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Анотація 

Мета навчальної дисципліни – формування системи теоретичних знань та практичних 
навичок з питань управління фінансовою санацією підприємства, а також питань 
реструктуризації, банкрутства та ліквідації підприємств. 
Завдання навчального курсу: 

• ознайомити студентів із поняттями «фінансова санація», «банкрутство» в 
контексті стадій життєвого циклу підприємства; 

• визначити основні причини виникнення фінансової кризи на підприємстві та 
виділити роль антикризового управління підприємством для її подолання; 

• проаналізувати сутність управління фінансовою санацією підприємства; 

• оволодіти навичками складання плану санації, 

• окреслити форми і методи державної фінансової підтримки санації суб’єктів 
господарювання; 

• освоїти методи, правила та умови фінансування санації; 

• проаналізувати прийоми та методи проведення санаційного аудиту; 

• розглянути економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації 
підприємства; 

• оволодіти методикою проведення санаційної реструктуризації та реорганізації 
підприємства.  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
 
знати: 

• що таке фінансова санація підприємства; 

• які є види фінансової санації; 

• які складові плану проведення фінансової санації підприємства;  

• сутність санаційного аудиту та етапи його проведення;;  
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• які існують внутрішні та зовнішні джерела фінансової санації підприємства; 

• сутність та форми реструктуризації підприємства; 

• що таке фінансовий механізм реорганізації підприємства; 

• структуру законодавчих і нормативних актів з фінансової санації підприємства. 
вміти: 

• обґрунтувати концепцію санації;  

• складати і погоджувати план фінансової санації підприємства  

• визначати внутрішні та зовнішні джерела фінансової санації підприємства; 

• визначати економіко-правові особливості управління фінансовою санацією; 

• проводити санаційний аудит підприємства; 

• визначати шляхи запобігання банкрутству підприємства; 

• діагностувати фінансовий стан підприємства; 

• виділяти санаційні заходів, спрямовані на фінансову стабілізацію підприємства. 
 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
напрям 

підготовки, 
освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма  
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
– 04 

Галузь знань: 
07 – Управління та 

адміністрування 
СВО 

 

Магістр 

Нормативна 

Модулів – 02 Рік підготовки: 

Змістових модулів 
– 02 

1-й  

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 120 

1-й  

Лекції 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання:  4 
 

24 год. 0 год. 

Практичні 

16 год. 0 год. 

Самостійна робота 

80 год. 0 год. 

Індивідуальні завдання 

0 год. 0 год. 

Вид контролю 

залік 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль №1. 

 
Тема 1. Економічний зміст фінансової санації. 
             Економічна сутність санації підприємства. Диференціація понять «санація» та 
«досудова санація». Форми та види фінансової санації. Санація без залучення 
додаткових фінансових ресурсів на підприємство. Санація із залученням нового 
фінансового капіталу. Автономна санація. Зовнішня санація. Джерела фінансування 
санації. Мета фінансової санації. Управління санацією підприємства, її етапи. План 
санації. Ефективність санації. 
 
 
Тема 2. Фінансова криза на підприємстві. 
              Економічний зміст фінансової кризи на підприємстві. Ознаки кризи на рівні 
підприємства. Причини виникнення та характер кризи.  Види кризи. Стратегічна криза 
підприємства. Тактична криза підприємства. Криза забезпеченості. Загальна криза  
підприємства. Локальна криза підприємства. Економічна криза. Організаційна криза. 
Криза постачання. Виробничо-технологічна криза. Криза збуту. Криза персоналу. 
Кризовий процес підприємства. Чинники, що впливають на появу та розвиток 
кризових процесів на підприємстві. Наслідки кризи для підприємства. 
 
 
Тема 3.  Санаційний аудит. 
              Санаційна спроможність підприємства. Сутність та ключові завдання 
санаційного аудиту. Санатор як спеціаліст санаційного аудиту. Критерії санаційної 
можливості. Показники санаційної спроможності. Методи санаційного аудиту.  Об’єкт 
санаційного аудиту.  Методи і технічні прийоми аудиту. Метод опитування. Метод 
інспекції. Запит. Метод аналітичного огляду. Прийом вибіркової перевірки. Прийом 
анкетування. Прийом тестування. Метод читання зовнішньої звітності. Метод 
галузевого порівняльного аналізу. Метод порівняльного аналізу. Метод порівняльного 
аналізу фактичних даних підприємства з розрахунками аудитора. Метод 
коефіцієнтного аналізу. Порядок проведення санаційного аудиту. Етапи проведення 
санаційного аудиту. SWOT – аналіз.  Кеш-фло (Cash-Flow). 
 
