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1 Коротка анотація дисципліни 
 За прогнозами МВФ в умовах пандемії, очікується падіння світової 

економіки на 3%.  Україна традиційно є більш вразливою до економічних 

шоків. В непевних макроекономічних умовах бізнес може зіткнутись з 

безпрецедентним темпом зростання кількості банкрутств.  

Підприємства змушені кардинально змінювати ставлення до 

фінансових аспектів своєї діяльності. Звичні способи регулювання 

господарських процесів не забезпечують стійкого фінансового стану, не 

сприяють своєчасному реагуванню на виникнення кризових явищ під 

впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Вирішення 

цієї проблеми можливе за ефективного використання методів та 

інструментів фінансового оздоровлення. Формування і використання 

комплексу фінансових інструментів дозволять підприємству 

нейтралізувати основні причини банкрутства. 

Тому важливе місце підготовки фахівців з антикризового управління 

посідає програма  «Фінансова санація та банкрутство підприємства».  
 

2 Передумова вивчення дисципліни 
 Дисципліна поглиблює аспекти вивчення курсів «Антикризовий 

менеджмент» та «Фінансовий менеджмент» та дає можливість набуття 

знань та навичок: з питань організації  та здійснення управління 

фінансовою санацією підприємства; прийняття кваліфікованих 

управлінських рішень у сферах фінансування процесів санації, 

реструктуризації та ліквідації підприємств; забезпечення фінансової 

стабільність підприємств, сприяння підвищенню їх платоспроможності та 

прибутковості; виробки навичок самостійної роботи з літературними 

джерелами, поглибленням й розширенням економічних знань. 

 

3 Мета та цілі дисципліни 
 Мета дисципліна «Фінансова санація та банкрутство підприємства» -  

формування у здобувачів системи теоретичних знань та практичних 

навичок з питань управління фінансовою санацією, реструктуризацією 

суб’єктів господарювання,  фінансового забезпечення ліквідаційних 

процедур.  

Предметом  вивчення навчальної дисципліни є  фінансово-економічні  

відносини, що виникають у процесі санації, реорганізації, банкрутства та  

ліквідації суб`єктів господарювання.   

У процесі вивчення дисципліни «Фінансова санація та банкрутство 

підприємства» вирішуються такі завдання: оцінка і прогнозування 

фінансової кризи на підприємстві; вивчення сутності, форм і методів 

управління фінансовою санацією підприємства;  опанування порядку 



 
проведення фінансової санації підприємств; освоєння методів, правил та 

умов фінансування санації; опанування методичних підходів до складання 

програми й плану санації, виявлення найбільш ефективних механізмів її 

здійснення; оволодіння методикою проведення санаційної 

реструктуризації та реорганізації; визначення найбільш ефективних форм 

та механізмів проведення фінансового оздоровлення підприємства, умов 

фінансування і форм здійснення; формування внутрішніх і зовнішніх 

джерел санації; вивчення економіко-правових аспектів санації, 

банкрутства та ліквідації підприємств. 

 

4 Результати навчання 
 Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері управління або у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 

5 Кредити ECTS 
 3 кредити ЄКТС = 90 годин 

 

6 Структура дисципліни 

Назви змістових розділів 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 

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 1  

Тема 1. Сутність управління 

фінансовою санацією 

підприємства 

2 2 - - - - 8 2 - - - 6 

Тема 2. Санаційний 

контролінг. Діагностика 

фінансової кризи на 

підприємстві 

16 2 2 - - 12 12 - 2 - - 10 

Тема 3. Складання та 

погодження плану 

фінансової санації 

підприємства 

4 2 2 - - - 10 - - - - 10 

Тема 4. Оцінювання 

санаційної спроможності 

підприємства (санаційний 

аудит).  

14 2 2 - - 10 10 - - - - 10 

Контрольна робота №1 2 - 2 - - - - - - - - - 

Разом за змістовим 

розділом 1 
38 8 8 - - 22 40 2 2 - - 36 

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 2  

Тема 5. Фінансування санації 

підприємств (внутрішні та 
4 2 2 - - - 12 - 2 - - 10 



 
зовнішні фінансові джерела 

санації)  

Тема 6. Оцінювання вартості  

майна підприємства. 
4 2 2 - - - 10 - - - - 10 

Тема 7. Санаційна 

реструктуризація 

підприємства  

4 2 2 - - - 10 - - - - 10 

Тема 8. Економіко-правові 

аспекти  санації,  

банкрутства  та ліквідації  

підприємства 

12 - - - - 12 8 - - - - 8 

Тема 9. Особливості 

фінансової санації та 

банкрутства підприємств 

різних форм власності та 

видів діяльності 

16 2 - - - 14 10 - - - - 10 

Захист індивідуального 

науково-дослідного завдання  
11 - 1 - - 10 - - - - - - 

Контрольна робота №2 1 - 1 - - - - - - - - - 

Разом за змістовим 

розділом 2 
52 8 8 - - 36 50 - 2 - - 48 

Усього годин 90 16 16 - - 58 90 2 4 - - 84 

 

7 Перелік обов’язкових завдань 

Обов’язкові завдання 
Кінцеві терміни 

підготовки 

1. Фінансова криза на підприємстві: фази, види та фактори виникнення. За розкладом 

