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1. Опис навчальної дисципліни 
(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни  

«Стратегія управління фінансовою сталістю підприємства») 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 3 

Модулів - 1 

Змістових модулів - 2 

Загальна кількість годин - 

90 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних - 2 

самостійної роботи 

студента – 3,625 

Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування 

Напрям підготовки 

Спеціальність 

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

За вибором 

Рік підготовки: 

6 -й 

Семестр 

11 -й 

Лекції 

16 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 

Лабораторні 

- 

- Самостійна робота 

58 год. 

ІНДЗ: 

Вид контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: формування системи знань з теорії та практики управління 

фінансовою стійкістю підприємства. 

Завдання: вивчення методів раціональної організації управління стійкістю 

фінансового середовища підприємства у довгостроковій перспективі. 

Предмет: методологія і методика організації управління фінансовою 

стійкістю підприємства. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

 теоретичні та методологічні основи сталого розвитку підприємств в 

умовах формування конкурентного середовища; 

 основні принципи та методологія дослідження фінансової стійкості 

ділових одиниць в економіці України; 

 моделі організації і системи управління фінансовою стійкістю 

підприємства; 

 моделі зовнішнього середовища та їх вплив на фінансову стійкість 

підприємства; 

 сутність та значення інформації у системі управління фінансовою 

стійкістю підприємства. Фінансова (бухгалтерська) звітність як 

джерело інформації про рівень стійкості фінансового середовища 

підприємства; 

 зміст, завдання, методи та прийоми аналізу фінансової стійкості 

підприємства. Інформаційна база аналізу та оцінки фінансової 

стійкості підприємства.  

 особливості організації оперативно-тактичного управління 

фінансовою стійкістю підприємства. Політику оперативно-тактичного 

управління фінансовою стійкістю підприємства; 

 особливості організації антикризового управління фінансовою 

стійкістю підприємства. Політику антикризового управління 

фінансовою стійкістю підприємства; 

 особливості організації стратегічного управління фінансовою 

стійкістю підприємства. Політику стратегічного управління 

фінансовою стійкістю підприємства. Структуру системи та механізму 

стратегічного управління фінансовою стійкістю підприємства.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:  

 проводити аналіз внутрішньосистемних факторів фінансової стійкості 

та експрес-аналіз фінансового стану підприємства;  

 розраховувати та інтерпретувати значення показників фінансової 

стійкості підприємства; 

 організувати оперативно-тактичне управління фінансовою стійкістю 

на підприємстві;  

 проводити оперативну оцінку ризиків фінансової стійкості 

підприємства, запропонувати шляхи їх профілактики та програми 
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зовнішнього страхування; 

 організувати антикризове управління фінансовою стійкістю 

підприємства; 

 проводити діагностику банкрутства;  

 запропонувати внутрішні механізми фінансової стабілізації;  

 організувати стратегічне управління фінансовою стійкістю 

підприємства. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи організації управління фінансовою 

сталістю підприємств 
 

Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТАЛІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Сутність та класифікація видів стійкості. Механічна стійкість. 

Теоретичні та методологічні основи сталого розвитку підприємств в 

умовах формування конкурентного середовища. Основні принципи та 

методологія дослідження фінансової стійкості ділових одиниць в економіці 

України. Моделі організації і системи управління фінансовою стійкістю 

підприємства. Моделі зовнішнього середовища та їх вплив на фінансову 

стійкість підприємства. Аналіз внутрішньо системних факторів фінансової 

стійкості підприємства. Основні компоненти планування і реалізації стратегії 

управління фінансовою сталістю підприємства (тактика, політика, процедури і 

правила). 

 

Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСОВОЮ СТАЛІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Моделі організації і системи управління фінансовою стійкістю підприємства. 
 

Тема 3. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСОВОЮ СТАЛІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Сутність та значення інформації у системі управління фінансовою 

стійкістю підприємства. Фінансова (бухгалтерська) звітність як джерело 

інформації про рівень стійкості фінансового середовища підприємства.  
 