Тема 4.  Санаційний контролінг. 
             Сутність, види, основні завдання контролінгу. Впровадження контролінгу на 
підприємствах, які перебувають у фінансовій кризі. Основна мета контролінгу. Функції 
контролінгу. Специфічні методи контролінгу. Опитування. Факторний аналіз 
відхилень. Аналіз точки беззбитковості. Бенчмаркінг. Вартісний аналіз. Портфельний 
аналіз. АВС – аналіз. XYZ-аналіз. Бюджетування. Система раннього попередження та 
реагування. Етапи процесу створення системи раннього попередження. Підсистеми 
системи раннього попередження та реагування. 
 

Змістовий модуль №2. 
 

Тема 5. Банкрутство підприємства. 
       Банкрутство підприємства, сутність, основна мета. Суб'єкти банкрутства. Зовнішні 
та внутрішні причини банкрутства. Показники банкрутства (неспроможності) 
підприємства. Банкрутство приховане. Банкрутство технічне. Банкрутство умисне. 
Банкрутство фіктивне. Стадії життєвого циклу підприємства. Стадії банкрутства. 
Шляхи запобігання банкрутству підприємств. Тактика і стратегія запобігання 
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банкрутства підприємства. Ліквідація підприємства. Мирова угода. Антикризове 
управління діяльністю підприємств. 
 
 
Тема 6. Діагностика банкрутства підприємства. 
      Фінансова стійкість підприємства та ознаки його порушення. Фінансова криза 
підприємства. Порушення фінансової рівноваги підприємства. Рівень фінансової  
кризи  підприємства. Етапи фінансової стабілізації підприємства. Усунення 
неплатоспроможності. Відновлення фінансової стійкості (фінансової рівноваги). 
Забезпечення фінансової рівноваги в тривалому періоді. Діагностика ймовірності 
банкрутства підприємства. Система моделей для прогнозування банкрутства. Модеі 
Альтмана.  Модель Теффлера. Модель Ліса. Коефіцієнт Вівера. Показники оцінки 
фінансового стану підприємства.  
 
Тема 7. Фінансування санації підприємства. 
        Форми фінансування санації підприємства для забезпечення його потреби в 
капіталі. Види потреб у капіталі. База для визначення потреби в капіталі. Потреба в 
інвестиційному капіталі. Потреба в оборотному капіталі. Правила  фінансування 
підприємства - золоте правило фінансування, золоте правило балансу, правило 
вертикальної структури капіталу. Коефіцієнт фінансової незалежності. Коефіцієнт 
фінансового левериджу (коефіцієнт заборгованості). Диференціал фінансового 
левериджу.  
 
 
Тема 8.  Внутрішні механізми фінансової стабілізації підприємства. 
           Внутрішні резерви фінансової стабілізації підприємства. Вхідні грошові потоки. 
Основні санаційні заходи у сфері збуту. Група санаційних заходів, спрямованих на 
фінансову стабілізацію підприємства. Реструктуризація активів. Мобілізація 
прихованих резервів. Використання зворотного лізингу. Здача в оренду основних 
засобів. Оптимізація структури розміщення оборотного капіталу. Продаж 
низькорентабельних структурних підрозділів. Рефінансування дебіторської 
заборгованості. Етапи фінансової стабілізації підприємства. Фінансова рівновага. 
Тактичний механізм фінансової стабілізації. Позитивні та негативні грошові потоки.  
 
 
Тема 9.  Реструктуризація підприємства. 
        Суть і форми реструктуризації підприємств. Заходи, що передбачає 
реструктуризація підприємства. Мета проведення реструктуризації. Вдосконалення 
системи управління підприємством в процесі реструктуризації підприємства. 
Комплексна і часткова реструктуризація. Оперативна реструктуризація. Стратегічна 
реструктуризація. Напрямки реструктурування підприємств. Фінансовий механізм 
реорганізації підприємств.  Види реорганізації підприємства. Етапи реструктуризації. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 

 денна форма Заочна форма 
Усього 

120 
у тому числі Усьо

го  
 

у тому числі 
л п лаб ін

д 
с.р. л п ла

б 
ін
д 

с.р 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1 

Тема 1. Економічний зміст 
фінансової санації 

12 2 2   8 12      

Тема 2. Фінансова криза на 
підприємстві. 

