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1. Вступ 
 

Програмні результати підготовки магістра фінансів, банківської справи 
та  страхування визначені в стандарті вищої освіти [3].  

В освітньо-професійній програмі Державного ВНЗ «Національний 
гірничий університет» [1] здійснено розподіл програмних результатів 
навчання за видами навчальної діяльності здобувача.  

 

  Загальна характеристика процесу навчання з дисципліни   «Управління 
фінансовою санацією та банкрутством підприємств» 

Рівень вищої 

освіти 

др уг ий   (м агісте р ський ) р івень _ 

Ступінь вищої 

освіти 

Магістр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Обмеження 
щодо форм 
навчання 

Немає 

Освітня 
кваліфікац
ія 

Магістр фінансів, банківської справи та страхування 

 
Опис  
предметної 
області  
дисципліни  

 Об’єкт(и) вивчення та діяльності:  принципи  і  механізми 
функціонування та вдосконалення антикризового управління 
фінансами підприємств  

 Предмет вивчення дисципліни «Управління фінансовою 
санацією та банкрутством підприємств» — фінансові відносини, 
що виникають у ході санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації 
суб'єктів господарювання. 

 Цілі навчання: здобуття знань і  умінь у сфері антикризового 
управління фінансами на макро- і мікрорівнях, що надасть 
можливість самостійно здійснювати дослідження механізму 
антикризового управління суб’єктами господарювання,  
розв’язувати складні спеціалізовані та управлінські завдання, 
наукові і прикладні проблеми при здійсненні діагностики 
фінансової кризи на підприємстві, впровадженні інновацій в 
пла на х антикризових (санаційних) заходів у динамічному 
середовищі. 

 Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на теоріях і 
концепціях фінансової науки, які визначають тенденції і 
закономірності антикризового управління 
п ідприємствами у динамічному середовищі. 

 Методи, методики та технології фінансової науки і практики. 
 Інструменти: прикладні інформаційно-аналітичні системи та 

програмні продукти. 

Базові 
дисципліни 

Інвестування, економічний аналіз, фінансовий аналіз,  оцінка бізнесу 
та підприємства, фінансовий менеджмент 
 

Академічні 
права 
випускників 

Отримання освіти на третьому освітньо-науковому рівні (доктор 

філософії). 
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2. Галузь використання 

 
Робоча програма поширюється на кафедри, яким доручено викладання 

навчальної дисципліни наказом ректора.  
 
Робоча програма призначена для:  

 реалізації компетентнісного підходу при формуванні структури та змісту 
дисципліни; 

 визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

 внутрішнього та зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

 акредитації освітньої програми за спеціальністю. 
Робоча Програма встановлює: 
– форму підсумкового контролю; 
– базові дисципліни та дисципліни, що забезпечуються; 
– результати навчання за дисципліною та їх відповідність компетентностям; 
– тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальної діяльності 
– вимоги до структури і змісту курсової роботи; 
– завдання для самостійної роботи здобувача; 
– вимоги до засобів діагностики, методи та критерії оцінювання навчальних 

досягнень; 
– вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни; 
– основний тезаурус дисципліни. 
 

3. Нормативні посилання 
 

Робоча програма дисципліни «Управління фінансовою санацією та 
банкрутством підприємств»розроблена на основі таких нормативних документів: 

1. Освітня програма підготовки магістра за спеціальністю галузі  знань  07  
Управління  та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування.» / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2016. –  ____ с.  

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 
Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти (постанова 
КМ України від 30 грудня 2015 р. № 1187  «Ліцензійні умови провадження освітньої 
діяльності закладів освіти». 

3 Стандарт вищої освіти другого (магістерського ) рівня галузі знань 07  
Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування.   – Затверджено і введено в дію наказом МОН України від          №  

4. Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти Державного 

вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» / М-во освіти і 

науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 38 с. 

