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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 
Предметом навчальної дисципліни є система фінансово-економічних 

відносин, що виникають у процесі антикризового управління фінансами 
підприємства, санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб’єктів 
господарювання.  

 
Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань з 
методології та практичного здійснення фінансової санації та банкрутства 
підприємств, фінансового забезпечення ліквідаційних процедур, управління 
процесами підготовки і здійснення фінансового оздоровлення 
неплатоспроможного підприємства чи його ліквідації в зв’язку з банкрутством.  

 
Основні завдання 

Основні завдання: з’ясування сутності фінансової санації та порядку її 
проведення; формування навичок діагностики фінансової кризи та причин її 
виникнення на підприємстві; визначення методів, правил та джерел 
фінансування санаційних заходів; з’ясування економіко-правових аспектів 
санації, банкрутства та ліквідації підприємств; набуття навичок планування 
фінансової санації; засвоєння процедур проведення санаційного аудиту; 
формування знань з питань реструктуризації та реорганізації підприємств у 
процесі санації та банкрутства; оволодіння методологічними підходами і 
методами оцінки вартості майна підприємства.  

 
Місце навчальної дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. 

Навчальна дисципліна «Управління фінансовою санацією» вивчається 
після таких дисциплін як «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Менеджмент», 
«Податкова система», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», 
«Фінансовий аналіз».  

 
Компетентності та результати навчання за дисципліною:  

Компетентності Результати навчання 

СК01. Здатність досліджувати 
тенденції розвитку економіки 
підприємства  за   допомогою  
інструментарію мікроекономічного 
аналізу, оцінювати сучасні економічні 
явища. 

ПР05. Володіти методичним 
інструментарієм діагностики стану 
фінансів суб’єктів господарювання. 
 

СК03. Здатність до діагностики стану 
фінансових систем (фінанси суб’єктів  
господарювання). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та 
інструменти державного та ринкового 
регулювання діяльності у сфері 
фінансової санації 

СК04. Здатність застосовувати 
економіко-математичні методи та 

ПР10. Ідентифікувати джерела та 
розуміти методологію визначення і 
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моделі для вирішення фінансових 
задач. 
 

методи отримання економічних 
даних, збирати та аналізувати необхі-
дну фінансову інформацію, розрахо-
вувати показники, що характеризують 
що характеризують стан фінансів 
суб’єктів господарювання. 

СК10. Здатність  визначати,  обґрунто-
вувати  та  брати відповідальність за 
професійні рішення. 

ПР13. Володіти загальнонауковими та 
спеціальними методами дослідження 
фінансових процесів. 

СК11. Здатність підтримувати 
належний рівень знань та постійно 
підвищувати свою професійну 
підготовку. 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання практичних 
завдань та змістовно інтерпретувати 
отримані результати. 

 ПР17. Визначати та планувати 
можливості особистого професійного 
розвитку.  

 ПР18. Демонструвати базові навички 
креативного та критичного мислення у 
дослідженнях та професійному 
спілкуванні. 

 ПР19. Виявляти навички самостійної 
роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань. 

 ПР20. Виконувати функціональні 
обов’язки в групі, пропонувати 
обґрунтовані фінансові рішення. 

 

РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Управління фінансовою санацією» 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та назва галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» 

Освітній ступінь  

„магістр” 

Цикл навчального плану 

вибіркова дисципліна професійної 

підготовки за спеціальністю 

Курс: __5__,  Семестр: _2_ 

Шифр та напрям 

підготовки 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

К
іл

ь
к
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т
ь
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З
 

спеціальність 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування», 

освітня програма 

«Фінанси, митна та 

податкова справа» 

3 32 32 16 16 40 18 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість 

змістових модулів 
Вид контролю 

2 13 ПК, залік 

Методи навчання 

лекції, семінарські, практичні заняття, самостійна робота, ІНДЗ (творчі 

завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті, розв’язування задач та творчих 

завдань тощо 

Програма складена на 3кредити. Форми контролю: поточний контроль, залік. 
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РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

1 Основи фінансової санації підприємств 

2 Роль контролінгу у санації підприємств 

 3 Діагностика фінансової кризи на підприємстві 

4 Складання та узгодження плану фінансової санації підприємства 

5 Оцінювання  санаційної спроможності підприємства 

6 Форми та необхідні передумови фінансування антикризових заходів. 
 7 Санація балансу. 
 8 Внутрішні джерела санації підприємств. 
 9 Зовнішні джерела санації підприємств. 