13 3 2   8 13      

Тема 3.  Санаційний аудит. 13 3 2   8 13      
Тема 4.  Санаційний 
контролінг. 

12 2 2   8 12      

Разом за змістовим 
модулем 1 

50 10 8   32 50      

Змістовий модуль 2 
Тема 5. Банкрутство 
підприємства. 

15 3 2   10 15      

Тема 6. Діагностика 
банкрутства підприємства. 

15 3 2   10 15      

Тема 7. Фінансування санації 
підприємства. 

15 3 2   10 15      

Тема 8.  Внутрішні механізми 
фінансової стабілізації 
підприємства. 

14 3 1   10 14      

Тема 9.  Реструктуризація 
підприємства. 

11 2 1   8 11      

Разом за змістовим 
модулем 2 

70 14 8   48 70      

Усього годин  120  24  16   80 120      
 

 
5. Теми практичних занять  

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Економічна сутність санації підприємств.  
Мета і форми санації.  
Сутність управління фінансовою санацією підприємства.  План 
санації.   

2 

2. Економічний зміст фінансової кризи на підприємстві. 
Види кризи та причини їх виникнення. 
Кризовий розвиток підприємства, його чинники.  

2 

3. Санаційна спроможність підприємства. Сутність та ключові 
завдання санаційного аудиту. 
Методи санаційного аудиту. 
Порядок проведення санаційного аудиту. 

2 
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4. Сутність, види, основні завдання контролінгу. 
Функції та методи контролінгу. 
Система раннього попередження та реагування. 

2 

5. Банкрутство підприємства, сутність, основна мета та причини. 
Банкрутство в життєвому циклі підприємства. Стадії банкрутства. 
Шляхи запобігання банкрутству підприємства. 
Антикризове управління діяльністю підприємства. 

2 

6. Фінансова стійкість підприємства та ознаки його порушення. 
Діагностика фінансового стану підприємства. 
Показники оцінки фінансового стану підприємства. 

2 

7. Форми фінансування санації підприємства для забезпечення його 
потреби в капіталі. 
Правила фінансування підприємства. 
Фінансовий леверидж.    

2 

8. Внутрішні резерви фінансової стабілізації підприємства. 
Група санаційних заходів, спрямованих на фінансову стабілізацію 
підприємства 
Етапи фінансової стабілізації підприємства. 

1 

9 Суть і форми реструктуризації підприємств. 
Фінансовий механізм реорганізації підприємств. Етапи 
реструктуризації.  

1 

 Разом  16 

 

 
6. Самостійна робота 

 
    Самостійна робота студента з навчальної дисципліни «Фінансова статистика» 
передбачає написання студентом реферату. Тему для написання роботи студент може 
сформулювати самостійно (вона повинна бути в рамках пройденого матеріалу) або 
обрати із запропонованих тем рефератів. 
 

Теми для написання рефератів 
 

1. Економічна сутність, види та менеджмент фінансової санації підприємства. 
2. Виділення банкрута і складових механізму управління фінансовою санацією. 
3. Сторони і учасники у справі про банкрутство. 
4. Контролінг у системі управління фінансовою санацією підприємства. 
5. Система раннього попередження та реагування.  
6. Прогнозування банкрутства підприємства. 
7. Сутність санаційного аудиту та етапи його проведення.  
8. Порядок фінансування заходів з фінансової санації виробництва та активізації 
господарства.  
9. Залучення фінансових ресурсів із зовнішніх та внутрішніх джерел фінансової 
санації підприємства. 
10. Санація балансу підприємства та заходи щодо його реструктуризації. 
11. Фінансовий механізм реорганізації підприємства. 
12. Зміст, необхідність, форми та методи державної фінансової підтримки 
фінансової санації підприємства. 
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13. Державні органи з питань санації та банкрутства підприємства, їхнє призначення 
та функції. 
14. Особливості управління фінансовою санацією по окремих галузях господарства. 
15. Функції, інструменти та методи контролінгу. 
16. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства.  
17. Аудит фінансової сфери підприємства.  
18. Санаційний аудит власного та позичкового капіталу підприємства.  
19. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства.  
20. Напрями поліпшення та відновлення платоспроможності підприємства. 
21. Форми рефінансування дебіторської заборгованості підприємства. 
22. Цілі та порядок збільшення та зменшення статутного фонду підприємства. 
23. Фінансове оздоровлення із залученням засобів власників підприємства.  
24. Участь кредиторів у фінансуванні санації підприємства-боржника.  
25. Фінансова санація за рахунок акціонерного (пайового) капіталу. 
26. Законодавство України у сфері банкрутства.  
27. Типи процедур, які може застосувати господарський суд до боржника.  
28. Корпоративна реорганізація юридичної особи. 
29. Оперативна та стратегічна реструктуризація підприємства. 
30. Вдосконалення системи управління підприємством в контексті його 
реорганізації. 
 
