додаткова [8; 11; 15; 16; 17].

2
ТЕМ 2. Використання контролінгових методів під час проведення

санації
 Питання і завдання для самоконтролю

 1.  У  чому  полягає  сутність  контролінгу  як  інструмента  антикризового
управління?
2.  Охарактеризуйте  місце  контролінгу  в  системі  функцій  фінансового
менеджменту.
3. Виділіть завдання санаційного контролінгу на підприємстві.
4. Виділіть функції контролінгу згідно з їх класифікацією.
5. У чому полягає інформаційне забезпечення системи контролінгу?
6. Координація як специфічна функція контролінгу.
7.Охарактеризуйте зв'язок стратегічного контролінгу та формування стратегії
санації підприємства.
8. Охарактеризуйте бюджетування як інструмент оперативного контролінгу.
9.  Розкрийте  зміст  та  етапи  побудова  системи  раннього  попередження  та
реагування (СРПР). На вирішення яких завдань вона спрямована?
10.  Які  ви  знаєте  моделі  оцінки  імовірності  настання  банкрутства
підприємства? Перерахуйте їх.
11. Коротко охарактеризуйте методи контролінгу.
12. Визначте структуру плану санації підприємства. На основі яких принципів
він повинен бути побудований?
13. Розкрийте та охарактеризуйте структуру основної частини плану санації.
Література:основна [1; 5; 6]; додаткова [14; 15; 19].

11

3
ТЕМА 3. Санаційний аудит

Питання і завдання для самоконтролю
1 Визначте особливості  санаційного аудиту.  У чому полягають його основні
завдання?
2. Хто може виступати замовниками санаційного аудиту?
3. Охарактеризуйте етапи санаційного аудиту.
4. Розкрийте зміст поняття "санаційна спроможність підприємства".
5.  Які  методи  можуть  використовуватися  під  час  проведення  санаційного
аудиту?
6. Визначте напрями аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства
під час проведення санаційного аудиту.
7. У чому полягає аудит фінансової сфери підприємства?
8. Розкрийте зміст основних розділів акту аудиторської перевірки.
Література:
основна [3; 5; 6]; додаткова [9; 12; 17]; ресурси мережі Інтернет [20; 22].

9

4
ТЕМА 4. Внутрішні фінансові джерела санації підприємства

Питання і завдання для самоконтролю
1 . Визначте та охарактеризуйте джерела фінансування санаційних 
заходів підприємства.

9
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2. Сутність та види потреб підприємства у капіталі.
3. Особливості формування потреби в капіталі у процесі санації підприємства.
4.Сутність поняття"фінансова рівновага". Рівняння фінансової рівноваги.
5. Зміст та порядок розрахунку золотого правила фінансування.
6. Зміст та порядок розрахунку золотого правила балансу.
7.Зміст та порядок розрахунку правила вертикальної структури капіталу.
8. Напрями збільшення вхідних грошових потоків підприємства.
9. Охарактеризуйте напрями зменшення вихідних грошових потоків 
підприємства.
10.У  чому  полягає  реструктуризація  активів,  її  передумови  та  ефективність
використання на підприємствах у стані кризи.
Література: основна [1 –3; 5; 6]; додаткова [9; 10; 12; 17 –19]

5
ТЕМА 5. Санація балансу

Питання і завдання для самоконтролю
1. Охарактеризуйте складові власного капіталу підприємства.
2. Які функції виконує статутний капітал підприємства?
3.  У  чому  полягає  економічний  зміст  санації  балансу  та  призначення
санаційного прибутку?
4.  Коли  виникають  передумови  щодо  зменшення  статутного  капіталу
підприємств?
5. У чому полягають основні цілі зменшення статутного фонду підприємства?
6. Охарактеризуйте методи зменшення статутного фонду.
7. Що таке деномінація та конверсія акцій? 
Література: основна [5; 6]; додаткова [9; 10; 19].

11

6
ТЕМА 6. Зовнішні фінансові джерела санації підприємства

Питання і завдання для самоконтролю
1.  Визначте,  з  використанням  яких  форм  фінансування  власники  можуть
приймати участь у санації підприємств?
2. У чому полягають основні цілі збільшення статутного фонду?
3. Охарактеризуйте методи збільшення статутного фонду.
4. Які ви знаєте джерела збільшення статутного фонду?
5. Що таке "альтернативна санація"?
6. У яких формах кредитори можуть брати участь у фінансовому 
оздоровленні боржника?
7. Особливості санаційних кредитів для підприємства.
8. Як може персонал приймати участь у санації підприємства?
Література:
основна [1 –3; 5]; додаткова [8 –10; 12; 13; 17 –19].

