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1. Мета опанування дисципліни: вивчення основ фінансової санації та 
механізму оцінки санаційної спроможності, правил фінансування санації та 
реструктуризації підприємств, економіко-правових аспектів банкрутства та ліквідації 
підприємств різних форм власності та видів діяльності. 

2. Завдання: засвоєння законів, за якими розгортається процес фінансової 
санації підприємств; формування навичок діагностики фінансової кризи та 
визначення напрямків та методів її ліквідації; оволодіння методикою визначення 
оптимальної економічної поведінки господарюючих суб’єктів; формування знань з 
питань реструктуризації та банкрутства бізнесу. 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 
знання і розуміння: 
використовувати в своїй практичній роботі знання для оцінки вартості майна 

підприємств; 
володіти механізмом проведення санаційної реструктуризації та реорганізації 

суб'єктів господарювання; 
проводити санацію балансу; 
демонструвати знання при складанні плану санації підприємства; 
здійснювати санаційний контролінг та санаційний аудиту; 
проведення фінансової підтримки санації суб'єктів господарювання; 
визначення та розв'язання задач, пов'язаних із проведенням процедур 

банкрутства підприємства. 
застосування знань і розумінь: 
знання сутності, методів, правил і механізмів фінансової санації, банкрутства та 

ліквідації підприємств;  
застосування форм і методів державної фінансової підтримки санації суб’єктів 

господарювання;  
набуття навичок проведення досудової санації;  
опанування комплексу питань, пов’язаних із санацією підприємства в судовому 

порядку;  
проведення санаційної реструктуризації суб’єктів господарювання;  
здійснення ліквідації підприємств;  
формування та реалізація ліквідаційної маси. 
4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Змістовий модуль 1. Мета, сутність і види фінансової санації підприємств 
Тема 1. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок 

проведення 
Тема 2. Оцінка санаційної спроможності підприємств 
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Тема 3. Складання й узгодження плану фінансової санації 
Тема 4. Досудова санація 
Тема 5. Санація підприємств у судовому порядку  
Змістовий модуль 2. Економіко-правові аспекти санації, банкрутства і 

ліквідації підприємства 
Тема 6. Фінансування санації підприємств 
Тема 7. Реструктуризація підприємств 
Тема 8. Методи державної фінансової підтримки санації підприємства 
Тема 9. Економіко-правові аспекти банкрутства й ліквідації підприємств 
Тема 10 Особливості фінансової санації й банкрутства підприємств різних форм 

власності й видів діяльності. 
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