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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни
Таблиця 1 – Опис навчальної дисципліни
Місце у
Пререквізити: навчальні дисципліни, передбачені
структурнонавчальним
планом
підготовки
бакалавра:
логічній схемі
«Фінансовий
менеджмент»,
«Фінанси
підготовки
підприємств», «Фінансовий аналіз», «Фінансова
діяльність суб’єктів господарювання»; навчальні
дисципліни, передбачені навчальним планом
підготовки магістра: «Фінансовий менеджмент».
Постреквізити: навчальні дисципліни, передбачені
навчальним
планом
підготовки
магістра:
«Фінансовий контролінг», «Фінансове планування
та прогнозування», «Переддипломна практика»
Мова викладання
Українська
Статус дисципліни: обов’язкова
Курс/семестр вивчення
2
Кількість кредитів ЄКТС/ кількість
4/2
модулів
Денна форма навчання:
Кількість годин: 120 – загальна кількість: 2 семестр 120 .
- лекції: 16
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 32
- самостійна робота: 72
- вид підсумкового контролю: ПМК
Заочна форма навчання
Кількість годин: 120 – загальна кількість: 2 семестр _120__.
- лекції: 2 семестр _8_.
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 2 семестр _6_.
- самостійна робота: 2 семестр _106.
- вид підсумкового контролю: 2 семестр _ПМК
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Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана
навчальна дисципліна, програмні результати навчання
Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у
студентів аналітичної здатності виявляти причини фінансової кризи на
підприємстві, практичних умінь щодо складання плану санації у
відповідності до законодавства та управлінських навичок щодо
організації
процесу
проведення
фінансового
оздоровлення
підприємств, використовуючи методичний інструментарій здійснення
сучасних наукових досліджень у сфері фінансового антикризового
управління, а також спираючись на знання фундаментальних
закономірностей розвитку кризи корпоративних фінансів.
Таблиця 2 – Перелік компетентностей, які забезпечує дана
навчальна дисципліна, програмні результати навчання
Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
здатність проведення досліджень
на відповідному рівні (ЗК 3);

вміння виявляти, ставити
вирішувати проблеми (ЗК 4);

та

здатність діяти на основі етичних
міркувань (мотивів) (ЗК 9);
здатність
використовувати
фундаментальні
закономірності
розвитку фінансів, банківської
справи та страхування у поєднанні
з
дослідницькими
і
управлінськими
інструментами
для здійснення професійної та
наукової діяльності (СК 1);
здатність оцінювати межі власної
фахової
компетентності
та
підвищувати
професійну
кваліфікацію (СК 5);

Програмні результати навчання
здійснювати
адаптацію
та
модифікацію існуючих наукових
підходів і методів до конкретних
ситуацій професійної діяльності (ПР
3);
відшуковувати,
обробляти,
систематизувати
та
аналізувати
інформацію,
необхідну
для
вирішення
професійних
та
наукових завдань в сфері фінансів,
банківської справи та страхування
(ПР 4);
застосовувати управлінські навички
у сфері фінансів, банківської справи
та страхування (ПР 9);
здійснювати
діагностику
і
моделювання фінансової діяльності
суб’єктів господарювання (ПР 10);

вміти
ідентифікувати
причини,
форми прояву кризових явищ у
діяльності підприємств, бюджетних,
банківських
і
небанківських
фінансових установ та мінімізувати
негативні наслідки їх прояву (ПР 14).
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Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
здатність розробляти технічні
завдання
для
проектування
інформаційних систем у сфері
фінансів, банківської справи та
страхування (СК 9);
здатність ідентифікувати причини,
форми прояву кризових явищ у
діяльності
підприємств,
бюджетних,
банківських
і
небанківських фінансових установ
та мінімізувати негативні наслідки
їх прояву (СК 10).

