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Форма навчання Денна 
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Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з 

них лекції/практичні) 

4 кредити 

Денна: 120:  10 / 14 

Заочна: 120: 4 / 6 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
фінансів 

Автор дисципліни 

доктор економічних наук, 

професор кафедри фінансів 

Стащук Олена Володимирівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 
Базовими є знання з фінансів або економіки 

Що буде вивчатися 

Дисципліна передбачає: вивчення механізму 

управління фінансовою санацією підприємств; 

формування навичок діагностики фінансової 

кризи на підприємстві та причин її виникнення; 

оволодіння методиками оцінювання ймовірності 

банкрутства підприємства; ідентифікацію джерел 

фінансування санаційних заходів тощо. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліна дозволяє отримати знання, вміння та 

навички із раннього виявлення та попередження 

банкрутства підприємства, вибору фінансових 

заходів із оздоровлення суб’єкта 

господарювання.  

Особливої актуальності дисципліна набуває у 

період фінансових криз, які спричиняють 

підвищені ризики банкрутства суб’єктів 

господарювання.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

ПР01. Використовувати фундаментальні 

закономірності розвитку фінансів, банківської 



справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами 

для здійснення професійної та наукової 

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. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК1. Здатність використовувати фундаментальні 

закономірності розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами 

для здійснення професійної та наукової 

діяльності. 

СК2. Здатність використовувати теоретичний та 

методичний інструментарій для діагностики і 

моделювання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання. 

СК3. Здатність застосовувати управлінські 

навички у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, 

аналітичного і методичного інструментарію для 

обґрунтування управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 
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