5. Положення про організацію освітнього процесу за Європейською кредитною 

трансферно-накопичувальною системою. Стандарт вищої освіти Державного вищого 

навчального закладу «Національний гірничий університет» / Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 

2015. – 25 с. 

 
4. Обсяг дисципліни 

 
Загальний обсяг – 4 кредити ЄCTS (120 академічних годин). 
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4 Результати навчання з дисципліни «Управління фінансовою 
санацією та банкрутством підприємств»та їх відповідність компетентностям 

 
4.1 Компетентності, яких набувають студенти в процесі вивчення 

навчальної дисципліни «Управління фінансовою санацією та банкрутством 
підприємств» згідно з СВО другого (магістерського) рівня галузі знань 07  
Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа 
та страхування. 

 

 

Інтегральна 
компетентність 

 

Здатність  розв’язувати  складні спеціалізовані завдання та  
практичні проблеми у галузі а нт и к р и з о во го  ф іна нсо во г о  
м е не дж м е нт у  в ході професійної діяльності або у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень та 
характеризується невизначеністю умов і вимог до професійної, 

навчальної або дослідницької діяльності. 

 
Загальні 
компетентності 

1. Здатність проводити дослідження та генерувати нові ідеї. 
2. Здатність проявляти лідерські навички. 
3. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
4. Здатність вести переговори та розв’язувати конфлікти. 
5. Здатність до мотивації та досягнення спільної мети. 
6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
7. Здатність працювати автономно. 
8. Здатність працювати у міжнародному просторі. 
9. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 
10. Здатність спілкуватися іноземними мовами. 

Спеціальні 

(фахові, 
предметні) 
компетентності 

1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів та антикризового управління фінансами 

підприємств у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності. 

2. Здатність аналізувати м о н е т а р н у ,  фінансову політику та 
обґрунтовувати напрями її удосконалення. 

3. Здатність використовувати теоретичний та методичний 
інструментарій для діагностики фінансової кризи на 
підприємстві і моделювання фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання при розробці плану санаційних заходів. 

4. Здатність  застосовувати  управлінські  навички  у  сфері  

а н т и к р и з о в о г о  ф і н а н с о в о г о  м е н е д ж м е н т у  

5. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і 
методичного інструментарію для обґрунтування 
управлінських рішень у сфері а н т и к р и з о в о г о  
у п р а в л і н н я  фінансами підприємств. 

6. Здатність демонструвати поглиблені знання у сфері 
а н т и к р и з о в о г о  фінансового  менеджменту. 
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Спеціальні 
(фахові, 
предметні) 
компетентності 

7. Здатність використовувати положення і методи дослідження 
інших наук для розв’язання професійних та наукових задач 
у сфері а н т и к р и з о в о г о  у п р а в л і н н я  фінансами 
підприємств  

8. Здатність формулювати наукові завдання у сфері 
антиккризового ф і н а н с о в о г о м е н е д ж м е н т у ,  
обирати напрями і методи досліджень фінансової кризи,. 
санаційної спроможності підприємства, антикризових заходів, 
потреби у капіталі, оцінювання вартості майна підприємства, 
обґрунтовання необхідності державної санаційної підтримки 
підприємства. 

9. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації 
інформації для вирішення професійних і наукових завдань в 
сфері а н т и к р и з о в о г о  у п р а в л і н н я  фінансами 
підприємств  

10. Здатність розробляти завдання для проектування  
інформаційних  систем в сфері антикризового менеджменту. 