9

7
ТЕМА 7 Санаційна реструктуризація підприємства

Питання і завдання для самоконтролю
1.  Розкрийте зміст поняття "реструктуризація підприємства".
2. Визначте класифікаційні ознаки реструктуризації.
3. Коротко охарактеризуйте види реструктуризації підприємства. 
4. У чому полягає цільова спрямованість санаційної реструктуризації ?
5. Охарактеризуйте етапи та порядок проведення реструктуризації.
6. У чому полягають особливості реорганізації, спрямованої на 
укрупнення підприємств?
7. У чому полягають особливості реорганізації, спрямованої на розукрупнення
підприємств?
8. Охарактеризуйте перетворення як особливий вид реорганізації підприємств.
Література:основна [1; 3; 5]; додаткова [7; 8; 19]; ресурси мережі Інтернет [22]

9

8
ТЕМА 8. Економіко-правові засади санації, банкрутства та ліквідації

підприємства 
 Питання і завдання для самоконтролю

1. У чому полягають мета та функції законодавства про банкрутство?
2. Перерахуйте суб’єктів процесу банкрутства.
3.  Які  підстави можуть  слугувати для  порушення  справи  щодо банкрутства
підприємства?
4.  Назвіть  основні  нормативні  акти,  що  регулюють  процес  банкрутства  в

11
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Україні. 
5.  Перерахуйте  основні  процедури  в  межах  справи  щодо  банкрутства
підприємств.
6. У чому полягає відмінність між судовою та досудовою санацією?
7. Визначте підстави для проведення санації підприємства у судовому порядку,
порядок і строки її здійснення.
Література:основна [1; 4]; додаткова [17]; ресурси мережі Інтернет [20 –23].

Тема 9. Оцінка вартості майна підприємства
Питання і завдання для самоконтролю

1. Чому виникає потреба у проведенні експертного оцінювання вартості майна 
підприємства?
2. Охарактеризуйте принципи оцінювання вартості майна.
3. Охарактеризуйте етапи оцінювання майна підприємства.
4. Виділіть та охарактеризуйте методи оцінювання майна підприємства.
5. Виділіть об’єкти оцінювання майна підприємства.
Література: основна [5; 6]; додаткова [7; 10].

9

Тема 10. Державна фінансова підтримка санації підприємств 
Питання і завдання для самоконтролю

1. У чому полягають передумови та необхідність участі держави у процесах 
фінансового оздоровлення підприємств?
2. Визначте основні критерії відбору підприємств для надання їм 
цільової державної підтримки. 
3. Перерахуйте органи, які вирішують питання санаційної підтримки 
підприємств, їх функції та завдання.
4. Виділіть основні форми та методи державної підтримки підприємств.
Література:
основна [1; 3; 5]; додаткова[11; 15; 19]; ресурси мережі Інтернет [20; 22].

11

 Разом 100

Заочна форма навчання

N
з/п

Назва теми Кількість годин

1
Тема 1. Діагностика виникнення та розвитку кризи підприємства 

Питання і завдання для самоконтролю
1. Визначте зміст поняття фінансової кризи підприємства.
2.Якими параметрами характеризується фінансова криза на підприємстві.
3. Виділіть основні фактори, що можуть привести до розвитку фінансової кризи
на підприємстві. Охарактеризуйте їх.
4. Охарактеризуйте види криз підприємства. 
5. У чому полягає основна мета антикризового фінансового управління?
6. Надайте визначення санації. У чому полягають її відмітні характеристики як
інструмента антикризового фінансового управління?
7.У яких випадках приймається рішення про проведення фінансової 
санації?
8. Охарактеризуйте типи санаційних заходів.
9. Розкрийте взаємозв’язок між видами, формами та іншими класифікаційними
характеристиками санації.
10. Розкрийте зміст класичної моделі санації. 
11.  Які  ви  знаєте  сучасні  підходи  до  проведення  фінансової  санації
підприємств?
Література: основна [1 –3; 5; 6]; додаткова [8; 11; 15; 16; 17].

