
Силабус дисципліни 
 

Назва дисципліни, обсяг у 
кредитах ЄКТС 

Управління фінансовою санацією підприємства 
120 годин. 
4 кредитів ЄКТС 

Загальна інформація про 
викладача 

Коренюк Л.В. , .к.е.н. доцент кафедри Фінанси та економічна 
безпека 096-365-33-80 lusikorenyuk@gmail.com 
 

Семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення 
дисципліни 

1 курс 
2 семестр для магістрів. 

Факультети/ННЦ, студентам 
яких пропонується  

 Студентам ЕГ факультету¸ ОПП» Фінанси банківська справа та 
страхування. 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 
забезпечує дисципліна 

Спеціальні предметні компетентності. Здатність використовувати 
теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і 
моделювання відновлення платоспроможності підприємств різних 
форм власності. Здатність застосовувати управлінські навички у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здатність 
застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних 
задач і проблем у сфері санації та банкрутства, фінансів суб’єктів 
господарювання різних організаційно-правових форм. 
Результати навчання. Здійснювати адаптацію та модифікацію 
існуючих наукових та практичних підходів і методів до 
відновлення платоспроможності підприємств. Відшуковувати, 
обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну 
для вирішення професійних завдань, пов’язаних з розробкою та 
впровадженням санаційних заходів для підприємств різних форм 
власності. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

Вивчення управління фінансовою санацією корпорацій 
ґрунтується на знаннях з дисциплін: Фінансовий менеджмент, 
Економіка праці та соціально-трудові відносини, Інноваційний 
менеджмент, Менеджмент, Фінанси підприємств, Фінансовий 
аналіз. 

Основні теми дисципліни Основні теми лекції: Тема 3.Санаційний аудит. Тема 4. Форми, 
умови та правила санації підприємств. Тема 5.Фінансові джерела 
санації підприємств. Тема 6 Санація балансу корпорацій. Тема 7 
Реструктуризація підприємств. 
Основні теми практичних занять:  
Практичне заняття 2. Оцінювання санаційної спроможності 
підприємств та складання і узгодження плану фінансової санації 
підприємств. Практичне заняття 3 Санаційний аудит. Практичне 
заняття 5 Санація балансу та фінансування її проведення. 
Практичне заняття 6. Реструктуризація підприємства та 
управління нею. 
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