 
4.2  Нормативний  зміст  підготовки  здобувачів  вищої  освіти в 

процесі вивчення дисципліни «Управління фінансовою санацією та 
банкрутством підприємств»,  сформульований  у термінах результатів 

навчання 
 
1. Планувати та управляти часом при проведенні досліджень. 
2. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати  інноваційну 
діяльність. 
3. Демонструвати навички самостійного прийняття рішень, бути лідером,   нести 
відповідальність за стратегічний розвиток команди. 
4. Позитивно сприймати необхідність діяти на основі професійних етичних 
міркувань (мотивів). 
5. Використовувати навички ведення переговорів та розв’язання конфліктів 
в професійній діяльності та при проведенні досліджень. 
6. Проявляти вміння працювати в команді, мотивувати та управляти роботою 
інших для досягнення спільної мети. 
7. Оцінювати  сучасний  стан  фінансів суб’єктів господарювання. 
8. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 
до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за 
особистий професійний розвиток. 
9. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних  стандартів  
та нормативів в професійній діяльності щодо антикризового управління фінансами 
підприємств. 
10. Розробляти проекти у сфері антикризового управління фінансами 
підприємств та управляти ними. 
11. Демонструвати навички спілкування в професійних і  наукових колах  
іноземними мовами. 
12. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів та 
антикризового управління фінансами підприємств поєднанні з дослідницькими і 
управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. 
13. Вміти обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової і монетарної 
політики. 
14. Здійснювати діагностику фінансової кризи на підприємстві і моделювання 



 8 

фінансової діяльності суб’єктів господарювання для своєчасного проведення 
превентивних заходів щодо можливого банкрутства підприємства та в разі загрози 
банкрутства  
15.  Демонструвати управлінські навички у сфері а н т и к р и з о в о г о  
ф і н а н с о в о г о  м е н е д ж м е н т у . 
16. Обґрунтувати управлінські рішення у сфері антикризового управління 
фінансами та оцінювати  ефективність санації. 
17.  Застосовувати  поглиблені  знання  в  сфері  антикризового фінансового,  
менеджменту для прийняття рішень. 
18. Адаптувати положення  та методи дослідження інших  наук для розв’язання 
професійних та наукових задач у сфері санаційного менеджменту 
19. Виявляти проблеми щодо фінансово-економічного стану підприємств, 
визначати наукові завдання і методи досліджень фінансової кризи, санаційної 
спроможності підприємства, антикризових заходів, потреби у капіталі, оцінювання 
вартості майна підприємства, обґрунтовання необхідності державної санаційної 
підтримки підприємства. 
20. Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних та 
наукових завдань в сфері а н т и к р и з о в о г о  у п р а в л і н н я  фінансами 
підприємств. 
21. Розробляти  завдання  для  проектування  інформаційних  систем  в  сфері  
с а н а ц і й н о г о  м е н е д ж м е н т у  
22. Здійснювати  самостійне  дослідження  та  презентувати  його  результати  з  
вмінням виокремлювати особистий внесок. 

 
 
5. Форма підсумкового контролю 
 
Екзамен за результатами поточного контролю та виконання комплексної 

контрольної роботи . 
 

6. Тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальних занять 
 

Види, тематика навчальних занять, шифри 
дисциплінарних результатів навчання  

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

ЛЕКЦІЇ 

1. Основи антикризового управління 
фінансами підприємств 

2 4 6 

1.1. Фінансова криза на підприємстві: види, 
фактори та наслідки виникнення.. 

1.2. Сутність антикризового управління на 
підприємстві (антикризовий менеджмент). 

1.3. Фінансова санація як складова антикризового 
фінансового менеджменту. 

2.  Діагностика фінансової кризи на 
підприємстві 

2 4 6 

2.1. Сутність діагностики фінансової кризи на 
підприємстві. 

2.2. Традиційні методи діагностики фінансового 
стану й оцінки ймовірності банкрутства 
підприємств. 

2.3. Дискримінантний аналіз, його сутність і 
моделі прогнозування банкрутства. 
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Види, тематика навчальних занять, шифри 
дисциплінарних результатів навчання  

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

 3. Контролінг в антикризовому управлінні 
підприємством 

2 2 4 

3.1 Фінансово-економічний контролінг та його 
роль у санації підприємства 

   

3.2. Методи контролінгу    

3.3 Система раннього попередження та 
реагування 

   

3.4. Зміст і розробка плану санації.    