10 Реструктуризація підприємства 

11 Оцінювання вартості майна підприємства 

12 Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації 
підприємств 

13 Особливості фінансової санації та банкрутства підприємств різних 
форм власності та видів діяльності 
  

 

РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Основи фінансової санації підприємств. 
Фінансова криза на підприємстві: її економічний зміст, фактори 

виникнення, види, глибина. Поняття фінансової санації. Економічна сутність 

санації. Мета та зміст фінансової санації. Різні погляди на сутність, цілі та 

завдання санації. Типи санаційних заходів. Умови, за яких може прийматися 

рішення про проведення санації підприємства. Організація менеджменту 

санації на підприємстві. Порядок проведення санації. Класична модель 

фінансової санації. 

 

Тема 2. Роль контролінгу у санації підприємств. 

Актуальність, сутність та основні завдання контролінгу. Види контролінгу. 

Функції контролінгу. Роль контролінгу в управлінні підприємством. 

Інформаційне забезпечення контролінгу. 

Інструменти контролінгу. Інструменти оперативного контролінгу. 

Інструменти стратегічного контролінгу. Процеси бюджетування на 

підприємствах. Системи внутрішнього контролю на підприємстві. Система 

раннього попередження та реагування. 
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Тема 3. Діагностика фінансової кризи на підприємстві. 

 Сутність та мета діагностування банкрутства. Створення інформаційної 

бази дослідження. Традиційні методи діагностики фінансової кризи та їх 

недоліки. Експрес-діагностика схильності підприємства до банкрутства. 

Ретроспективна діагностика фінансово-економічного стану підприємства. 

Аналіз діяльності підприємства на основі вартісного підходу. Однофакторні та 

багатофакторні моделі прогнозування банкрутства. Інтегральні моделі 

діагностики українських підприємств. 

 

Тема 4. Складання та узгодження плану фінансової санації підприємства. 
План фінансового оздоровлення підприємства. Розробка стратегії санації 

підприємства. Склад, обсяги та структура плану санації. Методологічні основи 

та порядок складання плану санації. План маркетингу та оцінювання ринків 

збуту. План виробництва та капіталовкладень. Організаційний план. 

Фінансовий план. Оцінка результатів та ефективності фінансової санації 

підприємства. Порядок узгодження плану фінансової санації підприємства. 

 

Тема 5. Оцінювання санаційної спроможності підприємства. 
Сутність санаційної спроможності підприємства. Визначення санаційної 

спроможності підприємства як головна мета санаційного аудиту. Методика та 

етапи проведення санаційного аудиту. Методика поглибленого оцінювання 

фінансового стану неплатоспроможного підприємства. Інтегральна оцінка 

фінансового стану підприємства. Оцінка результатів та ефективності фінансової 

санації підприємства. Виявлення сильних і слабких сторін на підприємстві. 

Прийняття рішення про доцільність санації чи ліквідації підприємства. 

Тема 6. Форми та необхідні передумови фінансування антикризових 

заходів. 

Форми фінансової санації. Джерела фінансування санаційних заходів. 

Потреба в капіталі. Визначення потреби в капіталі, необхідному для 

фінансування санації підприємства. Потреба в капіталі для реалізації 

санаційних заходів виробничо-технічного характеру. Потреба в інвестиційному 

капіталі. Потреба в оборотних коштах. Зміст фінансової рівноваги на 

підприємстві. Умови забезпечення фінансової рівноваги.  

Правила фінансування. Золоте правило фінансування. Золоте правило 

балансу. Правило вертикальної структури капіталу. Ефект фінансового 

лівериджу. Оптимальна структура капіталу. Незадовільна структура балансу.  

 

Тема 7. Санація балансу. 

  Власний капітал, його функції та складники. Статутний фонд та 

додатковий капітал. Розрахунковий курс корпоративних прав. Джерела 

покриття балансових збитків підприємства. Санація без залучення додаткових 

фінансових ресурсів на підприємство. Економічний зміст і мета санації балансу. 

Санаційний прибуток та його складові: емісійний дохід і безповоротна 

фінансова допомога. Основні цілі та завдання скорочення статутного фонду 
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підприємств. Зниження номінальної вартості акцій. Зменшення кількості акцій 

існуючої номінальної вартості. Конверсія. Спірні питання, що супроводжують 

скорочення статутного фонду господарських товариств.  

 

Тема 8. Внутрішні джерела санації підприємств. 

Внутрішні джерела фінансової стабілізації. Збільшення вхідних грошових 

потоків, що мають внутрішній характер. Збільшення виручки від реалізації. 

Реструктуризація активів. Мобілізація прихованих резервів. 

Рефінансування дебіторської заборгованості. Згортання інвестицій. 

Зменшення вихідних грошових потоків. Зниження собівартості продукції. 

