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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Управління фінансовою санацією підприємства» є вибірковою 

компонентою ОПП. 

Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 24 год.; практичні 

заняття - 22 год., самостійна робота - 74 год. 

Формат проведення: лекції, практичні заняття, семінарські заняття, 

консультації. Підсумковий контроль – залік. 

ПРЕРЕКВІЗІТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

При вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

таких дисциплін: «Інноваційний розвиток підприємства». 

Основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 

вивченні таких дисциплін: «Фінансовий менеджмент». 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Призначення навчальної дисципліни 

Дисципліна спрямована на забезпечення фундаментальної і практичної 

професійної підготовки фахівця-фінансиста та використовувати теоретичний 

та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання програмні результати. 

Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління фінансовою 

санацією підприємства» є формування системи знань з методології та 

практичного здійснення фінансової санації, банкрутства підприємств, 



фінансового забезпечення ліквідаційних процедур, зокрема, з управління 

процесами підготовки і здійснення фінансового оздоровлення 

неплатоспроможних підприємств чи їх ліквідації в зв’язку з банкрутством. 

 

Завдання вивчення дисципліни 

З'ясувати сутність, методи, правила і механізми 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 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

сформувати такі програмні компетентності: 

інтегральна компетентність (ІК). Здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

загальні компетентності (ЗК):  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

спеціальні (фахові) компетентності (ФК): 

СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання програмні результати. 

програмні результати: 

ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології 

наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів доконкретних ситуацій професійної діяльності. 

ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, 

банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. 

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з 

урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. 

Вивчення даної дисципліни формує у здобувачів освіти соціальні 

навички (softskills): комунікативність (реалізується через: метод роботи в 

парах та групах, метод самопрезентації), робота в команді (реалізується 

через: метод проєктів), лідерські навички (реалізується через: робота в 

групах, метод проєктів, метод самопрезентації). 

 



План вивчення навчальної дисципліни 

№ 

з/п 
Назви теми 

Форми організації 

навчання та кількість 

годин 

Самостійна 

робота, 

кількість 

годин 
лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

1 Тема 1: Сутність управління фінансовою 

санацією підприємства / The essence of 

financial rehabilitation of the 

enterprise 

2 2 11 

2 Тема 2: Стратегія  запобігання банкрутству / 

Bankruptcy  prevention strategy   
2 2 11 

3 Тема 3: Kонтроллінг: сутність, цілі, методи та 

роль в санації підприємств / Controlling: the 

essence, objectives, 

methods and role in the rehabilitation of 

enterprises 

4 2 10 

4 Тема 4: Санація балансу підприємства/ 

Rehabilitation of the balance of the 

enterprise 

2 2 8 

5 Тема 5: Фінансування санації підприємств / 

Financial sources of enterprise 

rehabilitation 

2 2 8 

6 Тема 6: Санаційна реструктуризація 

підприємств/ Restructuring of the enterprise 
4 4 8 

7 Тема 7: Форми правила та умови 

фінансування санації підприємства/ Forms of 

rules and conditions of financing the 

rehabilitation of the enterprise 

4 4 10 

8 Тема 8: Державна фінансова підтримка 

санації підприємств / State financial support for 

rehabilitation of 

enterprises 

4 4 8 

Разом 24 22 74 

Самостійна робота здобувача вищої освіти 

Самостійна робота здобувача організовується шляхом видачі 

індивідуального переліку питань і практичних завдань з кожної теми, які не 

виносяться на аудиторне опрацювання та виконання індивідуального 

творчого завдання (гугл-презентації).  

Організація самостійної роботи здобувачів передбачає: планування 

обсягу, змісту, завдань, форм і методів контролю самостійної роботи, 

розробку навчально-методичного забезпечення; виконання здобувачем 

запланованої самостійної роботи; контроль та оцінювання результатів, їх 

систематизацію, оцінювання ефективності виконання здобувачем самостійної 

роботи. 