4 Санаційний аудит 2 3 5 

4.1. Санаційна спроможність підприємства.  

4.2. Програма і етапи проведення санаційного 
аудиту. 

4.3. Оцінювання ефективності санаційних заходів. 

5. Форми та необхідні передумови 
фінансування антикризових заходів 

2 4 6 

5.1. Форми фінансування антикризових заходів. 

5.2. Визначення потреби в капіталі для 
фінансування антикризових заходів. 

5 .3 .Правила  фінансування п ідприємств .  

5.4 .  Санація  балансу  п ідприємства .     

6. Внутрішні фінансові джерела санації 
підприємства 

2 4 6 

6.1. Поняття та класифікація внутрішніх джерел 
фінансової стабілізації. 

6.2. Збільшення вхідних грошових потоків 
підприємства 

6.3. Управління витратами підприємства. 

7. Зовнішні  фінансові  джерела санаці ї  
п ідприємства  

2 4 6 

7.1. Фінансування  санац і ї  за  рахунок  
акц іонерного  (пайового )  кап італу.  

7.2  Участь  кредитор ів  у  фінансовому 
оздоровленн і  боржника .  

7.3 .  Фінансова  участь  персоналу в  
санац і ї  п ідприємства  

   

8. Реструктуризація та реорганізація 
підприємств 

2 4 6 

8.1.  Сутність  та форми реструктуризації 
підприємств. 

8.2. Фінансовий механізм реорганізації 
підприємств 

8.3.Передавальний та розподільний баланси. 

8.4.Розпорядчо-нормативне оформлення нової 
організаційної структури. 

9. Оцінювання вартості майна підприємства 2 4 6 

9.1. Необхідність, способи  та принципи експертного 
оцінювання вартості майна   підприємства.  

9.2. Ринкова та ліквідаційна вартість об'єкта 
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Види, тематика навчальних занять, шифри 
дисциплінарних результатів навчання  

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

оцінювання 

9.3. Ставка дисконтування. Визначення ціни 
залучення власного й позичкового капіталу 
підприємства. 

9.4. Порядок оцінювання вартості майна    

9.5.  Методи оцінювання вартості майна    

10. Економіко-правові аспекти санації та 
банкрутства підприємств. Державна фінансова 
підтримка санації підприємств. 

2 
 
 

4 
 
 
 

 
 

 

6 
 
 
 

 
 
 
 

10.1. Особливості банкрутства і ліквідації банків 

10.2. Санація та банкрутство 
сільськогосподарських підприємств 

10.3. Особливості санації та банкрутства 
страховиків 

10.4. Державна фінансова підтримка санації 
підприємств. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

1 Оцінювання основних показників фінансового 
стану підприємства. Діагностика фінансової кризи 
на підприємстві. 

4 4 8 

2. Оцінювання санаційної спроможності 
підприємств. Складання і узгодження плану 
фінансової санації підприємства. 

2 2 8 

3. Фінансування санації підприємств. Визначення 
потреби в капіталі для фінансування санації 
підприємств 

2 4 8 

4. Визначення внутрішніх фінансових джерел 
санації підприємства 

2 4  

5. Визначення зовнішніх  фінансових джерел санації 
підприємства 

2 4  

6. Реструктуризація підприємств 2 4 8 
7. Оцінювання вартості майна підприємств 4 4 6 
8.  Економіко-правові аспекти санації та 
банкрутства підприємств. Державна фінансова 
підтримка санації підприємств. 