 
Вимоги до написання рефератів: 
 
–   реферати приймаються або в рукописному, або друкованому варіантах; 
– структура реферату включає 4 обов’язкові структурні елементи: титульна сторінка (з 
відповідними реквізитами), зміст, основна частина (вступ, розділи, висновки), список 
використаної літератури; 
–  мінімальний об’єм основної частини реферату не повинен становити менше 10 
сторінок; 
–   максимальна кількість виконаних рефератів – 2. 
 
Максимальний бал здобутий за виконання та захист реферату становить 10 балів. 
 
 

8. Методи навчання 
 

У процесі викладання навчальної дисципліни «Фінансова санація та банкрутство»  
викладач здійснює проведення лекційних та практичних занять, дискусій, ведеться 
індивідуально-консультативна робота, самостійна робота з літературою, в 
інформаційних мережах, підготовка і презентація робіт, виконання самостійних 
завдань – учбових чи наукових. Наукова робота студентів складається з публікацій, 
участі у конференціях та олімпіадах, конкурсах, отриманні грантів. Індивідуально-
консультативна робота передбачає взаємодію студентів з викладачем, як для відробки 
пропущених занять, співбесід з матеріалів, які не засвоєні студентами чи викликають 
певні труднощі, так і  для контакту зі студентами, які виконують завдання, проявляють 
інтерес та здібності до наукової роботи. 
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9. Методи контролю 
 

   Для контролю знань студентів матеріалів дисципліни «Фінансова санація та 
банкрутство», викладач використовує три види контролю: поточний, модульний і 
підсумковий. 
   Поточний контроль здійснюється у формі бальних оцінок за різні види самостійної та 
аудиторної роботи. 
   Модульний контроль (тематичне оцінювання з модулю) здійснюється на засаді 
письмової залікової контрольної роботи, яка складається з двох частин: тестові 
питання за змістом аудиторної роботи та виконання завдання із самостійного 
опрацювання певних питань курсу, більша частина яких потребує аналітичного підходу 
до змісту (задачі). 
    Підсумковий контроль здійснюється на засаді результатів поточного і модульного 
контролю. Якщо студенти повинні відпрацювати недоліки за навчальними модулями 
чи мають бажання підняти свій підсумковий бал, наприкінці семестру їм дається 
можливість зробити це шляхом написання додаткової контрольної роботи, а також 
складання заліку. 
   Оцінювання навчальних досягнень студентів, таким чином, здійснюється у вигляді 
часткової та підсумкової атестації. 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Практичні заняття Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Робота в аудиторії (лекцій, практичні)  
30 

Самостійна  робота Самостійна  
робота 

 
20 

 10 10 

Модульна контрольна  
робота № 1 

Модульна контрольна  
робота № 2 

 
50 

25 25 

Всього: 100 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 A відмінно  
 

зараховано 
82–89 B  

добре 74–81 C 

64–73 D задовільно 

60–63 E 

35–59 FX незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–34 F незадовільно з не зараховано з 



 9 

обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

 
Рекомендована література 

 

 Базова література 
 

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 
2003. – № 18–22. 

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. 
– 2003. – № 40–44. 

3. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом» 14.05.1992 № 2343-XII 

4. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом» вiд 30.06.1999 № 784 - ХІV. 

5. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” // 
Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. – № 9. 

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 
порядок санації державних підприємств» від 08.02.1994 №67 

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

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

9 Боронос В. Г., Плікус І.Й. Фінансова санація і банкрутство підприємств: Конспект 
лекцій\ В. Г. Боронос, І. Й. Плікус - Суми : СумДУ, 2013. – 103 с. 