Тема 4. АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ 

СТАЛІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Зміст, завдання, методи та прийоми аналізу фінансової стійкості 

підприємства. Інформаційна база аналізу та оцінки фінансової стійкості 

підприємства. Експрес аналіз фінансового стану підприємства. Показники 

фінансової стійкості та методика їх розрахунку. 
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Змістовий модуль 2. Моделі управління фінансовою сталістю підприємства 
 

Тема 5. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ 

СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Організація оперативно-тактичного управління фінансовою стійкістю 

підприємства. Політика оперативно-тактичного управління фінансовою 

стійкістю підприємства. Оперативна оцінка ризиків фінансової стійкості 

підприємства, їх профілактика та зовнішнє страхування. 
 

Тема 6. ОРГАНІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Особливості організації антикризового управління фінансовою стійкістю 

підприємства. Політика антикризового управління фінансовою стійкістю 

підприємства. Діагностика банкрутства. Внутрішні механізми фінансової 

стабілізації. 
 

Тема 7. СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАЛОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

Організація стратегічного управління фінансовою стійкістю підприємства. 

Політика стратегічного управління фінансовою стійкістю підприємства. 

Структура системи та механізму стратегічного управління фінансовою 

стійкістю підприємства. Державне регулювання фінансової сталості 

підприємств в Україні. 

 
Тема 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАЛОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ. 

Способи регулювання економіки. Суть, функції. Цілі, принципи та об’єкти 

державного регулювання економіки. Методи державне регулювання фінансової 

сталості підприємств. 



Плиса В.Й. Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегія управління фінансовою сталістю підприємства» що викладається в межах дисциплін 
вільного вибору студентів із циклу загальної підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти ОНП «Фінанси і кредит» для здобувачів зі спеціальності 

072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07Управління та адміністрування – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 

7 

© Плиса В.Й., 2020 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи організації управління фінансовою сталістю 

підприємств 

Тема 1. Теоретичні основи розробки і 

реалізації стратегії управління 

фінансовою сталістю підприємства 

12 2 2   8 

Тема 2. Організаційне забезпечення 

управління фінансовою сталістю 

підприємства 

11 2 2   7 

Тема 3. Інформаційне забезпечення 

управління фінансовою сталістю 

підприємства 

11 2 2   7 

Тема 4. Аналітичне забезпечення 

управління фінансовою сталістю 

підприємства 

11 2 2   7 

Разом - зм. модуль 1 45 8 8   29 

Змістовий модуль 2. Моделі управління фінансовою сталістю підприємства 

Тема 5. Оперативно-тактичне 

управління фінансовою стійкістю 

підприємства 

12 2 2   8 

Тема 6. Організація антикризового 

управління фінансовою стійкістю 

підприємства 

11 2 2   7 

Тема 7. Стратегія забезпечення 

фінансовою стійкістю підприємства  
11 2 2   7 

Тема 8. Державне регулювання 

фінансової сталості підприємств в 

економіці України 

11 2 2   7 

Разом - зм. модуль 2 45 8 8   29 

УСЬОГО ГОДИН 90 16 8   66 
 

 

 

 



Плиса В.Й. Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегія управління фінансовою сталістю підприємства» що викладається в межах дисциплін 
вільного вибору студентів із циклу загальної підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти ОНП «Фінанси і кредит» для здобувачів зі спеціальності 

072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07Управління та адміністрування – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 

8 

© Плиса В.Й., 2020 

5. Тематика лекційних занять 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Тема 1. Теоретичні основи розробки і реалізації стратегії 

управління фінансовою сталістю підприємства 
2 

2 
Тема 2. Організаційне забезпечення управління фінансовою 

сталістю підприємства 
2 

3 
Тема 3. Інформаційне забезпечення управління фінансовою 

сталістю підприємства 
2 

4 
Тема 4. Аналітичне забезпечення управління фінансовою 

сталістю підприємства 
2 

5 
Тема 5. Оперативно-тактичне управління фінансовою стійкістю 

підприємства 
2 

6 
Тема 6. Організація антикризового управління фінансовою 

стійкістю підприємства 
2 

7 
Тема 7. Стратегія забезпечення фінансовою стійкістю 

підприємства  
2 

8 
Тема 8. Державне регулювання фінансової сталості підприємств 

в економіці України 
2 

Разом 16 

 