13

2
ТЕМ 2. Використання контролінгових методів під час проведення

санації
 Питання і завдання для самоконтролю

 1.  У  чому  полягає  сутність  контролінгу  як  інструмента  антикризового

13
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управління?
2.  Охарактеризуйте  місце  контролінгу  в  системі  функцій  фінансового
менеджменту.
3. Виділіть завдання санаційного контролінгу на підприємстві.
4. Виділіть функції контролінгу згідно з їх класифікацією.
5. У чому полягає інформаційне забезпечення системи контролінгу?
6. Координація як специфічна функція контролінгу.
7.Охарактеризуйте зв'язок стратегічного контролінгу та формування стратегії
санації підприємства.
8. Охарактеризуйте бюджетування як інструмент оперативного контролінгу.
9.  Розкрийте  зміст  та  етапи  побудова  системи  раннього  попередження  та
реагування (СРПР). На вирішення яких завдань вона спрямована?
10.  Які  ви  знаєте  моделі  оцінки  імовірності  настання  банкрутства
підприємства? Перерахуйте їх.
11. Коротко охарактеризуйте методи контролінгу.
12. Визначте структуру плану санації підприємства. На основі яких принципів
він повинен бути побудований?
13. Розкрийте та охарактеризуйте структуру основної частини плану санації.
Література:основна [1; 5; 6]; додаткова [14; 15; 19].

3
ТЕМА 3. Санаційний аудит

Питання і завдання для самоконтролю
1 Визначте особливості  санаційного аудиту.  У чому полягають його основні
завдання?
2. Хто може виступати замовниками санаційного аудиту?
3. Охарактеризуйте етапи санаційного аудиту.
4. Розкрийте зміст поняття "санаційна спроможність підприємства".
5.  Які  методи  можуть  використовуватися  під  час  проведення  санаційного
аудиту?
6. Визначте напрями аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства
під час проведення санаційного аудиту.
7. У чому полягає аудит фінансової сфери підприємства?
8. Розкрийте зміст основних розділів акту аудиторської перевірки.
Література:
основна [3; 5; 6]; додаткова [9; 12; 17]; ресурси мережі Інтернет [20; 22].

15

4
ТЕМА 4. Внутрішні фінансові джерела санації підприємства

Питання і завдання для самоконтролю
1 . Визначте та охарактеризуйте джерела фінансування санаційних 
заходів підприємства.
2. Сутність та види потреб підприємства у капіталі.
3. Особливості формування потреби в капіталі у процесі санації підприємства.
4.Сутність поняття"фінансова рівновага". Рівняння фінансової рівноваги.
5. Зміст та порядок розрахунку золотого правила фінансування.
6. Зміст та порядок розрахунку золотого правила балансу.
7.Зміст та порядок розрахунку правила вертикальної структури капіталу.
8. Напрями збільшення вхідних грошових потоків підприємства.
9. Охарактеризуйте напрями зменшення вихідних грошових потоків 
підприємства.
10.У  чому  полягає  реструктуризація  активів,  її  передумови  та  ефективність
використання на підприємствах у стані кризи.
Література: основна [1 –3; 5; 6]; додаткова [9; 10; 12; 17 –19]

13

5
ТЕМА 5. Санація балансу

Питання і завдання для самоконтролю
1. Охарактеризуйте складові власного капіталу підприємства.
2. Які функції виконує статутний капітал підприємства?
3.  У  чому  полягає  економічний  зміст  санації  балансу  та  призначення
санаційного прибутку?
4.  Коли  виникають  передумови  щодо  зменшення  статутного  капіталу
підприємств?
5. У чому полягають основні цілі зменшення статутного фонду підприємства?

13
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6. Охарактеризуйте методи зменшення статутного фонду.
7. Що таке деномінація та конверсія акцій? 
Література: основна [5; 6]; додаткова [9; 10; 19].

6
ТЕМА 6. Зовнішні фінансові джерела санації підприємства

Питання і завдання для самоконтролю
1.  Визначте,  з  використанням  яких  форм  фінансування  власники  можуть
приймати участь у санації підприємств?
2. У чому полягають основні цілі збільшення статутного фонду?
3. Охарактеризуйте методи збільшення статутного фонду.
4. Які ви знаєте джерела збільшення статутного фонду?
5. Що таке "альтернативна санація"?
6. У яких формах кредитори можуть брати участь у фінансовому 
оздоровленні боржника?
7. Особливості санаційних кредитів для підприємства.
8. Як може персонал приймати участь у санації підприємства?
Література:
основна [1 –3; 5]; додаткова [8 –10; 12; 13; 17 –19].