2 4 10 

РАЗОМ 44 76 120 
Лекції 20 37 57 

Практичні заняття 20 30 50 
Контрольні заходи 4 9 13 

 
7. Вимоги до індивідуальних завдань 

 
10.1. Індивідуальне розрахункове завдання «Діагностика фінансової кризи на 

підприємстві. Розробка плану антикризових (санаційних) заходів». 
Мета виконання завдання: 
1) узагальнення компетентностей, набутих за час навчання, шляхом 

комплексного виконання конкретного фахового завдання. 
2) розвиток здатності до застосування знань, засвоєних при вивченні 

дисципліни «Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств», для 
фінансової діагностики, попередження банкрутства, здійснення фінансової санації  



 

 11 

на основі розробки конкретних проектних рішень щодо вдосконалення операційної й 
фінансової діяльності  та покращення фінансового стану підприємства; 

3) набуття навичок виконання аналітичних розрахунків фінансових показників в 
процесі фінансової діагностики, розробки плану санації  підприємства. 

З огляду на визначенні в завданні виробничі умови в завданні належить 
здійснити такі операції: 

1) зібрати необхідну інформацію для проведення фінансової діагностики 
попередження банкрутства підприємства; 

2) провести аудит фінансової сфери та оцінити ймовірність банкрутства 
підприємства, для чого: 

 оцінити зміну показників фінансового стану підприємства в динаміці (не 
менше 3 звітних періодів); 

 здійснити діагностику фінансової кризи на підприємстві з використанням 
традиційних методів діагностики фінансової кризи, багатофакторного 
дискримінантного аналізу та інтегральних моделей діагностики українських 
підприємств. 
         3) розробити план санаційних заходів на підприємстві, для чого: 

 скласти план санації підприємства, використовуючи традиційне бюджетування, 
враховуючи дані системи показників раннього попередження та реагування, 
прогнозування банкрутства і основні методи контролінгу; 
         4) оцінити санаційну спроможність підприємства; 
         5) перевірити забезпечення фінансової рівноваги на підприємстві; 
         6) оцінити вартість підприємства (бізнесу) за різними методичними підходами з 
використанням необхідних інструментальних засобів. 

Окрім виконання перелічених робіт, студент без використання джерел 
інформації має продемонструвати компетентність в таких питаннях: 

 складання фінансової звітності, аналіз та інтерпретація фінансової, 
статистичної та пов’язаної інформації; 

 застосовування сучасного інформаційного та програмного забезпечення,
 володіння інформаційними технологіями у сфері фінансового аналізу й 
прогнозування; 

 оволодіння студентами сучасними методами й методиками фінансової 
діагностики попередження банкрутства та використання механізму фінансової 
санації підприємств; 

 формування аналітичного мислення та практичних навичок оцінки вартості 
підприємств та застосування санаційних й ліквідаційних процедур.  

 
8. Завдання для самостійної роботи здобувача 

 
Основні завдання для самостійної роботи: 
1) попереднє опрацювання інформаційного забезпечення за кожним модулем 

(темою); 
2) підготовка до поточного контролю - розв’язання завдань самоконтролю за 

кожною темою; 
3) виконання індивідуального розрахункового завдання; 
4) підготовка до захисту індивідуального завдання; 

5) виконання тематики науково-дослідної роботи 
6) підготовка до підсумкового контролю.  
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9. Рекомендована тематика науково-дослідної роботи зі студентами за 
дисципліною «Управління фінансовою санацією та банкрутством 

підприємств» 
1. Бюджетно-податкове регулювання антикризової фінансової діяльності 

підприємств в контексті сучасних економічних трансформацій. 
2. Фінансове забезпечення антикризових заходів в умовах нестабільного 

середовища. 
3. Вдосконалення комплексної діагностики кризових явищ у діяльності 

вітчизняних підприємств 
4.  Фінансова стабілізація підприємств реального сектора економіки: стан, 

проблеми та механізм забезпечення. 
5. Вдосконалення форм і методів державної фінансової підтримки вітчизняних 

суб’єктів господарювання та їх впливу на фінансову стійкість.  
6. Вдосконалення механізму антикризового управління підприємства  

 
10. Вимоги до засобів діагностики, критерії  

та процедури оцінювання навчальних досягнень 
 
Вимоги до засобів діагностики 
Інформаційною базою для формування засобів діагностики (тестів відкритого чи 

закритого типу) є система компетентностей, що передбачена даною програмою.  
 Вимоги до засобів діагностики, критерії та процедури оцінювання навчальних 

досягнень формуються згідно з  Положенням про організацію атестації здобувачів 

вищої освіти Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий 

університет»,  Положенням про організацію освітнього процесу за Європейською 

кредитною трансферно-накопичувальною системою. Стандарт вищої освіти 

Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» / Нац. 

гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 25 с. 

 
11. Вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення 

дисципліни 
 
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, має бути 

розташований на сайті кафедри  економічного аналізу і фінансів та повинен містити 
[2]: 

1) робочу програму дисципліни; 
2) навчальний контент (інформаційне забезпечення лекцій); 
3) методичне забезпечення практичних та семінарських занять;  
4. матеріали методичного забезпечення самостійної роботи студента щодо: 
4.1. попереднього опрацювання інформаційного забезпеченням за кожним 

модулем (темою); 
4.2) розв’язання завдань самоконтролю за кожною темою 
4.3) виконання індивідуального розрахункового завдання; 
4.4) підготовки до захисту індивідуального розрахункового завдання; 
4.5) підготовки до підсумкового контролю; 
5) завдання для поточного та підсумкового контролю рівня сформованості 

дисциплінарних компетентностей; 
6) завдання для комплексної контрольної роботи; 
7) завдання для  післяатестаційного моніторингу рівня сформованості 

дисциплінарних компетентностей. 
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12 . Рекомендована література 
        12.1. Основна 
    
   1 Терещенко О.О. Управління фінансовою санацією підприємств:Підручник. – К.: 
КНЕУ, 2009. – 548с. 

2. Соляник Л.Г. Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств 
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів /Л.Г. Соляник ; Нац. гірн. ун-
т, каф. економічного аналізу і фінансів. – Д. : НГУ, 2013. – 127с. 

3. Соляник Л.Г. Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств  
Вихідні дані і методичні рекомендації з виконання індивідуального розрахункового 
завдання  /Л.Г. Соляник ; Нац. гірн. ун-т, каф. економічного аналізу і фінансів. – Д. : 
НГУ, 2013. – 34 с. 

 
12.2 Нормативно-правові акти  

            1. Про затвердження Положення про  порядок здійснення аналізу фінансового 
стану підприємств, що  підлягають  приватизації: Наказ Міністерства фінансів 
України, ФДМУ від 26.01.2001р. №49/121.  

 2. Про  затвердження  методики  аналізу  фінансово-господарської  діяльності  
підприємств  державного сектору  економіки:  Наказ  Міністерства  фінансів України 
від 14.02.2006 р. №170.  

 3. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення  ознак  
неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, 
фіктивного банкрутства чи доведення до  банкрутства: Наказ Міністерства  економіки 
України від 19.01.2006 р. № 14. 

4. Положення про порядок проведення досудової санації господарських 
товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25 відсотків, та 
державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію від 
12.10.2001 р. №1865. 

5. Положення про порядок формування та ведення Єдиної бази про 
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство від 
11.04.2001 р. №77. 
          12.3. Допоміжна 
1. Управління фінансовою санацією: Навчальний посібник /Грачов В.і., Косарева 

І.П., Прохорова В.в., Кузенко Г.Б. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2004. – 208с.  
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Навчальне видання  
 
 

 
Соляник Людмила Григорівна 

 
 
 
 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
«Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств» 

для магістрів галузі знань 07 «Управління і адміністрування»  
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 
 
 

 
 
 
 

Видано 
у Державному вищому навчальному закладі  

«Національний гірничий університет». 
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК №        від        

49005, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оприлюднено 
на сайті Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий 

університет» за адресою 
http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_met_centr/skl

adovi-normativnoi-bazi-v-sferi-osviti-ngu/index.php 
 


