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Силабус навчальної дисципліни  
«Забезпечення фінансової стабільності в умовах глобальних викликів» 

 
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Освітня програма Фінанси, банківська справа та страхування 
Освітній рівень Третій (освітньо-науковий) 
Статус дисципліни Вибіркова 
Мова викладання Українська 
Курс / семестр 1 курс, 2 семестр 
Кількість кредитів ЄКТС 5 
Розподіл за видами занять та годинами 
навчання 

Лекції – 16 год.   
Практичні – 24 год. 
Самостійна робота – 110 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 
Кафедра Фінансів, 1 корпус, тел. + 38 (057) 702-18-36 

сайт кафедри: http://www.depfin.hneu.edu.ua/ 
Банківської справи і фінансових послуг, лекційний 
корпус, ауд. 305 (1 корп.), тел. +38(057)702-11-36,  
сайт кафедри: http://www.banking.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Проноза Павло Володимирович, професор,  
професор кафедри фінансів 
Чмутова Ірина Миколаївна, професор,  
професор кафедри банківської справи і фінансових послуг 
Берест Марина Миколаївна, доцент, 
доцент кафедри фінансів 

Контактна інформація викладача (-ів) ppv@hneu.edu.ua, chmutova_i@ukr.net, 
marina_berest@ukr.net 

Дні занять згідно розкладу занять https://www.hneu.edu.ua/aspirantura-
rozklad-zanyat-aspirantiv/ 

Консультації згідно графіку консультацій 
Мета навчальної дисципліни – формування у здобувачів системи фундаментальних знань та 
компетентностей щодо науково обґрунтованого застосування на практиці методів, моделей та засобів 
діагностики наявності кризових явищ, володіння інструментарієм виведення суб'єктів господарювання 
зі стану фінансової кризи і забезпечення їх стійкого функціонування в майбутньому, прийняття 
управлінських рішень у сфері банківських фінансів на основі застосування сучасних спеціальних і 
комплексних технологій. 

Передумови для навчання 
«Гроші та кредит», «Статистика», «Фінанси», «Міжнародні фінанси», «Фінансовий ринок», «Банківська 
система», «Аналіз банківської діяльності», «Фінансовий облік у банках», «Інвестиційне кредитування», 
«Центральний банк і грошово-кредитна система», «Фінансовий менеджмент і контролінг у сфері бізнесу» 

Зміст навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Інструментарій фінансової стабілізації 
Тема 1. Теоретичні аспекти зародження та розвитку патологічних кризових явищ в реальному 
секторі економіки країни 
Тема 2. Підходи до раннього розпізнавання зародження і розвитку кризових процесів в економіці  
Тема 3. Моделювання сценаріїв розвитку патологічних кризових процесів  
Тема 4. Санація як інструмент антикризового управління підприємствами  
Тема 5. Технологія санаційного контролінгу та аудиту 
Тема 6. Методичне забезпечення діагностики кризового стану підприємства   
Тема 7. Методичні підходи до розробки сценаріїв реалізації санаційної стратегії підприємства  
Тема 8. Методичні засади формування фінансового інструментарію оздоровлення функціонування 
підприємства 
Змістовий модуль 2. Сучасні технології управління фінансами банку 
Тема 9. Сучасний стан технологічних теорій в економічному і фінансовому управлінні   
Тема 10. Теоретичні основи та генезис фінансового менеджменту банку  
Тема 11. Фінансовий інжиніринг як інноваційна технологія фінансового менеджменту  банку  
Тема 12. Вибір спеціальних технологій управління фінансами банку 
Тема 13. Визначення готовності банку до запровадження комплексних технологій управління фінансами 
Тема 14. Збалансована система показників як комплексна технологія управління фінансами банку 
Тема 15. Реалізація технології бенчмаркінгу в банку 
Тема 16. Застосування технології фінансового контролінгу в банку 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  
Мультимедійне обладнання для проведення лекційних занять.  
Сторінка курсу на платформі Мoodle 
(персональна навчальна система) 

Робоча програма, робочий план (технологічна карта) 
навчальної дисципліни, конспект лекцій, методичне 
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забезпечення щодо проведення практичних, лабораторних 
занять  та самостійної роботи студентів розміщені на сторінки 
курсу на платформі Мoodle за посиланням:  
https://pns.hneu.edu.ua/course/index.php?categoryid=1091 

Рекомендовані джерела 
1. Боронос В. Г. Управління фінансовою санацією підприємств : навчальний по-сібник / В. Г. Боронос, 
І. Й. Плікус, І. М. Кобушко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 437 с. 
2. Бланк И. А. Антикризисное финансовое управление предприятием / И. А. Бланк. – К. : Эльга, Ника-
Центр, 2006. – 672 с. 
3. Проноза П.В. Патологические кризисные процессы в экономике Украины : Монография / П. В. 
Проноза. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2014. – 208 с. Рус.яз  
4. Раєвнєва О. В. Санаційна стратегія промислового підприємства: механізм формування та моделі 
реалізації : монографія / О. В. Раєвнєва, М. М. Берест. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2012. – 344 с. 
5. Терещенко О. О. Управління фінансовою санацією підприємств : підручник / О. О. Терещенко. – К. : 
КНЕУ, 2006. – 552 с. 
6. Управління фінансовою санацією підприємства: підручник / Т. А. Говорушко, І. В. Дем'яненко, К. В. 
Багацька [та ін.] ; за заг. ред. Т. А. Говорушко. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 400 с. 
7. Чмутова І. М. Сучасні технології фінансового менеджменту банку: методологія формування на 
стадіях життєвого циклу : монографія / І. М. Чмутова. – Х. : ФОП Лібуркіна Л. М., 2015. – 468 с. 

Система оцінювання результатів навчання 
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, отриманих за підсумкові 
контрольні роботи, та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 
Сумарний результат у балах за семестр складає: "60 і більше балів – зараховано" (максимальна кількість 
балів - 100), "59 і менше балів – не зараховано" та заноситься у залікову "Відомість обліку успішності" 
навчальної дисципліни. У випадку отримання менше 60 балів студент обов'язково здає залік після 
закінчення екзаменаційної сесії у встановлений деканом факультету термін, але не пізніше двох тижнів 
після початку семестру. Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті 
дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

Види навчальної роботи Мах кількість балів 
Практичні заняття 40 
Індивідуальні завдання 30 
Колоквіум 30 

Максимальна кількість балів 100 
Відповідність шкали оцінювання ЄКТС  

національній системі оцінювання та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 
курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 

для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 
35 – 59 FX 

незадовільно не зараховано 
1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 
Політика дотримання академічної доброчесності: усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв).  
Політика щодо пропусків занять: відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 
нараховуються бали. За об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись в дистанційній формі за погодженням деканату. 
Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну: роботи, які здаються із 
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20%). Перескладання 
модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, 
форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни: 
https://pns.hneu.edu.ua/course/index.php?categoryid=1091 

Силабус затверджено на засіданні кафедри «29» березня 2022 р. Протокол № 3 
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