15

7
ТЕМА 7 Санаційна реструктуризація підприємства

Питання і завдання для самоконтролю
1.  Розкрийте зміст поняття "реструктуризація підприємства".
2. Визначте класифікаційні ознаки реструктуризації.
3. Коротко охарактеризуйте види реструктуризації підприємства. 
4. У чому полягає цільова спрямованість санаційної реструктуризації ?
5. Охарактеризуйте етапи та порядок проведення реструктуризації.
6. У чому полягають особливості реорганізації, спрямованої на 
укрупнення підприємств?
7. У чому полягають особливості реорганізації, спрямованої на розукрупнення
підприємств?
8. Охарактеризуйте перетворення як особливий вид реорганізації підприємств.
Література:основна [1; 3; 5]; додаткова [7; 8; 19]; ресурси мережі Інтернет [22]

13

8
ТЕМА 8. Економіко-правові засади санації, банкрутства та ліквідації

підприємства 
 Питання і завдання для самоконтролю

1. У чому полягають мета та функції законодавства про банкрутство?
2. Перерахуйте суб’єктів процесу банкрутства.
3.  Які  підстави можуть  слугувати для  порушення  справи  щодо банкрутства
підприємства?
4.  Назвіть  основні  нормативні  акти,  що  регулюють  процес  банкрутства  в
Україні. 
5.  Перерахуйте  основні  процедури  в  межах  справи  щодо  банкрутства
підприємств.
6. У чому полягає відмінність між судовою та досудовою санацією?
7. Визначте підстави для проведення санації підприємства у судовому порядку,
порядок і строки її здійснення.
Література:основна [1; 4]; додаткова [17]; ресурси мережі Інтернет [20 –23].

13

Тема 9. Оцінка вартості майна підприємства
Питання і завдання для самоконтролю

1. Чому виникає потреба у проведенні експертного оцінювання вартості майна 
підприємства?
2. Охарактеризуйте принципи оцінювання вартості майна.
3. Охарактеризуйте етапи оцінювання майна підприємства.
4. Виділіть та охарактеризуйте методи оцінювання майна підприємства.
5. Виділіть об’єкти оцінювання майна підприємства.
Література: основна [5; 6]; додаткова [7; 10].

13

Тема 10. Державна фінансова підтримка санації підприємств 
Питання і завдання для самоконтролю

1. У чому полягають передумови та необхідність участі держави у процесах 
фінансового оздоровлення підприємств?

15
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2. Визначте основні критерії відбору підприємств для надання їм цільової 
державної підтримки. 
3. Перерахуйте органи, які вирішують питання санаційної підтримки 
підприємств, їх функції та завдання.
4. Виділіть основні форми та методи державної підтримки підприємств.
Література:
основна [1; 3; 5]; додаткова[11; 15; 19]; ресурси мережі Інтернет [20; 22].

 Разом 136

8 Індивідуальне науково-дослідне завдання
Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів : 
І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ЗФН);
ІІ  –  підготовка  доповіді  з  проведенням  аналізу  банківської  діяльності  за  індивідуальною

звітністю комерційного банку (для студентів ДФН).
Підготовка та захист контрольної роботи:
Основне завдання цього виду діяльності  – навчити студентів самостійно вирішувати задачі

практичного спрямування за тематикою дисципліни. Перевірити і закріпити отримані студентами
теоретичні знання, навчити їх систематизувати ці знання і застосувати при дослідженні конкретної
теми.

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання:
1) робота виконується за заданою тематикою;
2) є самостійною роботою студента;
3) при розрахунках використовується звітність реально функціонуючих підприємств.

9. Форми роботи та критерії оцінювання
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS
ОЦІНКА

ЄКТС
СУМА
БАЛІВ

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано
B 80-89

4 (добре) 4/добре/ зараховано
C 65-79
D 55-64

3 (задовільно) 
3/задов./ зараховано

 E 50-54

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано

Форми поточного та підсумкового контролю.  Комплексна діагностика знань, умінь і
навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й
підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне
опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична
перевірка  розуміння  та  засвоєння  програмового  матеріалу,  виконання  практичних,
лабораторних  робіт,  уміння  самостійно  опрацьовувати  тексти,  складання  конспекту
рекомендованої  літератури,  написання  і  захист  реферату,  здатності  публічно  чи  письмово
представляти певний матеріал.

