
1. Назва модуля: Фінансова санація та банкрутство підприємств 
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ВВ1.1.11_6 
3. Тип модуля: за вибором. 
4. Семестр: 6. 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 44 (лекцій – 20 год., практичних занять – 24 год.). 
6. Лектор: Чвертко Людмила Андріївна – кандидат економічних наук, 

доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля  студент повинен: 
знати: зміст та значення управління фінансовою санацією підприємства; 

сутність та методи контролінгу; зміст та особливості застосування методів і 
моделей прогнозування банкрутства у вітчизняній аналітичній практиці; характерні 
риси, методи та порядок проведення санаційного аудита; економічні критерії 
санаційної спроможності підприємства; методи, правила та умови фінансування 
санації; сутність, форми та види реструктуризації та реорганізації підприємств у 
процесі санації; форми і методи державної фінансової підтримки санації суб’єктів 
господарювання; економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації 
суб’єктів господарювання; особливості санації та банкрутства окремих категорій 
суб’єктів підприємницької діяльності; 

вміти: застосовувати методи контролінгу на підприємстві; проводити оцінку 
ймовірності банкрутства підприємств на основі моделей однофакторного та 
багатофакторного дискримінантного аналізу; застосовувати прийоми та методи 
проведення санаційного аудита; здійснювати оцінку фінансового стану 
підприємства; складати план санації підприємства та проводити експертну оцінку 
запланованих санаційних заходів; виявляти ознаки неплатоспроможності 
підприємства. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
– пререквізити: фінанси. 
10. Зміст модуля:  
Основи фінансової санації підприємств. Оцінювання санаційної 

спроможності підприємства. Складання та узгодження плану фінансової санації 
підприємства. Санація підприємств у судовому порядку. Фінансування санації 
підприємств. Реструктуризація підприємства. Методи державної фінансової 
підтримки санації підприємств. Економіко-правові аспекти банкрутства та ліквідації 
підприємств. Особливості фінансової санації та банкрутства підприємств різних 
форм власності та видів діяльності. 

11. Рекомендована література: 
1. Ролінський О.В. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Ролінський, О.Т. Прокопчук, 
А.М. Андрющенко. - Умань : Сочінський [вид.], 2012. - 302 с. 

2. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / [Л.О. Омелянович та ін.] ; за ред. Л.О. Омелянович ; Донец. нац. 
ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. фінансів. - Донецьк : 
[ДонНУЕТ], 2011. - 200 с. 

3. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. / 
А.М. Штангрет [та ін.]. - К. : Знання, 2012. - 374 с.  

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання: 



- Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 
навчально-дослідне завдання; 

- Підсумковий контроль (20%) – залік (теоретичні питання, тестові завдання). 
14. Мова навчання: українська. 
 