Програмні результати навчання

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1. Теоретичні засади та механізм фінансової санації
підприємств
Тема 1. Сутність управління фінансовою санацією підприємства
(розкриває сутність фінансової санації як складової антикризового
управління корпоративними фінансами, формує загальне розуміння
організації процесу фінансової санації підприємства).
Тема 2. Санаційний аудит (розкриває методологію розвитку
фінансової кризи на підприємстві та методику виявлення її причин і
наслідків, формує навики щодо підготовки аналітичного
обґрунтування прийняття рішення про проведення санації
підприємства-боржника).
Тема 3. Внутрішні джерела фінансової санації підприємства
(розкриває внутрішні джерела фінансування процедури оздоровлення
підприємства, методику їх пошуку та виявлення резервів).
Тема 4. Санація балансу (розкриває порядок проведення заходів
щодо покриття збитків у балансі підприємства-боржника та
підвищення його інвестиційної привабливості).
Тема
5. Зовнішні джерела фінансової санації підприємства
(розкриває зовнішні джерела та методику їх пошуку для фінансування
санації підприємства у кризовому фінансовому стані).
Тема 6. Державна фінансова підтримка санації підприємства
(розкриває прямі та опосередковані методи державної фінансової
підтримки стратегічно важливих підприємств, що опинилися у
кризовому фінансовому становищі).
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Модуль 2. Економіко-правові процедури та організація
фінансового оздоровлення й банкрутства підприємств
Тема 7. Складання та узгодження плану фінансової санації
підприємства
(розкриває
послідовність
організаційних
та
управлінських дій щодо складання плану фінансової санації
підприємства-боржника у відповідності до чинного законодавства та
порядок його узгодження із усіма зацікавленими сторонами цієї
процедури).
Тема 8. Санаційна реструктуризація підприємства (розкриває
альтеративні варіанти проведення фінансової санації підприємстваборжника шляхом реалізації певного виду реструктуризації, обраного
у відповідності до глибини розвитку фінансової кризи та наявного
ресурсного потенціалу).
Тема 9. Оцінювання вартості майна підприємства (розкриває
методику проведення оцінки вартості активів підприємства-боржника,
експертні висновки якої є невід’ємною та обов’язковою частиною
плану фінансової санації).
Тема 10. Санаційний конролінг (розкриває методичний
інструментарій здійснення процедур фінансового оздоровлення
підприємства-боржника та контролю за виконанням плану його
санації).
Тема 11. Економіко-правові засади банкрутства та ліквідації
підприємства (розкриває механізм визнання підприємства-боржника
банкрутом та проведення процедури його ліквідації з вирішенням
фінансових проблем у відповідності до чинного законодавства).
Тема 12. Особливості санації та банкрутства окремих категорій
суб’єктів підприємництва (розкриває особливості проведення санації
та банкрутства банків, страхових компаній, професійних учасників
ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування, управителя
іпотечних сертифікатів, управителя фонду фінансування будівництва
чи управителя фонду операцій з нерухомістю, державних та
сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств.
Розглядає особливості застосування процедур банкрутства, пов’язаних
з іноземним провадженням).

Кількість
годин
Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем

Модуль 1. Теоретичні засади та механізм фінансової санації підприємств
Тема 1. «Сутність управління
1
Тема 1. «Сутність управління
2
Тема 1. «Сутність управління
фінансовою санацією
фінансовою санацією підприємства»
фінансовою санацією
підприємства»
1. Фінансова криза на підприємстві та
підприємства»
1. Фінансова санація
її симптоми.
Опрацювати навчальні завдання
підприємства: економічна
2. Фінансова санація підприємства:
та виконати тести для
сутність, завдання та суб’єкти
економічна сутність, завдання та
самоконтролю знань передбачені
реалізації
суб’єкти реалізації
дистанційним курсом до теми 1.
2. Механізм управління
3. Механізм управління санацією
Підготувати реферат на тему
санацією підприємства.
підприємства.
«Історія
становлення та розвитку
3. Класична модель санації
4. Класична модель санації
інституту
банкрутства в Україні».
підприємства.
підприємства.

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)

Кількість
годин

Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни
Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства»
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Кількість
годин

Кількість
годин

Тема 3. «Внутрішні джерела
фінансової санації
підприємства»
1. Поняття та класифікація
внутрішніх джерел фінансової
санації
2. Шляхи збільшення вхідних
грошових потоків.
3. Шляхи зменшення вихідних
грошових потоків.
4. Правила фінансування
санації підприємства.

1

Тема 2. «Санаційний аудит»
1
1.
Сутність
та
порядок
проведення санаційного аудиту
2.
Поняття
санаційної
спроможності підприємства та
методика її оцінки.
3.
Діагностика
фінансової
кризи на підприємстві.

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)
Тема 2. «Санаційний аудит»
1. Сутність санаційного аудиту.
2. Етапи санаційного аудиту.
3. Методи санаційного аудиту.
4. Поняття санаційної спроможності
підприємства.
5. Методика визначення санаційної
спроможності підприємства.
6. Сутність фінансової кризи та
причини її розвитку в діяльності
підприємства.
7.
Аналіз
зовнішніх джерела
факторів
Тема 3. «Внутрішні
фінансової санації підприємства»
1.
Сутність
та
класифікація
внутрішніх
джерел
фінансової
стабілізації.
2.
Шляхи
збільшення
вхідних
грошових потоків.
3.
Реструктуризація
активів
підприємства.
4. Шляхи зменшення вихідних
грошових потоків.
5. Правила фінансування санації
підприємства.

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття

Кількість
годин
2

2

Тема 2. «Санаційний аудит»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 2.
Підготувати доповідь для участі у
студентському науковому гуртку
«Світ фінансів» (за тематикою,
передбаченою планом його
роботи).
Тема 3. «Внутрішні джерела
фінансової санації підприємства»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 3.
Підготувати реферат на тему
«Алгоритм пошуку внутрішніх
джерел фінансової санації
підприємства».

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем
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6

Кількість
годин

Кількість
годин

Тема 4. «Санація балансу»
1
1. Сутність санації балансу
підприємства
2. Санація пасивів балансу
підприємства
3. Санація активів балансу
підприємства

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)
Тема 4. «Санація балансу»
1. Сутність санації балансу
підприємства.
2. Сутність та джерела формування
санаційного прибутку.
3. Мета та методи зменшення
статутного капіталу.
4. Мета та методи збільшення
статутного капіталу.
5.
Реструктуризація
зобов’язань
підприємтва
6.
Санація
активів
балансу
підприємства
7.
Методи
рефінансування
дебіторської заборгованості.
8. Шляхи мобілізації прихованих
резервів.