Планування собівартості продукції. Факторний аналіз витрат на виробництво 

продукції. Резерви зниження собівартості. 

 

Тема 9. Зовнішні джерела санації підприємств. 

Фінансове оздоровлення із залученням засобів власників підприємства. 

Форми участі власників у санації підприємства. Двоступінчаста санація. 

Зменшення номінального капіталу з подальшим його збільшенням. Порядок 

збільшення статутного фонду. Переважні права на купівлю цінних паперів 

нової емісії. Фінансові джерела збільшення статутного фонду. Встановлення 

курсу емісії. Емісійний дохід. Додаткова емісія акцій. Облігації конверсійної 

позики. Альтернативна санація. Участь кредиторів у фінансуванні санації 

підприємства-боржника. Конверсія боргу у власність. Пролонгація та 

реструктуризація існуючої заборгованості. Надання додаткових кредитних 

ресурсів. Мотиви участі кредиторів у санації підприємства. Податкові аспекти 

участі кредиторів у санації боржника. Форми фінансової участі персоналу в 

санації підприємства.  

 

Тема 10. Реструктуризація підприємства. 

Реструктуризація підприємства, її зміст та порядок проведення. Фінансова 

та виробнича реструктуризація, реструктуризація активів, корпоративна 

реструктуризація. Механізм реорганізації юридичної особи. Форми санаційної 

реорганізації підприємства: злиття, поглинання, приєднання, поділ, виділення, 

перетворення. Загальні передумови реорганізації суб'єктів господарювання. 

Етапи реорганізації підприємств. Зміст та порядок складання реорганізаційної 

угоди.  

 

Тема 11. Оцінювання вартості майна підприємства. 
Мета та види експертного оцінювання вартості майна підприємства. 

Методи оцінювання майна. Експертне оцінювання цілісних майнових 

комплексів підприємств. Оцінювання акцій (часток, паїв) у статутних фондах 

господарських товариств. Оцінювання нематеріальних активів. Експертне 

оцінювання вартості машин, устаткування та нерухомості. Звіт про оцінювання 

вартості майна підприємства.  
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Тема 12. Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації 

підприємств. 
Досудове врегулювання господарських спорів. Врегулювання 

господарських спорів у судовому порядку. Мета провадження справи про 

банкрутство підприємства-боржника. Суб'єкти банкрутства. Підстави для 

порушення справи про банкрутство.  

Судова та досудова санація: відмінності та особливості здійснення. 

Продаж майна банкрута. Розподіл виручки від продажу ліквідаційної маси. 

Порядок складання ліквідаційного балансу. Мирова угода. Фіктивне, приховане 

та умисне банкрутство. Податкові аспекти банкрутства та ліквідації 

підприємств. Попередження корупції у ході врегулювання господарських 

спорів та банкрутства. 

 

Тема 13. Особливості фінансової санації та банкрутства підприємств різних 

форм власності та видів діяльності. 

  Банкрутство містоутворювальних та особливо небезпечних підприємств. 

Санація банківської установи. Ліквідація банківської установи. Реорганізація як 

метод фінансового оздоровлення банківської установи. Особливості санації та 

банкрутства страхових компаній. Особливості банкрутства 

сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств. 

Санація та банкрутство професійних учасників ринку цінних паперів. 

Банкрутство суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи. Зарубіжний 

досвід у сфері санації та банкрутства підприємств. 
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РОЗДІЛ 6. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ЗА 

ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

 

№ 

 те-

ми 

 

 

 

 

 

Назва тем 

 

 

 

Кількість годин за 

ОПП 

Розподіл 

аудиторних годин 
Всьо-

го 

 в тому числі 

числі 

Л С/ПР 

 СРС/ 

ІНДЗ 

АУД 

1 Основи фінансової санації 
підприємств 

6 2 4 2 2 

2 Роль контролінгу у санації 
підприємств 

8 4 4 2 2 

 3 Діагностика фінансової 
кризи на підприємстві 

8 4 4 2 2 

4 Складання та узгодження 
плану фінансової санації 
підприємства 

5 3 2 1 1 

5 Оцінювання  санаційної 
спроможності підприємства 

5 3 2 1 1 

6 Форми та необхідні 
передумови фінансування 
антикризових заходів. 
 

5 3 2 1 1 

7 Санація балансу. 
 

5 3 2 1 1 

8 Внутрішні джерела санації 
підприємств. 
 

5 3 2 1 1 

9 Зовнішні джерела санації 
підприємств. 