 Боронос В.М., Мамчук І.В .Фінансова санація та банкрутство підприємства:  
Конспект лекцій\ В.М. Боронос, І.В.Мамчук - - Суми : СумДУ, 2006. – 67 с. 

8 Давидович I. Є. Контролінг : навчальний посібник / I. Є. Давидович. – К. : Центр 
учбової літератури, 2008. – 552 с. 

9 Єлецьких С.Я., Тельнова Г.В. Фінансова санація та банкрутство підприємств: 
Навч. пос. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 176 с. 

 

10 Зятковський І.В. Фінансове оздоровлення підприємств: теорія і практика: 
монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 344 с. 

11 Колісник М. К., Ільчук П. Г., Віблий П. І. Фінансова санація і антикризове 
управління підприємством: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2007. - 272 с. 

12 Зеліско І.М. Управління фінансовою санацією підприємства: Навчальний 
посібник.\І.М. Зеліско  - Київ, 2016. – 355 с. 

13 Кондрашихін А. Б., Пепа Т. В., Федорова В. О. Фінансова санація і банкрутство 
підприємств: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури,2007. - 208 с. 

 

14 Пепа Т.В., Федорова В.О., Кондрашихін А.Б., Андрєєва О.В. Управління 
фінансовою санацією підприємств: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 

2008. – 440 с. 
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15 Крутова А.С. Управління фінансовою санацією підприємства. Навчальний 
посібник\А.С. Крутова, Л.І. Лачкова, В.М. Лачкова. – Х: Видавець Іванченко І.С., 

2017. – 189 с. 

16 Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний 
посібник. -Київ: КНЕУ, 2004. - 412 с. 

 

17 Череп А. В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: 
Підручник. - К.: Кондор, 2006. - 376 с. 

 
 
 

 Допоміжна література 
 

1 Багацький В. М. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / В. М. 
Багацький, Н. Д. Гетманцева ; за заг. ред. З. Є. Шершньової. – К. : КНЕУ, 2007. – 

680 с. 

2 Бланк И. А. Управление финансовой стабилизацией предприятия / И. А. Бланк. 
– К. : Эльга, 2003. – 483 с. 

3 Мехеда Н.Г, Опанасюк А.\ Стратегія запобігання банкрутству як елемент 
економічної стратегії підприємства. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http: // http://www.rusnauka.com/11_NPE_2012/Economics/10_107739.doc.htm 

4 Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки 
розвитку: Монографія. – К.: КНЕУ, 2009. – 227 с. 

5 Пластун, О. Л. Визначення сутності поняття «банкрутство» в сучасній науковій 
літературі / О. Л. Пластун // Вісник ЖДТУ. – 2009 – № 2. – С. 256- 261. 

6 Пушкар М. С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту 
/ М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 370 c. 

7 Реструктуризація підприємства: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / за ред. 
В. М. Заболотного. – К. : Міленіум, 2001. – 440 с.. 

8 Санаційний контролінг\Лекція. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: 
// https://studopedia.info/1-50100.html 

9 Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент : навч. посібник для вузів / 
О. М. Скібіцький. – К. : ЦУЛ, 2009. – С. 185-186. 

10 Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві : 
монографія / О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2006. – 268 с. 

11 Третяк, О. Про проблему банкрутства підприємств / О. Третяк // Економіка 
України. – 2000. - № 2. – С. 46-50. 

12 Шевчук В. Стратегічний управлінський облік / В. Шевчук. – К. : Алеута, 2009. – 
175 с. 

13 Шершньова З. Є. Антикризове управління підприємством : навч.-метод. посіб. 
[для сам. вивч. дисц.] / З. Є. Шершньова, С. В. Оборська. – К. : КНЕУ, 2006. – 

196 с. 

14 Шершньова З. Е. Стратегічне управління : навч. посіб. / З. Е. Шершньова, С. В. 
Оборська. – К. : КНЕУ, 2002. – 384 с. 

15 Штангрет А. М. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / 
А. М. Штангрет, О. І. Копилюк. – К. : Знання, 2007. – 335 с. 

 

http://www.rusnauka.com/11_NPE_2012/Economics/10_107739.doc.htm