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння студентом
програмового матеріалу кредиту.

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Студенту виставляється  відмінно якщо він глибоко засвоїв основні поняття,  повністю

опрацював  рекомендовану  літературу  і  вільно  використовує  отриману  з  них  та  з  суміжних
навчальних дисциплін інформацію у відповідях на поставлені питання, без помилок виконує
навчальні завдання, самостійно і критично вміє аналізувати явища і процеси, що відбуваються у
банківській сфері та робить правильні узагальнення та висновки;
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Студенту  виставляється  дуже  добре якщо  він  засвоїв  основні  поняття,  суть  аналізу
банківської  діяльності,  основні  етапи  та  особливості  їх  розвитку,  в  основному  опрацював
рекомендовану літературу і без значних труднощів використовує отриману з них та з суміжних
навчальних дисциплін інформацію у відповідях на поставлені  питання,  без суттєвих помилок
виконує інші навчальні завдання, самостійно вміє аналізувати явища і процеси, що відбуваються
у банківській сфері, та в основному робить правильні узагальнення та висновки;

Студенту виставляється  добре якщо він засвоїв  основні  поняття,  суть  аналізу  банківської
діяльності,  основні  етапи та  особливості  їх  розвитку,  в основному опрацював рекомендовану
літературу  і  без  значних  труднощів  використовує  отриману  з  них та  з  суміжних навчальних
дисциплін інформацію у відповідях на поставлені питання, без суттєвих помилок виконує інші
навчальні завдання, самостійно, але з навідними питаннями вміє аналізувати явища і процеси,
що  відбуваються  у  банківській  сфері,  та  в  основному  робить  правильні  узагальнення  та
висновки;

Студенту  виставляється  достатньо якщо  він  точно  засвоїв  основні  поняття,  суть
аналітичного процесу, основні етапи та особливості їх розвитку, ознайомився с рекомендованою
літературою, може іноді залучати знання та інформацію з інших навчальних дисциплін, робить
правильні узагальнення та висновки; 

Студенту виставляється задовільно якщо він не точно і не повно засвоїв основні поняття,
суть аналітичного процесу, основні етапи та особливості їх розвитку, недостатньо ознайомився
с  рекомендованою  літературою,  не  може  вільно  залучати  знання  та  інформацію  з  інших
навчальних дисциплін, правильні узагальнення та висновки робить, як правило, з допомогою
викладача

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань самостійної
роботи виставляється з урахуванням таких параметрів:

Кількість балів у кінці  семестру повинна складати від 350 до 500 балів (за 5 кредитів),
тобто сума балів за виконання усіх завдань. 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 5 кредитів.
Поточне тестування та самостійна робота Кон-

трольна
робота

Іспит
Накопичуваль
ні бали/ сумаТ1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 100 100 500
*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.

10. Засоби діагностики
Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання

до  практичних  занять,  завдання  для  самостійної  та  індивідуальної  роботи   (зокрема  есе,
реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи

11. Методи навчання
Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного матеріалу;

пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається сутність певного
явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та додатковими джерелами,

спостереження над усним мовленням, спостереження над мовним матеріалом, порівняльний
аналіз, виразне читання текстів; ілюстрація − метод навчання, який передбачає показ предметів

і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки та ін.).
Практичні заняття проводяться за допомогою навчальних тренінгів, розв’язання кейсів,

застосування тестових технологій, виконання творчо-прикладних завдань, проведення сучасних
мультимедійних презентацій, із застосуванням активних методів навчання у формі ділових ігор:
сюжетно-рольових (інсценування); моделювальних (виробничі ситуації); дидактичних (круглий
стіл, брейн-ринг, бліц-тести).

12. Рекомендована література
Базова
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1.  Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління / Т. С.
Клебанова, О. М. Бондар, О. В. Мозенков та ін. ; за ред. О. В. Мозенкова. – Х. : ВД "ІНЖЕК",
2013. – 272 с.

 2. Бланк И. А. Антикризисное финансовое управление предприятием / И. А. Бланк. – К. :
Эльга, Ника-Центр, 2016. – 672 с. – (Серия "Библиотека финансового менеджера"; Вып. 10).

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

4. Боронос В. Г. Управління фінансовою санацією підприємств : методика та практика /
В. Г. Боронос, І. Й. Плікус. – Суми : СумДУ, 2011. – 311 с.

