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Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Фінансова санація та банкрутство підприємств» належить до блоку вибіркових 
дисциплін підготовки бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 
Фінанси, банківська справа та страхування. Дисципліна «Фінансова санація та банкрутство 
підприємств» спрямована на формування у студентів знань з теорії і практики фінансових відносин 
суб’єктів господарювання щодо методології та практичного здійснення фінансової санації, 
провадження справи про банкрутство, фінансового забезпечення ліквідаційних процедур. 

Структура курсу 
 

№ п/п Тема Результати навчання Завдання 

1 Основи управління 
фінансовою санацією 
підприємства 

Володіти практичними навичками щодо виявлення 
симптомів фінансової кризи на підприємстві та 
методичним інструментарієм управління фінансовою 
санацією підприємства 

Питання, 
тести 

2  Оцінювання санаційної 
спроможності 
підприємства 

Здобути навички визначення санаційної 
спроможності підприємства. Знати методи та етапи 
здійснення санаційного аудиту підприємства Знати 
особливості системи раннього діагностування та 
попередження банкрутства. Вміти застосовувати на 
практиці методи прогнозування банкрутства 
підприємства 

Питання, 
тести, 
задачі 

3  Складання плану 
фінансової санації 
підприємства 

Володіти практичними навичками складання 
санаційної стратегії та плану фінансової санації 
підприємства 

Питання, 
тести 

4 Досудова санація Розуміти сутність досудової санації підприємства, її 
мету та критерії. Знати форми та підстави надання 
фінансової допомоги підприємству-боржнику під час 
проведення досудової санації 

Питання, 
тести 
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5 Санація підприємств у 
судовому порядку 

Знати умови прийняття рішення щодо здійснення 
санації підприємства-боржника у судовому порядку. 
Засвоїти порядок проведення зборів кредиторів, 
утворення комітету кредиторів та їх повноваження 
при здійсненні санації підприємства-боржника. 
Володіти практичними навичками ведення процедури 
санації у судовому порядку. 

Питання, 
тести 

6 Фінансування санації 
підприємств 

Вміти визначати потребу в капіталі, необхідному для 
фінансування санації підприємства. Володіти 
практичними навичками щодо акумулювання 
фінансових ресурсів, необхідних для здійснення 
санаційних заходів, із внутрішніх та зовнішніх джерел 

Питання, 
тести, 
задачі 

7 Реструктуризація 
підприємств 

Засвоїти нормативно-правові та фінансово-
економічні передумови реорганізації підприємств. 
Знати фінансовий механізм укрупнення, 
розукрупнення та перетворення суб’єктів 
господарювання 

Питання, 
тести, 
задачі 

8 Методи державної 
фінансової підтримки 
санації підприємств 

Знати та вміти застосовувати на практиці методи та 
форми державної санаційної підтримки підприємств, 
а також критерії відбору підприємств для надання 
цільової комплексної державної підтримки 

Питання, 
тести 

9 Економіко-правові аспекти 
банкрутства та ліквідації 
підприємств 

Знати порядок урегулювання господарських спорів, 
економіко-правові аспекти банкрутства та ліквідації 
підприємств 

Питання, 
тести, 
задачі 

10 Особливості фінансової 
санації та банкрутства 
суб’єктів господарювання 
з врахуванням сфери 
діяльності 

Володіти практичними навичками з управління 
фінансовою санацією державних підприємств, 
сільськогосподарських підприємств, селянських 
(фермерських) господарств, банківських установ, 
страхових компаній та інших фінансових установ 

Питання, 
тести, 
задачі 
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Політика оцінювання 
У процесі вивчення дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств» 

використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне 
опитування, тестування; презентації результатів виконаних завдань; оцінювання результатів 
модульної контрольної роботи; оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання; 
оцінювання результатів самостійної роботи студентів; інші види індивідуальних і групових завдань; 
залік. 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і 
проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів 
відбувається з дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел 
інформації під час контрольних заходів та заліку заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 
об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання 
може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету. 
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Оцінювання 
 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Фінансова санація та банкрутство 
підприємств» визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної 
складової залікового кредиту: 

 

 
Шкала оцінювання студентів: 

 
 
 
 
 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Заліковий модуль 3 

30% 40% 30% 

1. Усне опитування під час 
заняття 

(5 тем по 10 балів = 50 балів) 
2. Письмова робота = 50 балів. 

1. Усне опитування під час 
заняття 

(5 тем по 10 балів = 50 балів) 
2. Письмова робота = 50 балів 

1. Написання КПІЗ, яке включає 
вибір варіанту та розв’язання 

практичних завдань = 50 балів. 
2. Тренінг = 20 балів 

3. Захист КПІЗ = 30 балів 

За шкалою 
ЗУНУ 

За національною 
шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 
85-89 

добре 
В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 
65–74 

задовільно 
D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 
35–59 

незадовільно 
FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 