5. Теми семінарських (практичних)занять 
 

№ з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

1.  
Тема 1. Теоретичні основи розробки і реалізації стратегії 

управління фінансовою сталістю підприємства 
2 

2.  
Тема 2. Організаційне забезпечення управління фінансовою 

сталістю підприємства 
2 

3.  
Тема 3. Інформаційне забезпечення управління фінансовою 

сталістю підприємства 
2 

4.  
Тема 4. Аналітичне забезпечення управління фінансовою 

сталістю підприємства 
2 

5.  
Тема 5. Оперативно-тактичне управління фінансовою 

стійкістю підприємства 
2 

6.  
Тема 6. Організація антикризового управління фінансовою 

стійкістю підприємства 
2 

7.  
Тема 7. Стратегія забезпечення фінансовою стійкістю 

підприємства  
2 

8.  
Тема 8. Державне регулювання фінансової сталості 

підприємств в економіці України 
2 

Разом: 16 
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6. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Тема 1. Теоретичні основи розробки і реалізації стратегії 

управління фінансовою сталістю підприємства 
8 

2 
Тема 2. Організаційне забезпечення управління фінансовою 

сталістю підприємства 
7 

3 
Тема 3. Інформаційне забезпечення управління фінансовою 

сталістю підприємства 
7 

4 
Тема 4. Аналітичне забезпечення управління фінансовою 

сталістю підприємства 
7 

5 
Тема 5. Оперативно-тактичне управління фінансовою стійкістю 

підприємства 
8 

6 
Тема 6. Організація антикризового управління фінансовою 

стійкістю підприємства 
7 

7 
Тема 7. Стратегія забезпечення фінансовою стійкістю 

підприємства  
7 

8 
Тема 8. Державне регулювання фінансової сталості підприємств 

в економіці України 
7 

Разом 66 

 

 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студента є основним засобом 

оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних 

занять.  

Зміст індивідуального навчально-дослідного завдання студента з 

дисципліни “Управління фінансовою сталістю підприємства” доводиться до 

відома студента викладачем на лекційних та практичних заняттях (теми 

індивідуальних навчально-дослідних завдань викладач визначає кожному 

студентові індивідуально). Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, 

передбачених для вивчення навчальної дисципліни “Управління фінансовою 

сталістю підприємства”: підручники, навчальні та методичні посібники, 

підготовані викладачем, практикум тощо.  

Методичні матеріали для виконання індивідуального навчально-дослідного 

завдання студента передбачають можливість проведення самоконтролю з боку 

студента. Для самостійного виконання індивідуального навчально-дослідного 

завдання студентові також рекомендується відповідна наукова й фахова 

монографічна та періодична література. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання з дисципліни “Управління 
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фінансовою сталістю підприємства” може виконуватися у бібліотеці вищого 

навчального закладу, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах 

(лабораторіях), а також в домашніх умовах. У певних випадках ця робота 

проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує 

можливість індивідуального доступу студента до потрібних дидактичних 

засобів. Графік доводять до відома студентів на початку поточного семестру.  

Результати індивідуального навчально-дослідного завдання студент 

доповідає на практичних заняттях, а також на науково-практичних 

студентських конференціях, наукових студентських семінарах кафедри 

фінансів, грошового обігу і кредиту (секція «Проблеми управління фінансовою 

сталістю підприємств в економіці України») Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

 

8. Методи навчання 

 
Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни “Управління 

фінансовою сталістю підприємства” здійснюється на основі поточно-

модульного контролю (залік) і підсумкового контролю знань (залік).  

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з навчальної 

дисципліни використовують такі засоби оцінювання:  

- для поточного контролю – усне опитування,  проведення тестування, 

розв’язок задач, розгляд облікових ситуацій; 

- для проміжного контролю – проведення модульних завдань, що 

містять тестування, задачі. тощо; 

Об'єктами поточного контролю знань студентів з дисципліни “Управління 

фінансовою сталістю підприємства” є: 

- систематичність та активність роботи на практичних заняттях; 

- виконання модульних (контрольних) завдань; 

- виконання самостійних (індивідуальних) завдань; 

При оцінці систематичності та активності роботи студента на практичних 

заняттях беруть до уваги: 

- рівень знань, продемонстрований у відповідях на практичних 

заняттях; 

- активність при обговоренні дискусійних питань; 

- результати виконання практичних робіт, завдань поточного контролю 

тощо. 

