
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 
1. Код: ВВ1 

2. Назва: Фінансова санація  та банкрутство підприємств   

3. Тип:  вибірковий 

4 Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Мельник Л.М.  к.е.н.,доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- застосовувати у відповідності із ситуацією найефективніші методи антикризового 

управління;  

- приймати стратегічні та тактичні рішення у виробничій та обслуговуючій сферах  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Фінанси підприємств», 

«Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий менеджмент».  

12. Зміст курсу: 
1.  Криза на підприємстві та фактори, що її зумовлюють. 

2. Особливості законодавства  України про банкрутство і санацію. 

3.  Конкурентоздатність підприємства, як основа його фінансової стабільності. 

4. Система антикризового управління трудовими ресурсами. 

5.  Реінжиніринг, як складова антикризового управління.   

6. Інвестиції та інновації  в антикризовому управлінні. 

7.  Маркетинг в антикризовому управління підприємством.   

8.  Практичні аспекти антикризового управління фінансами.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: навч. посібник  Київ: ЦУЛ, 2013.  504 с.  

2. Штангерт А.М., Копилюк О.І. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. 

Київ:Знання,  2007. 335с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних занять,60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

кейс-методів, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання самостійної роботи. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                                               Л. В. Мельник, к.е.н., доцент 

 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE  

 
1.Code: Free choice 1 

2. Title: Financial rehabilitation and bankruptcy of enterprises 

3. Type: selective 

4. Higher education level: IІ (master) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1 

6. Semester when the discipline is studied: 2 

7. Number of established ECTS credits: 3 

8. Surname, initials of the lecturer, academic degree, position: L.M. Melnyk, Ph.D., associate 

professor 

9. Results of studies: after studying this discipline student must be able to: 

- apply according to the situation the most effective methods of crisis management; 

- to make strategic and tactical decisions in the production and service areas. 

10. Forms of organizing classes: educational activity, independent work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Enterprise Finance», «Business 

Analysis», «Financial Analysis», «Financial Management». 

12. Course contents:  
1. The crisis in the enterprise and the factors that cause it. 

2. Features of the legislation of Ukraine on bankruptcy and rehabilitation. 

3. Competitiveness of the enterprise as the basis of its financial stability. 

4. The system of crisis management of labor resources. 

5. Reengineering as a component of crisis management. 

6. Investments and innovations in crisis management. 

7. Marketing in crisis management enterprise. 

8. Practical aspects of crisis management of finances. 

13. Recommended educational editions: 

1. Vasilenko V.O. (2013) Enterprise Crisis Management.  Kiev: СЕL (іn Ukraine) . 

2. Stangert AM, Kopilyuk OI  (2007). Enterprise Crisis Managemen. Kiev: Knowledge (іn Ukraine) 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:   
16 hours of lectures,14 hours of practical training, 60 hours of independent work. Total - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of a problem lecture, individual assignments, the introduction of 

case studies, the use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria:  Assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 points): testing, survey, implementation of independent work. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the department     L.V. Melnyk, Ph.D., associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