5 3 2 1 1 

10 Реструктуризація 
підприємства 

5 3 2 1 1 

11 Оцінювання вартості майна 
підприємства 

5 3 2 1 1 

12 Економіко-правові аспекти 
санації, банкрутства та 
ліквідації підприємств 

5 3 2 1 1 

13 Особливості фінансової 
санації та банкрутства 
підприємств різних форм 
власності та видів діяльності 
 

5 3 2 1 1 

 Індивідуальне навчально-

дослідне завдання 

18 /18    

Всього 90 58 32 16 16 
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РОЗДІЛ 7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ 
ЗАНЯТЬ 

7.1. Календарно-тематичний план лекційних занять  
№ 

заняття 

Тема лекційного заняття Кількість 
годин 

1 Тема 1. Основи фінансової санації підприємств 2 

2 Тема 2. Роль контролінгу у санації підприємств 2 

3 Тема 3. Діагностика фінансової кризи на підприємстві 2 

4 Тема 4. Складання та узгодження плану фінансової санації  
підприємства 

1 

Тема 5. Оцінювання  санаційної спроможності підприємства 1 

5 Тема 6. Форми та необхідні передумови фінансування 
антикризових заходів. 
 

1 

Тема 7. Санація балансу 
 

1 

6 Тема 8. Внутрішні джерела санації підприємств 1 

Тема 9. Зовнішні джерела санації підприємств 1 

7 Тема 10. Реструктуризація підприємства 1 

Тема 11. Оцінювання вартості майна підприємства 1 

8 Тема 12. Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та 
ліквідації підприємств 

 

1 

Тема 13. Особливості фінансової санації та банкрутства 
підприємств різних форм власності та видів діяльності 

1 

 Разом 16 

 
7.2. Календарно-тематичний план практичних занять  

 

№ 
заняття 

Тема та короткий зміст заняття Кількість 
годин 

1 Семінарське заняття № 1 (тема 1) 2 

2 Практичне заняття № 1 (тема 2) 2 

3 Практичне заняття № 2 (тема 3) 2 

4 Практичне заняття № 3 (теми 4, 5) 2 

5 Практичне заняття № 4 (теми 6, 7) 2 

6 Практичне заняття № 5 (теми 8, 9) 2 

7 Практичне заняття № 6 (тема 10, 11) 2 

8 Практичне заняття № 7 (теми 12, 13) 2 

  Разом семінарських (практичних) занять   16 
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7.3. Графік консультацій 

 

№ 

п/п 

Назва розділу, зміст консультації Кількість 

годин 
1 Консультація  щодо організації  та виконання самостійної 

роботи  студентів 

2 

2 Консультація  щодо індивідуального науково-дослідного 

завдання 

3 

3 Передекзаменаційна консультація 2 

Разом 7 

 

 

РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

1. Причини і наслідки фінансової кризи на підприємстві 

2. Фінансова санація в системі антикризового управління 

3. Класична модель фінансової санації 

4. Сутність, завдання і види контролінгу 

5. Інструменти контролінгу 

6. Процеси бюджетування на підприємстві 

7. Система збалансованих показників 

8. Види стратегії санації підприємств 

9. Система раннього попередження і реагування 

10. Сутність та мета діагностики банкрутства 

11. Моделі оцінювання фінансового стану підприємства 

12. Ретроспективна діагностика фінансово-економічного стану підприємства 

13. Аналіз діяльності підприємства на основі вартісного підходу 

14. Сутність санаційної спроможності підприємства 

15. Зміст і характерні ознаки санаційного аудиту 

16. Методика та етапи проведення санаційного аудиту 

17. Джерела інформації у процесі санаційного аудиту. 

18. Аналіз причин кризи та сильних і слабких сторін підприємства. 

19. Методологічні принципи складання плану санації 

20. Моделі прогнозування банкрутства підприємств 

21. Методологічні принципи складання плану санації 

22. Стратегія санації та розробка санаційної концепції підприємства 

23. Процедура планування та узгодження заходів фінансової санації 

24. Структура плану санації 

25. Оцінка результатів та ефективності фінансової санації 

26. Оцінка результатів та ефективності фінансової санації 

27. Форми і джерела фінансування санаційних заходів 

28. Суть потреби в капіталі для фінансування санаційних заходів  

29. Правила фінансування 

30. Поняття та класифікація внутрішніх джерел фінансової стабілізації 

31. Збільшення вхідних грошових потоків 
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32. Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу 

33. Реструктуризація активів. 

34. Зменшення вихідних грошових потоків. 

35. Зовнішні фінансові джерела санації. Альтернативна санація.  

36. Участь кредиторів у санації підприємства. 

37. Трансформація боргу у власність.  

38. Пролонгація та списання заборгованості.  

