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Опис дисципліни 
 

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 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  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  3. Складання плану 
фінансової санації 
підприємства 

Володіти практичними навичками складання 
санаційної стратегії та плану фінансової санації 
підприємства 

Питання, 
тести 

4 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 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 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 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 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 9. Економіко-правові 
аспекти банкрутства та 
ліквідації підприємств 

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

Питання, 
тести, 
задачі 

10 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 

 
Літературні джерела  

 

1. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 p. № 1576-ХІІ. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12#Text 

2. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 p. № 514 -VІ. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text 

3. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 06.02.2018 р. 
№ 2275-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text 

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 

5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

6. Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 р.№ 2597-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text 

7. Про затвердження примірних форм плану санації боржника у справі про банкрутство та плану 
реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність: Наказ Міністерства юстиції 
України від 24.10.2019 р. № 3258/5. URL: https://minjust.gov.ua/m/normativno-pravovi-akti-z-pitan-
bankrutstva 
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8. Про затвердження Порядку погодження планів санації: Наказ Фонду державного майна України 
від 04.03.2020 р. № 403. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0334-20#Text 

9. Андрущак Є. М., Біленька В. А. Фінансова санація як спосіб запобігання банкрутству 
підприємств.Молодий вчений. 2018. № 9(2). С. 451-456. 

10. Богатир В. К. Ліквідаційна процедура – заключна процедура у справах про банкрутство : 
монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 210 с.  

11. Боднар О.А., Бондаренко Г.Ю., Тарасенко В.П. Фінансова санація підприємства в умовах 
глобалізації України. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 35. С.138-143. 

12. Домінова І. В., Кисіль Т. М. Прогнозування оцінки ймовірності банкрутства банківських установ 
на основі адаптованої нормативно-індексної моделі. Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/101.pdf 

13. Застосування норм Кодексу України з процедур банкрутства. Збірка наукових статей / За 
загальною редакцією д.ю.н., судді Верховного Суду С. В. Жукова. Київ: Алерта, 2019. 216 с.  

14. Константиновський С. Кодекс України з процедур банкрутства: новели та перспективи. 
Підприємництво, господарство і право. 2019. № 5. С. 88-92.  

15. Пігуль Н. Г., Семенець В. П. Сутність та значення санації підприємства в сучасних умовах 
господарювання. Економіка і суспільство. 2020. № 21. С. 86-92. 

16. Полінкевич О. М., Лещук В. П. Фінансова санація та банкрутство підприємств: підручник. Київ: 
Центр навчальної літератури, 2019. 400 с. 

17. Рубан О. О. Окремі аспекти захисту прав кредиторів під час процедури банкрутства. 
Прикарпатський юридичний вісник. 2021. Вип. 2. С. 49-52. 

18. Череп О. Г., Павленко А. І. Дослідження сутності та структури санаційного потенціалу 
підприємства. Економічний простір. 2019. № 150. С. 71-75. 

19. Шарова С. В., Тарасюк Н. Ю. Класична модель фінансової санації підприємства та переваги 
досудової санації. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 25. С. 505-511. 

20. Bankruptcy Basics. United States Courts. URL: https://www.uscourts.gov/services-
forms/bankruptcy/bankruptcy-basics 

21. Bankruptcy: How it Works, Types & Consequences. URL: https://www.experian.com/blogs/ask-
experian/credit-education/ 

22. Corporate and Business Law 2017: ACCA Approved Study Text. URL: 
https://www.academia.edu/35165395/BPP_ACCA_F4_Corporate_and_Business_Law_2017 

23. The running list of 2020 retail bankruptcies. URL: https://www.retaildive.com/news/ 
24. What Is Bankruptcy? URL: https://www.investopedia.com/terms/b/bankruptcy.asp 

Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний ,довідка, заява 
студентатощо). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Прирозрахункахдозволяєтьсякористуватисялишекалькуляторами. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсута 
адміністрацієюфакультету. 

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: 
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Шкала оцінювання студентів: 

 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

Заліковий 
модуль 1 

Заліковий модуль 2 
(ректорська контрольна робота) 

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 
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