
Дисципліна Управління фінансовою санацією 

Рівень ВО другий (магістерський)  

Курс 2 

Обсяг 3,0 кредити  

Мова викладання  українська 

Кафедра Фінансів, банківської справи, страхування та електронних 

платіжних систем 

Вимоги до початку 

вивчення 

Здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних 

курсів – «Фінанси», «Фінансовий менеджмент», «Фінанси 

підприємств», «Фінансовий аналіз» 

Що буде вивчатися Основи фінансової санації підприємств. Роль контролінгу у 

санації підприємств. Діагностика фінансової кризи на 

підприємстві. Складання та узгодження плану фінансової санації.  

Оцінювання санаційної спроможності підприємства. Форми та 

необхідні передумови фінансування. Санація балансу. Внутрішні 

джерела санації підприємств. Зовнішні джерела санації 

підприємств. Реструктуризація підприємства. Оцінювання 

вартості майна підприємства. Економіко-правові аспекти санації, 

банкрутства та ліквідації підприємств. Особливості фінансової 

санації та банкрутства підприємств різних форм власності та 

видів діяльності 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість формування системи 

теоретичних знань та практичних навичок з питань управління 

фінансовою санацією, реструктуризації суб’єктів 

господарювання, фінансового забезпечення ліквідації 

підприємств. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення 

таких програмних результатів навчання:  

1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати 

необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій 

для управління в непередбачуваних умовах; 

2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати 

методи їх вирішення; 

3. Проектувати ефективні системи управління організаціями; 

4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати 

підприємницькі ідеї; 

5. Планувати діяльність організації в стратегічному та 

тактичному розрізах; 

6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність; 

7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації 

всередині колективу, з представниками різних професійних груп 

та в міжнародному контексті; 



8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та 

інформаційні системи для вирішення задач управління 

організацією; 

9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною 

та іноземною мовами; 

10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у 

команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для 

вирішення професійних задач; 

11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та 

планування власного часу. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Програмними результатами вивчення дисципліни є уміння 

здійснювати операції аналізу, класифікації, узагальнення та 

порівняння теоретичних положень різних фінансово-

економічних парадигм; уміння застосовувати економіко-

математичні методи у процесі вирішення професійних задач 

фінансового змісту; уміння забезпечувати досягнення фінансової 

стратегії функціонування та розвитку суб’єктів підприємницької 

діяльності. 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

іспит 

 


