
1. Назва модуля: Управління фінансовою санацією підприємства 
2. Код модуля: ФОЕБ_8_ВВ1.2.07_3
3. Тип модуля: за вибором. 
4. Семестр: 3.
5. Обсяг  модуля:  загальна  кількість  годин  –  90  (кредитів  ЄКТС  – 3);

аудиторні години – 30 (лекцій – 14, практичних занять – 16).
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; методи та порядок проведення санаційного
аудиту;  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;  застосовувати  прийоми  та  методи
проведення  санаційного  аудиту;  оцінювати  фінансовий  стан  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: фінансовий менеджмент
10. Зміст модуля: 
Санація  підприємства,  її  економічний  зміст  та  порядок  проведення.

Аналітичне забезпечення проведення фінансової санації. Планування фінансової
санації. Санаційний аудит. Внутрішні джерела фінансової санації підприємства та
механізм  їх  залучення.  Залучення  зовнішніх  фінансових  джерел  для  санації
підприємства.  Державна  фінансова  підтримка  санації  підприємства.
Реструктуризація  як  основний  інструмент  санації.  Оцінка  вартості  майна
підприємства.  Економіко-правові  аспекти  санації,  банкрутства  та  ліквідації
підприємств.

11.  Рекомендована література:
1. Боронос  В.  Г. Управління  фінансовою  санацією  підприємств  :

підручник / В. Г. Боронос, І. Й. Плікус ; Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т,
2014. – 456 с.

1. Капрунь  І.  Н.  Управління  фінансовою  санацією  підприємства  :
навчальний посібник : рек. МОН України / І. Н. Капрунь. – Львів : Магнолія 2006,
2014. – 417 c.

2. Ларіонова К. Л. Управління фінансовою санацією підприємства : навч.
посіб. / Ларіонова К. Л., Донченко Т. В. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 446 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).

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%20%D0%92$


14.  Мова навчання: українська.