39. Санаційні кредити.  

40. Фінансова участь персоналу в санації підприємства. 

41. Джерела покриття балансових збитків підприємства.  

42. Санація без залучення додаткових фінансових ресурсів на підприємство. 

43. Досудова санація та санація підприємств у судовому порядку. 

44. Суть досудової санації підприємств 

45. Фінансова санація на ухвалу рішення господарського суду 

46. План санації та порядок його затвердження 

47. Санаційний прибуток та його складові: емісійний дохід і безповоротна 

фінансова допомога. 

48. Основні завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу 

підприємств. 

49. Визначення потреби в капіталі, необхідному для фінансування санації 

підприємств. 

50. Потреба в капіталі для реалізації санаційних заходів виробничо-технічного 

характеру. 

51. Забезпечення фінансової рівноваги на підприємстві. 

52. Умови забезпечення фінансової рівноваги на підприємстві. 

53. Ефект фінансового лівериджу на підприємстві. 

54. Сутність реструктуризації підприємства  

55. Класифікаційні ознаки реструктуризації 

56. Реорганізація підприємств, її напрями та передумови 

57. Загальні передумови реструктуризації 

58. Передавальний та розподільний баланси 

59. Методичні засади оцінювання вартості майна суб’єктів господарювання 

60. Методи оцінювання вартості майна 

61. Порядок оцінювання вартості майна підприємств 

62. Оцінювання вартості підприємства як цілісного майнового комплексу. 

63. Оцінювання вартості корпоративних прав. 

64. Оцінювання об'єктів нерухомості. 

65. Оцінювання вартості нематеріальних активів і рухомого майна підприємств. 

66. Оцінювання об'єктів нерухомості. 

67. Оцінювання вартості корпоративних прав та нерухомості. 

68. Досудове врегулювання господарських спорів на підприємстві. 

69. Врегулювання господарських спорів у суді. 

70. Функції та завдання інституту банкрутства підприємств 

71. Порядок оголошення підприємства банкрутом 
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72. Порядок ліквідації підприємства 

73. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство. 

74. Податкові аспекти банкрутства та ліквідації підприємств. 

75. Мирова угода 

76. Зміст та необхідність державної санаційної підтримки підприємств. 

77. Форми та методи державної підтримки підприємств. 

78. Фінансова санація банку на основі призначення тимчасової адміністрації. 

79. Особливості банкрутства та ліквідації банків. 

80. Особливості санації та банкрутства страхових організацій. 

 

РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

 практичні (семінарські)/самостійні/індивідуальна робота – 100% 

семестрової оцінки. Максимальна кількість – 100 балів: 

практичні (семінарські)/самостійні – 80 балів; 

індивідуальна робота – 20 балів. 

Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання:  
- усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін; 

- самостійна робота включає в себе самостійне опрацювання питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс або ж 

були розглянуті коротко, їх поглиблене опрацювання за рекомендованою 

літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного 

матеріалу; 

- індивідуальну роботу студент виконує самостійно, відповідно до 

методичних вказівок та визначеного викладачем завдання і терміну; 

- ліквідація заборгованості відбувається протягом 2 тижнів після 

встановленого терміну у дні визначені викладачем. При цьому оцінка 

знижується на 10 % (якщо заборгованість не була обумовлена поважними 

причинами), а якщо заборгованість виникла з поважних причин (напр., по 

хворобі студента) - зниження оцінки не передбачається. 

Політика щодо академічної доброчесності:  
- списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). За використання телефонів і комп’ютерних засобів без 

дозволу викладача, порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і 

зобов’язаний відпрацювати таке заняття; 

- під час роботи над завданнями,   користуючись Інтернет-ресурсами та 

іншими джерелами інформації студент зобов’язаний вказати джерело, 

використане під час виконання завдання; 

- усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються 

до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%; 
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- у разі виявлення факту текстових запозичень більше 30% студент 

отримує за завдання 0 балів і має повторно виконати завдання, які передбачені   

даним силабусом; 

- списування під час виконання завдань заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв);  

- мобільні пристрої можуть бути використані лише із дозволу викладача. 