При оцінці виконання модульних (контрольних) завдань беруть до уваги 

загальний рівень теоретичних знань та практичні навички, набуті студентами 

під час опанування відповідного змістовного модуля. 

При оцінці виконання самостійної роботи (індивідуальних навчально-

дослідних завдань) беруть до уваги: рівень опрацювання та засвоєння теми в 

цілому чи окремих питань, підготовка рефератів,  розв’язок задач, складання 
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тестів тощо. 

Періодичний модульний контроль проводиться у формі тестів та 

розв'язання практичних завдань.  

Порядок вивчення та оцінювання дисципліни доводиться до відома 

студентів протягом семестру. 

 

9. Методи контролю 

 

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних,  та 

семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під час 

навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначена кафедрою 

фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

Семестровий контроль проводиться у формі заліку (11-й семестр) в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою. 

Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці 

засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів 

виконання ним певних видів робіт на практичних (семінарських) заняттях.  

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з навчальної 

дисципліни “Управління фінансовою сталістю підприємства” (семестрового 

заліку), якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на 

семестр з цієї навчальної дисципліни. 

Порядок і методика проведення заліків визначено вищим навчальним 

закладом. 

Результати складання заліків оцінюються за двобальною шкалою 

("зараховано", "не зараховано") і вносяться в екзаменаційну відомість, залікову 

книжку, навчальну картку студента. 

 

10. Розподіл балів, що присвоюють студентам 
 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ (ДЛЯ ЗАЛІКУ) 
Поточне тестування та самостійна робота 

Сума  
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 1 

Т1 Т2 ТЗ Т4 Т5 
100 20 20 20 20 20 

ТІ, Т2 ... Т5 — теми змістових модулів 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується заліком, становить 100балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 
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таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними 

системами. 

 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ЕСТS 
 

Оцінка в 

балах 

Оцінка 

ЕСТS 
Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку 

Залік 

90-100 А Відмінно Відмінно 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре 
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно 
Задовільно 

51-60 Е Достатньо 

26-50 FX 

Незадовільно 

з правом 

повторного 

складання Незадовільно 

Не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-25 F 

Незадовільно 

за формою 

„К” 

Не зараховано з 
обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Плиса В.Й. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної 

роботи з навчальної дисципліни «Управління фінансовою сталістю 

підприємства» для студентів заочної форми навчання спеціальності 

8.03050301 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та 

підприємництво» – Львів: Видавничий центр Львівського національного 

університету імені Івана Франка,2011. – 14с. 

2. Плиса В.Й. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних 

занять з навчальної дисципліни «Управління фінансовою сталістю 

підприємства» для студентів спеціальності 8.03050301 «Фінанси і кредит» 

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» – Львів: Видавничий 

центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2011. – 

18с. 

3. Плиса В.Й. Тематика й методичні вказівки до виконання індивідуальних 

навчально-наукових завдань з навчальної дисципліни «Управління 

фінансовою сталістю підприємства» для студентів спеціальності 

8.03050301 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та 

підприємництво» – Львів: Видавничий центр Львівського національного 

університету імені Івана Франка,2011. – 20с. 
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12. Рекомендована література 

Основна 

1. Плиса В.Й., Приймак І.І. Стратегія забезпечення фінансової стійкості 

суб'єктів господарювання в економіці України: Монографія. /В.Й. Плиса, 

І.І. Приймак  – Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2009. – 144 с. 

2. Бланк И. А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. – К.: 

Ника-Центр, Эльга, 2003. – 496 с. 

3. Богданов А. А. Тектология: (Всеобщая организационная наука). В 2-х кн.: 

Кн.1./ Редкол. Л. И. Абалкин (отв. ред.) и др./ Отд-ние экономики АН 

СССР.  Ин-т экономики АН СССР – М. Экономика, 1989. – 304 с.  

4. Грачев А. В. Финансовая устойчивость предприятия: анализ, оценка и 

управление: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «Дело и 

Сервис», 2004. – 192 с. 
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