5.  Онисько С. М. Фінансова санація і банкрутство підприємств : підручник 2-ге вид.,
виправлене і доповнене. / С. М. Онисько. – Львів : Магнолія 2006", 2008. – 268 с. 

4. Радзивілюк В. В. Судова процедура санації : навч. посібн. / В. В. Радзивілюк. – К. :
Атака, 2005. – 116 с. 

5. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посібн. / О. О.
Терещенко. – К. : КНЕУ, 2015. – 412 с. 

6. Управління фінансовою санацією підприємства : навч. посібн. / С. Я. Салига,  О. І.
Дацій, Н. В. Нестеренко та ін. – К. : Центр начальної літератури, 2015. – 240 с. 

Додаткова
7.  Аистова  М.  Д.  Реструктуризация  предприятий:  вопросы  управления.  Стратегии,

координация структурных параметров, снижение сопротивления преобразованиям / Аистова М.
Д. – М. : Альпина Паблишер, 2002. – 287 с. 

8. Баринов В. А. Антикризисное управление / В. А. Баринов. – М. : ИД ФБК-ПРЕСС,
2002. – 364 с. 

9. Бланк И. А. Финансовый менеджмент : учебный курс. / И. А. Бланк; 2-е изд., перераб.
и доп. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 656 с. 

10. Бригхэм Ю. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс. / Ю. Бриг- хэм, Дж. Хьюстон;
пер. с англ. 4-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 544 с.: ил. 

11.  Бураковський І.  В. Глобальна фінансова криза:  уроки для світу та України /  І.  В.
Бураковський, О. Плотніков. – Х. : Фоліо, 2009. – 299 с. 

12.  Гайдуков  С.  В.  Модель  відновлення  платоспроможності  під-  приємств  /  C.  В.
Гайдуков. – Х. : "Екограф", 2004. – 36 с. 62 

13. Колиснык М. Финансы. Стратегии, с которыми побеждают / М. Колиснык. – К. : ИД
"Максимум", 2016. – 332 с. 

14. Крутик А. Б. Антикризисный менеджмент / А. Б. Крутик, А. И. Муравьев. – СПб :
Питер, 2011. – 432 с. 

15.  Лігоненко Л. О. Антикризове управлення підприємством: теоретико-методологічні
засади та практичний інструментарій / Л. О. Лігоненко. – К. : Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2001.
– 580 с. 

16. Механизмы и модели управления кризисными ситуаціями : монографія / под ред. Т.
С. Клебановой. – Х. : ИД "ИНЖЭК", 2017. – 200 с. 

17.  Пономаренко  В.  С.  Механізм  санаційного  управління  підприємством:  засади
формування  та  моделі  реалізації  :  монографія  /  В.  С.  Пономаренко,  О.  В.  Раєвнєва,  С.  О.
Степуріна. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. – 304 с. 

18. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві : монографія /
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	Тема 1. Діагностика виникнення та розвитку кризи підприємства
	1.1. Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст і причини виникнення. Фінансова криза на підприємстві та її симптоми. Внутрішні (ендогенні) і зовнішні (екзогенні) причини кризи. Види та фази фінансової кризи. Криза стратегії. Криза прибутковості. Криза ліквідності. Розвиток симптомів банкрутства на підприємстві.
	1.2. Економічна сутність та класифікаційні аспекти санації підприємств. Умови, за яких може прийматися рішення про проведення санації підприємства. Економічна сутність санації. Мета та зміст фінансової санації. Різні погляди на сутність, цілі та завдання санації. Класифікаційні ознаки та характеристики санації: види, форми санації, типи санаційних заходів.
	1.3. Менеджмент фінансової санації підприємства. Організація менеджменту санації на підприємстві. Порядок проведення санації. Класична модель фінансової санації. Сучасні підходи до проведення фінансової санації підприємства.
	Тема 2. Використання контролінгових методів під час проведення санації
	2.1. Сутність та основнi завдання фiнансового контролiнгу. Сутність поняття "контролінг". Необхідність та напрями його впровадження на підприємствах у стані кризи. Контролінг у системі функцій фінансового менеджменту. Завдання контролінгу в процесі досягнення мети фінансового менеджменту. Функції контролінгу: координація, інформаційне забезпечення, планування, бюджетування, аудит. Стратегічний та оперативний контролінг. Контролінг і розробка стратегії санації підприємства. Види стратегій санації. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Внутрішній аудит та консалтинг.
	2.2. Інструменти та методи санаційного контролінгу. Інструменти контролінгу: вартісний аналіз, нуль – базис – бюджетування, портфельний аналіз, бенчмаркінг, АВС-аналіз. Система раннього попередження та реагування. Система управління ризиками підприємства. Дискримінантний аналіз. Прогнозування банкрутства. Методи прогнозування банкрутства. Модель Альтмана. Модель Спрінгейта. Методи контролінгу: опитування (анкетування), факторний аналіз відхилень, аналіз точки беззбитковості, вартісний аналіз, портфельний аналіз.
	2.3. Зміст та розробка плану санації підприємства. План фінансового оздоровлення підприємства. Принципи розробки плану санації. 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. Аналіз шляхів досягнення беззбитковості підприємства. Оцінка результатів та ефективності фінансової санації підприємства.
	Тема 3. Санаційний аудит
	3.1. Сутність та основні завдання санаційного аудиту. Сутність санаційної спроможності підприємства. Визначення санаційної спроможності підприємства як головна мета санаційного аудиту. Завдання проведення санаційного аудиту. Принципи санаційного аудиту. Характерні риси санаційного аудиту. Замовники санаційного аудиту. Програма аудиту.
	3.2. Порядок проведення санаційного аудиту. Методика та етапи проведення санаційного аудиту. Збір і систематизація інформації про підприємство. Джерела інформації для про- ведення санаційного аудиту. Оперативне та стратегічне становище підприємства. Методика поглибленого оцінювання фінансового стану неплатоспроможного підприємства. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства. Розрахунок та аналіз фактичних показників і тенденцій розвитку. Оцінка глибини фінансової кризи. Аналіз причин і симптомів фінансової кризи. Виявлення сильних і слабких сторін підприємстві, побудова матриці СВОТ-аналізу. Прийняття рішення про доцільність санації чи ліквідації підприємства. Складання акта аудиторської перевірки.
	Тема 4. Внутрішні фінансові джерела санації підприємства
	4.1. Визначення потреби підприємства в капіталі. 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.
	4.2. Поняття, класифікація та використання внутрішніх джерел фінансової стабілізації. 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 (заморожування) інвестицій. Зменшення вихідних грошових потоків. Зниження собівартості продукції. Планування собівартості продукції. Факторний аналіз витрат на виробництво продукції. Резерви зниження собівартості. Зменшення витрат, джерелом покриття яких є прибуток підприємства.
	Кредит 3. Організаційно-правові аспекти фінансової санації підприємств
	Тема 5. Санація балансу
	5.1. Економічний зміст санації балансу та призначення санаційного прибутку. Власний капітал, його функції та складники. Статутний фонд та додатковий капітал. Функції статутного фонду. Цілі збільшення (зменшення) статутного фонду. 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.
	5.2. Завдання та основні передумови зменшення статутного фонду підприємств. Основні цілі та завдання скорочення статутного фонду підприємств. Методи зменшення статутного фонду. Зниження номінальної вартості акцій (деномінація). Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості. Конверсія. Санація викупом акцій (придбання часток) у власників. Варіанти викупу акцій: за ціною вищої від номіналу, за номіналом, або за ціною, нижчою від номінальної вартості. Спірні питання, що супроводжують скорочення статутного фонду господарських товариств. Практичний приклад санації балансу підприємства.
	Тема 6. Зовнішні фінансові джерела санації підприємств