Політика щодо відвідування:  

- відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять) є 

обов’язковим компонентом відвідування; 

- за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, 

індивідуальний графік, карантин ) навчання може відбуватись в дистанційному 

режимі. за погодженням із керівником курсу студент може презентувати 

виконані завдання під час консультації викладача; 

- студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з 

неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право 

бути присутнім на занятті; 

студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів визначених для 

виконання усіх видів  робіт, передбачених курсом. 
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9.1. Таблиця оцінювання знань та компетентностей студентів 

Поточний контроль Індиві- 

дуальна  

робота 

студента 

 

Разом Теми/бали  

Теми1 Тема 2 Тема 3 Тема 

4, 5 

Тема 

6, 7 

Теми 

8, 9 

Тема 

10, 11 

Теми 

12, 13 

10 10 10 10 10 10 10 10 20  

100                        80 

100 

 

9.2  Система нарахування рейтингових балів 

та критерії оцінювання знань студентів 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 Б
а

л
и

 

р
ей

т
и

н
г
у
 

М
а

к
си

м
а
л

ь
н

а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 

б
а

л
ів

 

1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських, практичних заняттях 

Критерії оцінки практичних робіт  

- практична робота виконана у зазначений термін (за розкладом), у 

повному обсязі, без помилок і зарахована 
9-10 

- практична робота виконана у зазначений термін (за розкладом), у 

повному обсязі, зарахована, але є помилки 
7-8 

- практична робота виконана у неповному обсязі, або (та) з порушенням 

терміну її виконання, або (та) при наявності значних помилок, і 

зарахована при умові її доопрацювання 
5-6 

- виконання пропущеної без поважних причин практичної роботи, або 

повторне виконання не зарахованої практичної роботи 
2-4 

- практична робота не виконана, або не зарахована 0-1 

Критерії оцінки семінарських занять  

- повна відповідь на питання, розгорнутий, вичерпний виклад змісту 

питання; знання усіх необхідних для розкриття змісту питання категорій 

та законів; 

 правильне розкриття змісту категорій та законів, механізму їх 

взаємозв’язку і взаємодії; 

 здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, 

підходів та самостійно робити логічні висновки та узагальнення; 

 уміння користуватись методами наукового аналізу економічних 

явищ, процесів і характеризувати їх риси та форми виявлення; 

 демонстрація здатності висловлення та аргументування власного 

ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

 використання актуальних фактичних та статистичних даних, 

матеріалів останніх подій в упрвлінні фінансовою санацією; 

 знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, 

міжнародних актів, обов’язкове посилання на них під час розкриття 

питань; 

       знання функцій страхових установ, їх ролі при вирішенні проблем, 

які ставляться у конкретному питанні. 

9-10 

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча 

б одного з пунктів, указаних вище (якщо він потрібний для вичерпного 
7-8 
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розкриття питання); 

при розкритті змісту в цілому правильно за зазначеними вимогами 

все ж таки студентом допущені помилки під час використання 

цифрового матеріалу, посилання на конкретні історичні періоди та 

факти, неточності у формулюванні термінів і категорій, проте з 

допомогою викладача він швидко орієнтується і знаходить правильні 

відповіді. 

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття двох 

з пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття 

питання); 

 одночасно мають місце обидва типи недоліків, які окремо 

характеризують критерії щодо 4 балів; 

 відповідь малообґрунтована, неповна; 

 студент не знайомий з законодавчими матеріалами щодо розвитку 

страхового ринку; 

      студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити 

свої помилки. 

5-6 

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття 

трьох чи більше пунктів указаних вище (якщо вони потрібні для 

вичерпного розкриття питання); 

 одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які окремо 

характеризують критерії 3 балів; 

 у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені висновки 

не відповідають загальноприйнятим, хибні; 

 характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент 

неправильно зрозумів суть питання чи не знає правильної відповіді; 

Допущені грубі помилки і студент не може їх виправити. 

2-4 

 характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент 

неправильно зрозумів суть питання чи не знає правильної відповіді; 

      Допущені грубі помилки і студент не може їх виправити. 

0-1 

2.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; опрацювання необхідних 

нормативно-правових актів; використані матеріали періодичних 

наукових видань; посилання на опрацьовані джерела при висвітленні 

питань; використані матеріали з практики страхового менеджменту. 

20 

 

 

17-20 

порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено одного з 

перелічених пунктів указаних вище 
14-16 

робота недостатньо обґрунтована, використані матеріали лише 

підручника 
11-13 

робота виконана не в повному обсязі, використані матеріали лише 

підручника 
1-10 

індивідуальна навчально-дослідна робота не виконана 0 
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9.3 Таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними 

системами 

Оцінка ECTS 
Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Залік 

А Відмінно 90-100  

 

зараховано 
B Дуже добре 81-89 

C Добре 71-80 

D Задовільно  61-70 

E Достатньо 51-60 

FX 
Незадовільно 

21-50 не зараховано 

F 0-20 не зараховано (без права перездачі) 
 

 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до 

Положення  про контроль та  оцінювання  навчальних досягнень  здобувачів 

вищої освіти у Львівському  національному університеті імені Івана Франка. 
 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

 

 

 

 

 

90-

100 

Студент демонструє повні знання 

навчального матеріалу в обсязі, що 

відповідає програмі дисципліни 

«Управління фінансовою санацією», 

правильні і обґрунтовані дає відповіді. Вміє 

використати теоретичні положення 

дисципліни в практичних розрахунках, 

аналізувати та зіставляти дані і робити 

правильні висновки.  Приймає активну 

участь на семінарських/практичних 

заняттях,  дискусійних моментах лекцій та у 

науковій роботі (конференції, круглі столи, 

наукові семінари, публікація статей).  

