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Aнотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) Здатність розв’язувати 

складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності або навчання у 

сфері фінансів та антикризового управління фінансами підприємства, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог до професійної, навчальної 

або дослідницької діяльності.  

Цілі курсу (програмні компетентності): 

 здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для 

здійснення професійної та наукової діяльності.  

 здатність аналізувати фінансову політику та обґрунтовувати напрями 

їх удосконалення.  

 здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання.  

 здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного 

інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у процесі 

антикризового управління фінансами.  

 здатність демонструвати поглиблені знання управління фінансовим 

циклом підприємства у системі антикризового фінансового управління. 

 здатність використовувати положення і методи дослідження підходів 

до оцінювання антикризової фінансової стійкості на підприємствах. 

 здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації для 

вирішення професійних і наукових завдань в сфері банківської справи.  

 здатність розробляти методичний підхід до діагностики ймовірності 

виникнення фінансової кризи на підприємствах.  

Програмні результати навчання: 

 проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати 

інноваційну діяльність у сфері антикризового управління фінансами; 

 використовувати навички ведення переговорів та розв’язання 

конфліктів в професійній діяльності та при проведенні досліджень у сфері 

антикризового управління фінансами; 

 оцінювати сучасний стан фінансів підприємства і приймати 

обґрунтовані рішення; 

 демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести 

відповідальність за особистий професійний розвиток; 



 використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 

банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і 

управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності у сфері антикризового управління фінансами; 

 здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання з метою оцінки і антикризового управління 

фінансами; 

 демонструвати управлінські навички та рішення у сфері фінансів; 

 застосовувати поглиблені знання до пошуку, використання та 

інтерпретації інформації для вирішення професійних і наукових завдань в 

сфері банківської справи.  

 адаптувати положення та методи дослідження інших наук для 

розв’язання професійних та наукових задач у сфері фінансів.  

 систематизувати інформацію та розробляти методичний підхід до 

діагностики ймовірності виникнення фінансової кризи на підприємствах  

Короткий зміст курсу: 

Економічна сутність та особливості антикризового управління 

фінансами. Основні фактори антикризового управління фінансами. 

Технології здійснення антикризового управління фінансами. Характеристика 

інструментів антикризового управління фінансами суб’єктами економічної 

діяльності. Управління фінансовим циклом підприємства у системі 

антикризового фінансового управління. Характеристика підходів до 

оцінювання антикризової фінансової стійкості на підприємства. Формування 

механізму антикризового фінансового управління банківськими установами. 

Сутність і місце фінансової кризи в ланцюжку кризових явищ підприємства. 

Методичний підхід до діагностики ймовірності виникнення фінансової кризи 

на підприємствах. 