	6.1. Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу. Фінансове оздоровлення із залученням засобів власників підприємства. Форми участі власників у санації підприємства. Основні цілі та порядок збільшення статутного фонду. Методи збільшення статутного фонду: збільшення кількості акцій, збільшення номінальної вартості акцій, обмін облігацій на акції. 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.
	6.2. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника. Участь кредиторів у фінансуванні санації підприємства-боржника. Конверсія боргу у власність. Пролонгація та реструктуризація існуючої заборгованості. Надання додаткових кредитних ресурсів, санаційні кредити. Мотиви участі кредиторів у санації підприємства. Податкові аспекти участі кредиторів у санації боржника. Форми фінансової участі персоналу в санації підприємства.
	Кредит 4. Економіко-правові форми реструктуризації
	Тема 7. Санаційна реструктуризація підприємства
	7.1. Сутність та форми реструктуризації підприємства. Реструктуризація підприємства, її зміст та порядок проведення. Чинники реструктуризації: зовнішні та внутрішні. Принципи реструктуризації. Класифікаційні аспекти реструктуризації. Фінансова та виробнича реструктуризація, реструктуризація активів, корпоративна реструктуризація. Цільова спрямованість санаційної реструктуризації. Методи реструктуризації. Етапи і процедура реструктуризації. План реструктуризації.
	7.2. Фінансовий механізм реорганізації підприємств. Механізм реорганізації юридичної особи. Форми санаційної реорганізації підприємства: злиття, поглинання, приєднання, поділ, виділення, перетворення. Загальні передумови реорганізації суб’єктів господарювання. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємств (злиття, приєднання, поглинання). Мотиви, що спонукають інвестора до реорганізації приєднанням. Горизонтальне та вертикальне злиття. Реорганізація підприємств, спрямована на їх розукрупнення (поділ, виділення). Головна мета розукрупнення підприємств, що перебувають у стані фінансової кризи. Перетворення як окремий випадок реорганізації підприємств. Етапи реорганізації підприємств укрупненням та розукрупненням. Зміст та порядок складання реорганізаційної угоди. Передавальний та роздільний баланс.
	Тема 8. Економіко-правові засади санації, банкрутства та ліквідації підприємства
	8.1. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств. Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Арбітражне врегулювання господарських спорів. Мета провадження справи про банкрутство підприємства - боржника. Функції законодавства про банкрутство. Суб’єкти банкрутства. Підстави для порушення справи про банкрутство. Процедури, що можуть бути застосовані судом до підприємства-боржника. Основні нормативні акти, що регулюють процес банкрутства в Україні.
	8.2. Послідовність провадження справи про банкрутство. Неплатоспроможність підприємства. Загроза неплатоспроможності. Учасники провадження у справі про банкрутство. Арбітражний керуючий. Розпорядник майна, його функції та обов’язки. Комітет кредиторів. Функції та повноваження керуючого санацією. Функції та повноваження ліквідаційної комісії. Фінансове забезпечення ліквідаційних процедур. Продаж майна банкрута. Розподіл виручки від продажу ліквідаційної маси. Черговість задоволення вимог кредиторів. Ліквідація підприємства. Етапи ліквідації підприємства. Порядок складання ліквідаційного балансу. Черговість задоволення претензій кредиторів. Затвердження ліквідаційного балансу. Санація за рішенням арбітражного суду. Мирова угода. Фіктивне банкрутство. Приховане банкрутство. Умисне банкрутство. Податкові аспекти банкрутства та ліквідації підприємств.
	8.3. Особливості законодавчого регулювання санації підприємств- боржників. Досудова санація, її передумови та особливості проведення. Концепція досудової санації. План досудової санації. Реструктуризація заборгованості як метод фінансової санації. Санація підприємств у судовому порядку. Сутність та суб’єкти судової процедури санації. Входження до судової процедури санації підприємства. Підстави санації підприємства у судовому порядку, порядок і строки її здійснення. Механізм реалізації судової процедури санації підприємства.
	Тема 9. Оцінка вартості майна підприємства
	9.1. Необхідність, завдання та принципи експертного оцінювання вартості майна підприємства. Необхідність, мета та види експертного оцінювання вартості майна підприємства. Потреба у проведенні оцінювання вартості майна підприємства. Стандарти та правила оцінювання. Принципи оцінювання. Способи оцінювання: масове та експертне. Види експертного оцінювання майна.
	9.2. Порядок оцінювання вартості майна. Етапи оцінювання вартості майна. Методи оцінювання: метод балансової вартості, метод ринкової вартості, метод капіталізованої вартості. Інвентаризація майна як складова частина оцінювання його вартості. Аудиторська перевірка фінансової звітності. Експертне оцінювання цілісних майнових комплексів підприємств. Оцінювання акцій (часток, паїв) у статутних фондах господарських товариств. Оцінювання нематеріальних активів. Експертне оцінювання вартості машин і устаткування. Експертне оцінювання нерухомості. Звіт про експертне оцінювання вартості майна. Сертифікат об’єкта експертного оцінювання.
	Тема 10. Державна фінансова підтримка санації підприємств
	10.1. Зміст та необхідність державної санаційної підтримки підприємств. Зміст та необхідність державної санаційної підтримки підприємств. Основні критерії відбору підприємств для надання їм цільової державної підтримки. Органи, які вирішують питання санаційної підтримки підприємств, їх функції та завдання.
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