Високий 

Студент повністю відповідає    

фаховим, предметним 

компетентностям та 

програмним  результатам з 

дисципліни «Управління 

фінансовою санацією»  

  

Відмін-

но/ 

(А) 

 

 

 

 

81-89 

Студент добре володіє матеріалом, що 

відповідає програмі дисципліни 

«Управління фінансовою санацією»,  

робить на їх основі аналіз можливих 

ситуацій та вміє застосовувати теоретичні 

положення при вирішенні практичних 

задач, але допускає окремі неточності. Вміє 

самостійно виправляти допущені помилки, 

кількість яких є незначною.    

Достатній 

Студент відповідає  фаховим, 

предметним компетентностям 

та програмним  результатам з 

дисципліни «Управління 

фінансовою санацією», однак 

під час відповідей може 

допускати незначні неточності. 

 

Добре 

(В) 

 

 

 

 

71-80 

Студент в загальному добре володіє 

матеріалом, знає основні положення 

матеріалу, що відповідає програмі 

дисципліни «Управління фінансовою 

санацією» робить на їх основі аналіз 

можливих ситуацій та вміє застосовувати 

при вирішенні типових практичних завдань, 

але допускає окремі неточності. Помилки у 

відповідях/ розв’язках/ розрахунках не є 

Достатній 

Студент відповідає    фаховим, 

предметним компетентностям 

та програмним  результатам з 

дисципліни «Управління 

фінансовою санацією», однак 

на додаткові питання з 

теоретичних положень та 

практичних завдань відповідь 

Добре / 

(С) 
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системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення 

при проведенні практичних занять та 

виконанні індивідуальних / контрольних 

завдань. 

не чітка і не повна.  

 

 

 

 

 

61-70 

Студент засвоїв основний теоретичний 

матеріал, передбачений програмою 

дисципліни «Управління фінансовою 

санацією». Розуміє основні положення, що 

є визначальними у курсі, може вирішувати 

подібні завдання тим, що розглядались з 

викладачем, але допускає значну кількість 

неточностей і грубих помилок, які може 

усунути після зауваження викладача. 

Середній 

Студент частково відповідає    

фаховим, предметним 

компетентностям та 

програмним  результатам з 

дисципліни «Управління 

фінансовою санацією» та 

забезпечує достатній  рівень 

відтворення основних положень 

дисципліни 

Задовіл

ьно / (D) 

 

 

 

 

 

51-60 

Студент має певні знання, передбачені в 

програмі дисципліни «Управління 

фінансовою санацією», володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який 

визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних 

положень, студент з труднощами відповідає 

та теоретичні питання та пояснює правила 

вирішення практичних/розрахункових 

завдань дисципліни.   

Середній 

Студент частково відповідає    

фаховим, предметним 

компетентностям та 

програмним  результатам з 

дисципліни «Управління 

фінансовою санацією» і є 

мінімально допустимий рівень 

знань у всіх складових 

навчальної програми  

дисципліни.  

Задовіл

ьно / (Е) 

 

 

 

 

 

21-50 

Студент може відтворити окремі фрагменти 

з курсу «Управління фінансовою 

санацією», однак працював він   пасивно, 

його відповіді під час семінарських та 

виконанні практичних завдань в більшості є 

неправильними, необґрунтованими. 

Розуміння матеріалу з дисципліни у 

студента відсутнє. 

Низький 

Студент відповідає окремим    

фаховим, предметним 

компетентностям та 

програмним  результатам з 

дисципліни «Управління 

фінансовою санацією», однак 

не забезпечує практичної 

реалізації задач, що 

формуються при вивчені 

дисципліни «Управління 

фінансовою санацією». 

Незадо-

вільно з 

можли-

вістю 

повторн

ого  

скла-

дання / 

(FX) 

 

 

 

 

 

0-20 

Студент повністю не виконав вимог робочої 

програми навчальної дисципліни 

«Управління фінансовою санацією». Його 

знання на підсумкових етапах навчання є 

фрагментарними.  

