1. Навчальна дисципліна «Фінансова
санація та банкрутство підприємств»
Санація – це система фінансово-економічних,
виробничо-технічних, організаційно-правових та
соціальних заходів, спрямованих на відновлення
платоспроможності, ліквідності, прибутковості і
конкурентоспроможності підприємстваборжника
Банкрутство – це неспроможність підприємстваборжника задовольнити вимоги кредиторів
через нестачу абсолютно ліквідних
активів (грошових коштів)

2. Важливість вивчення навчальної
дисципліни

Формування ринкових відносин не можливе без досконалого
механізму банкрутства підприємств. Суб'єкт господарювання,
що не витримав конкуренції, за законами ринку, стає
банкрутом. Однак, попередити банкрутство, забезпечити
тривалий життєвий цикл таких підприємств – завдання більш
складне й важливе. Отже, у професійній підготовці майбутніх
фінансистів, бухгалтерів, аудиторів, які працюють у ринкових
умовах, опанування знань і навичок у сфері фінансової
санації та банкрутства підприємств, набуває першочергового
значення

3. Сфера професійного
використання:
керівник підприємства,
фінансовий менеджер,
фінансовий директор, кризименеджер, бухгалтер, аудитор,
фінансовий аналітик, оцінщик
вартості майна, арбітражний
керуючий, керівник (спеціаліст)
служби економічної безпеки
підприємства, керівник
(спеціаліст) консалтингової
фірми.

4. Мета вивчення навчальної дисципліни: формування
системи знань з методології та практичного здійснення
фінансової санації, банкрутства підприємств, фінансового
забезпечення ліквідаційних процедур.

• Основні завдання навчальної дисципліни:
вивчення сутності, методів, правил і механізмів
фінансової санації, банкрутства та ліквідації
підприємств, а також форм і методів державної
фінансової підтримки санації суб’єктів
господарювання; набуття навичок проведення
досудової санації та опанування комплексу питань,
пов’язаних із санацією підприємства в судовому
порядку, проведення санаційної реструктуризації
суб’єктів господарювання.

5. Вивчивши навчальну дисципліну
здобувач вищої освіти зможе:
– оцінювати санаційну спроможність підприємства;
– розробляти плани фінансової санації (фінансового оздоровлення) підприємстваборжника;
– прогнозувати можливе настання банкрутства підприємства;
– аналізувати причини кризи, сильні й слабкі сторони діяльності підприємства;
– проводити санаційний аудит підприємства-банкрута та складати акти
аудиторської перевірки;
– розробляти заходи щодо фінансового оздоровлення підприємства-боржника;
– визначати оптимальні внутрішні й зовнішні джерела фінансування санації
підприємства;
– розробляти програму реструктуризації підприємства;
– оцінювати вартість майна підприємства, що ліквідується та складати звіт про
експертне оцінювання вартості майна.

6. Зміст навчальної дисципліни
розкривається в наступних темах
Тема 1. Основи фінансової санації підприємств.
Тема 2. Оцінювання санаційної спроможності підприємства.
Тема 3. Складання та узгодження плану фінансової санації
підприємства.
Тема 4. Досудова санація.
Тема 5. Санація підприємств у судовому порядку.
Тема 6. Фінансування санації підприємств.
Тема 7. Реструктуризація підприємства.
Тема 8. Методи державної фінансової підтримки санації
підприємств.
Тема 9. Економіко-правові аспекти банкрутства та ліквідації
підприємств.
Тема 10. Особливості фінансової санації та банкрутства
підприємств різних форм власності та видів діяльності.