Виконання здобувачем самостійної роботи передбачає виконання 

окремих завдань на практичних заняттях, вирішенні завдань та виконанні 

індивідуального завдання. 

Індивідуальне завдання повинно мати практичне спрямування та 

носити творчий, дослідницький характер. Тип індивідуального завдання – 

презентація, доповідь, наукове дослідження, ситуаційне завдання, реферат. 

Індивідуальні завдання здобувач виконує самостійно під керівництвом 

викладача згідно з індивідуальним навчальним планом. 

У випадку реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача 

заняття можуть проводитись за індивідуальним графіком 

№ Вид самостійної роботи Години Терміни 

виконання 

Форма та метод 

контролю 

1 Підготовка до лекційних та 

практичних занять 

20 щотижнево Усне та письмове 

опитування 

2 Підготовка самостійних 

питань з тематики 

дисципліни 

20 щотижнево Усне та письмове 

опитування 

3 Індивідуальні творчі 

завдання (презентації за 

заданою проблемною 

тематикою, дослідницькі 

проєкти) 

20 2 рази на 

семестр 

Спостереження за 

виконанням, 

обговорення, виступ 

з презентацією, 

усний захист 

4 Підготовка до контрольних 

робіт та тестування 

14 2 рази на 

семестр 

Тестування 

Разом 74 
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Контроль і оцінка результатів навчання 

У кінці семестру, здобувач вищої освіти може набрати до 60% 

підсумкової оцінки за виконання всіх видів робіт, що виконуються протягом 

семестру, до 10% за показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної 

роботи та студентської активності і до 30% підсумкової оцінки – за 

результатами підсумкового контролю. 

 

 Вид навчальної діяльності Бали 

Атестація 1 

1 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 5 

2 Участь у роботі на практичних заняттях 5 

3 Виконання домашніх завдань 5 

4 Виконання контрольних робіт, тестування 5 

5 Індивідуальні та групові творчі завдання (вирішення і 

письмове оформлення завдань, схем, діаграм, інших робіт 

графічного характеру; презентації за заданою проблемною 

тематикою, дослідницькі проєкти) 

10 

 Всього за атестацію 1 30 

 Атестація 2  

6 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 5 

7 Участь у роботі на практичних заняттях 5 

8 Виконання домашніх завдань 5 

9 Виконання контрольних робіт, тестування 5 

10 Індивідуальні та групові творчі завдання (виконання гугл-

презентації, презентації за заданою проблемною тематикою, 

дослідницькі проєкти) 

10 

 Всього за атестацію 2  30 

11 Показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної 

роботи та студентської активності 

10 

 Підсумкове тестування 30 

 Разом 100 

 

Шкала оцінки знань здобувача 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

66-74 D 
задовільно  

60-65 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю  

повторного складання 



0-34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

Якщо здобувач упродовж семестру за підсумками контрольних заходів 

набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної 

дисципліни (менше 35 балів), то він не допускається до заліку чи екзамену. 

Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками 

контрольних заходів є виконання індивідуальної творчої роботи 

(презентації).  

Програма навчальної дисципліни передбачає врахування результатів 

неформальної та інформальної освіти при наявності підтверджуючих 

документів як окремі кредити вивчення навчальних дисциплін. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 
Участь у дискусіях на 

лекційних та 

практичних заняттях, 

виконання 

контрольних робіт, 

індивідуальні та 

групові творчі 

завдання, тестування 

Критерії оцінювання 

90-100% 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних 

виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 

літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

73-89% 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких 

питань не вистачає достатньої глибини та аргументації,  

допускаються  при  цьому  окремі  несуттєві неточності та 

незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових 

завдань. 

55-72% 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 

літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 

помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

35-54% 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, 

недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві 

неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 



15-34% 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 

зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві 

помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0-15% 

Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, 

не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

Не вирішив жодного тестового завдання. 
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