Незадовільний 

Студент не відповідає    

фаховим, предметним 

компетентностям та 

програмним  результатам з 

дисципліни «Управління 

фінансовою санацією» і не 

підготовлений до самостійного 

вирішення задач, які окреслює 

мета та завдання дисципліни. 

Незадов

і-льно з 

повтор-

ним 

вивчен-

ням / (F)  
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РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

Навчально-методичне та наукове забезпечення кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу з навчальної дисципліни включає: 

▪ державні стандарти освіти;  

▪ навчальні та робочі навчальні плани; 

▪ програму навчальної дисципліни; 

▪ робочу програму; 

▪ семестровий план  лекційних, семінарських, практичних занять; 

▪ плани семінарських (практичних) занять і методичні рекомендації 

щодо їх проведення з навчальної дисципліни; 

▪ завдання для самостійної роботи студентів і методичні рекомендації 

щодо їх виконання з навчальної дисципліни; 

▪ завдання для виконання індивідуальної науково-дослідної роботи 

роботи студентів і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної 

дисципліни; 

▪ засоби діагностики знань та умінь  студентів (збірник тестових 

завдань) з навчальної дисципліни; 

▪ конспект лекцій; 

▪ законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

▪ підручники і навчальні посібники.  

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Методи активізації процесу 

навчання 

Практичне застосування навчальних 

технологій 
Проблемні лекції 

Лекції спрямовані на розвиток 

логічного мислення студентів 

щодо конкретної проблеми. 

На лекціях використовуються 

матеріали для наочної презентації 

та технічні засоби навчання. 

При читанні лекцій студентам 

даються питання для 

самостійного розмірковування, на 

які лектор відповідає сам, не 

чекаючи відповідей слухачів. 

Тема 1. «Основи фінансової санації 

підприємства» 

Проблемні питання: 
1.Причини і наслідки фінансової кризи на 

підприємстві 

2.Фінансова санація в системі антикризового 

управління 

Тема 2. «Роль контролінгу у санації 

підприємств» 

Проблемні питання: 
1. Функції та завдання контролінгу 

2.  Інструменти стратегічного контролінгу 
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Робота в малих групах 

Робота в малих групах на 

практичних заняттях дозволяє 

структурувати його за формою та 

змістом, створює можливості для 

участі кожного магістра в роботі 

за темою заняття, забезпечує 

формування особистісних 

якостей, тісний  взаємозв'язок 

усіх учасників і настрій на 

розв'язання проблеми. 

1. Робота в малих групах при оцінюванні 

масштабів кризового фінансового  стану     

підприємства з використання матеріалів 

експрес-діагностики (практичне заняття за 

темою 3) 

2.   Робота в малих  групах при проведенні 

санації, яка спрямована на  реструктуризацію 

підприємства з використанням результатів 

оцінки      масштабів кризового фінансового 

стану підприємства. 

 

РОЗДІЛ 12. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Ресурси мережі Інтернет Ресурси мережі факультету управління 

фінансами та бізнесу  

Ресурси мережі Інтернет 

1. Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua 

2. Законодавство України: 

zakon4.rada.gov.ua 

3. Департамент з питань судової 

роботи та банкрутства 

Міністерства юстиції України: 

www. minjust.gov.ua/m/departament-

z-pitan-sudovoi-roboti-ta-bankrutstva 

4. Державна служба статистики 

України: www.ukrstat.gov.ua 

5. Міністерство фінансів України: 

www.minfin.gov.ua 

 

Програма навчальної дисципліни; 

Робоча програма; 

Семестровий план лекційних, практичних 

занять; 

Конспект лекцій; 

Плани семінарських (практичних) занять і 

методичні рекомендації щодо їх 

проведення; 

Завдання для самостійної роботи і 

методичні рекомендації щодо їх 

виконання; 

Завдання для індивідуальної роботи 

студента (індивідуальні навчально-

дослідні завдання) і методичні 

рекомендації щодо їх виконання; 

Засоби діагностики знань та умінь  

студентів (збірник тестових завдань); 
  

http://www.nau.kiev.ua/
https://minjust.gov.ua/m/departament-z-pitan-sudovoi-roboti-ta-bankrutstva
https://minjust.gov.ua/m/departament-z-pitan-sudovoi-roboti-ta-bankrutstva
file:///F:/Документи/DOC/www
https://minjust.gov.ua/m/departament-z-pitan-sudovoi-roboti-ta-bankrutstva
https://minjust.gov.ua/m/departament-z-pitan-sudovoi-roboti-ta-bankrutstva
http://www.ukrstat.gov.ua/

