
 
 (Ф 21.01 - 03) 

 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«ФІНАНСОВА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» 
 

Спеціальність: 072 « Фінанси, банківська справа та 

страхування» 
 

 

Рівень вищої освіти 
 

 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити 

ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання 
(українська, 
англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Особливості теоретичних питань, методичних положень, практичних 

заходів і прийомів, пов’язаних   з відновленням платоспроможності 

підприємств, які перебувають у кризовому фінансовому стані. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування системи знань в галузі управління фірмою в умовах наявної та 

можливої кризи і вироблення навичок діяльності менеджера щодо 

подолання кризових явищ, наданнязнань з управління процесами 

підготовки та здійснення фінансового оздоровлення неплатоспроможних 

підприємств, політики і цінової стратегії підприємства.  

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

- розробляти механізм подолання кризи, спрямований на пошук і 

впровадження ефективних стратегічних та оперативних заходів; 

- формувати концепцію антикризового управління та відповідну їй 

антикризову програму; 

- вибирати той чи інший метод антикризового управління та 

обґрунтовувати цей вибір; 

- з'ясовувати  сутність фінансової санації, її економічний зміст та 

порядок проведення; 

- набути навички в плануванні фінансової санації; 

- оволодіти методами аналітичного забезпечення проведення 

фінансової санації; 

- засвоїти процедуру проведення санаційного аудиту; 

- визначити джерела фінансування санаційних заходів; 

- засвоїти методи проведення реструктуризації та реорганізації 

підприємств у процесі санації; 

- оволодіти методологічними підходами  та методами оцінки вартості 

майна підприємства; 

з'ясувати  економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації 

підприємств. 



Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- знання та розуміння змісту і динамічних характеристик кризової 

ситуації на окремих її фазах і етапах; 

- знання та розуміння  основних принципів і методів розв’язання  

кризових ситуацій; 

- знання та розуміння  досвіду антикризового управління в умовах 

реальних підприємств України; 

- знання та розуміння  ролі функціонального менеджменту в системі 

антикризового управління;  

- уміння застосовувати методику управління змінами в організації та 

ін. 

 
Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Антикризове управління підприємством та стратегічні аспекти 

антикризового управління. Санація підприємства, її економічний зміст і 

порядок проведення. Планування фінансової санації. Санаційний аудит. 

Внутрішні та зовнішні джерела фінансової санації підприємства та 

державна фінансова підтримка санації підприємства. Методи 

антикризового управління. Банкрутство. Реструктуризація як основний 

інструмент санації. Оцінка вартості  майна  підприємства та економіко-

правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємства. 

Види занять: лекція, практичне. 

Методи навчання: написання тестів, рішення задач, дискусії 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна Пререквізити Загальні та фахові знання з мікро – макроекономіки та фінансів 

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи 

Інформаційне 

забезпечення з фонду 

та репозитарію НТБ 

НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1.Боронос В.Г., Плікус І. Й. Управління фінансовою санацією підприємств: 

підручник –Суми: СДУ, 2017-457с. 

2.Ролінський О. В., Прокопчук О. Т., Андрющенко А. М., Тулуш Л. Д. 

Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посібник - Умань: 

Сочинський, 2016- 463с. 

3.Череп А.В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: 

підручник -К.:Кондор, 2015, 380с. 

4.Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент. навч. посібник.-К.:ЦУЛ, 

2014, 568с. 
5.Економіка. Фінанси. Право: інформаційно-аналітичний журнал. 

6.Фінанси України: Науково-теоретичний та інформаційно-практичний 

журнал Міністерства фінансів України.  

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160 

Локація та 

матеріально- 

технічне 

забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, мультимедійне обладнання, платформа 

Google Сlassroom. 

Семестровий 

контроль, 

екзаменаційна 

методика 

Залік, письмові роботи, тестування 

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160


Викладач(і) 

 

ГОРБАЧОВА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: к.е.н. 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: http://feba.nau.edu.ua/details-

menu/50-kafedra-finansiv-bankivskoi-spravy-ta-

strakhuvannia/  

Тел.:  

E-mail: oksana.horbachova@npp.nau.edu/ua 

Робоче місце: 2.116 

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни 

 

Авторський курс.  

Лінк на дисципліну 
 

 
 

Керівник проектної групи  

спеціальності         Антипенко Н.В. 

 

Розробник           Горбачова О.М. 
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