2. Структура плану фінансової санації підприємства. За розкладом 

3. Методи та програма санаційного аудиту.  За розкладом 

4. Економічний зміст санації балансу та призначення санаційного прибутку. За розкладом 

5. Обгрунтування вибору фінансових джерел санації підприємств. За розкладом 

6. Методи оцінювання вартості майна підприємства. За розкладом 

7. Cутність, форми, види та передумови реструктуризації підприємств. За розкладом 

8. Порядок порушення справи про банкрутство. Ліквідаційна процедура. За розкладом 

9. Особливості санації та банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької 

діяльності 

За розкладом 

 

8     Перелік вибіркових завдань  

Вибіркові  завдання 
Кінцеві терміни 

підготовки 

1. Система раннього попередження  та реагування. За розкладом 

2. Характеристика методів контролінгу. За розкладом 

3. Джерела інформації для санаційного аудиту. За розкладом 

4. Форми реструктуризації заборгованості. За розкладом 

5. Оцінка вартості цілісного майнового комплексу, корпоративних  

прав, об’єктів нерухомості, рухомого майна і нематеріальних активів.   

За розкладом 

6. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємств. За розкладом 

7. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство. За розкладом 

8.  Зміст та необхідність державної санаційної підтримки підприємств. За розкладом 

9. Законодавче регулювання санації і банкрутства: світовий досвід. За розкладом 

 

  



 
 

9 Ознаки дисципліни 

Термін викладання 
Міждисциплінарна 

інтеграція 

Цикл: 

загальної підготовки / професійної підготовки / 

вільного вибору 

Один семестр Так Цикл вибіркової підготовки 

 

10 Технічне й програмне забезпечення / обладнання 
 Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час on-line 

тестування та підготовки практичних завдань під час заняття. Списування 

під час контрольних робіт заборонено (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів) 

  

11 Система оцінювання та вимоги 
 Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємства» здійснюється 

в балах відповідно до табл.11.1 

Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 

Таблиця 11.1 

Розподіл балів оцінювання успішності студентів з навчальної 

дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємства» 
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота 
Розділ ІІ 

Підсумковий 

контроль 

Всього 

Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 КР1 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 КР2 ІНДЗ   

- 5 - 5 10 - - - 5 5 10 20 40 100 

*Т1, Т2, ..., Т14 – теми занять 

**КР1, КР2 – контрольні роботи 

***ІНДЗ – індивідуальне науково-дослідне завдання 

 

Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом семестру 

у наступних формах: усного опитування студентів на практичних заняттях та 

оцінки рівня їх знань; перевірки правильності розв’язання практичних задач; 

експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). 

Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. 

Студент допускається до підсумкового контролю за умови виконання 

вимог навчальної програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність 

він набрав не менше 36 балів. 

Підсумкове оцінювання знань студентів 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі заліку. 

Критерії оцінювання знань під час заліку 



 
Максимальна кількість балів, яку можна отримати на заліку складає 40 

балів (див. табл. 11.2). 

Таблиця 11.2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з 

навчальної дисципліни «Фінансова санація та банкрутство 

підприємства» 
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за 

підсумкове оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 

 

З урахуванням вищевикладеного результати заліку оцінюються в 

діапазоні від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді студента 

на заліку оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну оцінку за 

результатами заліку та незадовільну загальну підсумкову оцінку. Загальна 

підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати 

поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на залік.  

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. Загальна 

підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS 

заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та 

залікової книжки студента (див. табл. 11.3). 

Таблиця 11.3 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-29 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

   

12 Політика дисципліни 
 • курс передбачає роботу в колективі; 



 
• середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики; 

• усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін; 

• відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. 

  

13 Політика щодо пропусків занять 
 - студент, який спізнився більше ніж на 15 хв, вважається таким, що 

пропустив заняття з неповажної причини з обов’язковим відпрацюванням 

заняття, і при цьому має право бути присутнім на заняття, 

- за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування тощо), 

навчання може відбуватись в дистанційному режимі за погодженням із 

керівником курсу та презентувати виконані завдання під час консультації. 

  

14 Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого 

терміну 
 Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості 

балів за вид діяльності балів). Перескладання контрольних робіт 

відбувається із дозволу директорату за наявності поважних причин. 

 

15 Політика дотримання академічної доброчесності 
 Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної 

доброчесності в Міжнародному європейському університеті згідно з 

Кодексом академічної доброчесності науково-педагогічних, наукових, 

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Міжнародного 

європейського університету – https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-

informatsiia 
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17 Поради з успішного навчання на курсі 
 Як відомо, запущену хворобу важче лікувати. Ми спробуємо з’ясувати як 

вчасно виявити та лікувати «хворобу» підприємства. 

 Якщо Ви бажаєте бути успішним в цій дисципліні, то необхідно бути 

здобувачем, який: небайдужий і наполегливий, уважний та допитливий, 

стресостійкий (бо 1) ніхто не обіцяє, що буде легко; 2) інколи навіть 

найкращий антикризовий менеджер не здатен реанімувати підприємство, 

тому, щонайменше, потрібно його «достойно поховати»)! 

 

Бажаю всім Вам завзятості, цілеспрямованості і оптимізму і тоді успіх 

прийде сам! До зустрічі! 

 