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття
2

Кількість
годин

Тема 4. «Санація балансу»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 4.
Підготувати доповідь для участі у
студентському науковому гуртку
«Світ фінансів» (за тематикою,
передбаченою планом його
роботи).

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем
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6

Кількість
годин

Кількість
годин

Тема 5. «Зовнішні джерела
1
фінансової санації
підприємства»
Форми участі власників
1.
та персоналу підприємства у
його санації.
2.
Участь кредиторів та
інвесторів у фінансовому
оздоровленні підприємства.
3.
Фінансування санації
за
рахунок
залучення
венчурного капіталу.

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)
Тема 5. «Зовнішні джерела фінансової
санації підприємства»
1.
Види
зовнішніх
джерел
фінансування санації підприємства
2.
Форми
участі
власників
підприємства у його санації.
3. Фінансова участь персоналу в
санації підприємства
4. Участь кредиторів у фінансовому
оздоровленні підприємства.
5. Участь інвесторів у фінансовому
оздоровленні підприємства.
6. Фінансування санації за рахунок
залучення венчурного капіталу.

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття
2

Кількість
годин

Тема 5. «Зовнішні джерела
фінансової санації підприємства»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 5.
Підготувати реферат на тему
«Алгоритм пошуку зовнішніх
джерел фінансової санації
підприємства».

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем

11

6

Кількість
годин

Тема 6. «Державна фінансова
підтримка санації
підприємства»
1. Роль та компетенції
державних органів в процесі
санації підприємств
2. Форми та методи державної
фінансової підтримки
підприємств
3. Модернізація системи
державної підтримки
підприємств в Україні з
урахуванням досвіду ЄС

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)

Кількість
годин
1

Тема 6. «Державна фінансова
підтримка санації підприємства»
1. Суть, необхідність та значення
державної підтримки санації
підприємств
2. Роль та компетенції державних
органів в процесі санації підприємств
3. Форми та методи державної
фінансової підтримки підприємств
4. Модернізація системи державної
підтримки підприємств в Україні з
урахуванням досвіду ЄС

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття
2

Кількість
годин

Тема 6. «Державна фінансова
підтримка санації підприємства»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 6.
Підготувати реферат на тему
«Проблеми забезпечення
державної фінансової підтримки
санації підприємств та шляхи їх
вирішення».

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем

12

6

Кількість
годин

Кількість
годин
Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем

Модуль 2. Економіко-правові процедури та організація фінансового оздоровлення й банкрутства підприємств
Тема 7. «Складання та
2
Тема 7. «Складання та узгодження 4 Тема 7. «Складання та узгодження 6
узгодження плану фінансової
плану фінансової санації
плану фінансової санації
санації підприємства»
підприємства»
підприємства»
розробки
1.
Методологія розробки
1.
Методологія
Опрацювати навчальні завдання
санаційної концепції
санаційної концепції підприємства.
та виконати тести для
підприємства.
2.
Вимоги до розробки плану
самоконтролю знань передбачені
2.
Зміст та структура
санації підприємства
дистанційним курсом до теми 7.
плану санації.
3.
Організаційні
аспекти
Підготувати
доповідь для участі у
3. Порядок узгодження та
розробки і затвердження плану
студентському науковому гуртку
затвердження плану санації
санації підприємства.
«Світ фінансів» (за тематикою,
підприємства.
Зміст та структура плану
4.
передбаченою планом його
санації
5. Характеристика розділів плану
роботи).
санації підприємства
6.
Порядок
узгодження
та
затвердження
плану
санації
підприємства.
7. Мета, завдання та інструменти
оперативної crash-програми.
8. Моніторинг реалізації заходів
плану санації підприємства.

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)

Кількість
годин

13
Кількість
годин

Кількість
годин

Тема 8. «Санаційна
2
реструктуризація
підприємства»
підприємства
1. Санація
шляхом
його
реструктуризації: зміст та
порядок проведення.
видів
2. Класифікація
реструктуризації
підприємства.
3. Реорганізація
та
реінжиніринг як різновиди
реструктуризації
підприємства.
4. Зміст та структура плану
реструктуризації підприємства.

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)
Тема 8. «Санаційна реструктуризація
підприємства»
1.
Сутність
санаційної
реструктуризації підприємства
2. Санація підприємства шляхом його
реструктуризації: зміст та порядок
проведення.
3.
Класифікація
видів
реструктуризації підприємства.
4.
Стратегічна
реструктуризація
підприємства як шлях попередження
банкрутства
у
довгостроковій
перспективі
5.
Реорганізація
як
різновид
реструктуризації підприємства.
6. Фінансовий механізм реорганізації
підприємства.
7.
Реінжиніринг
як
різновид
реструктуризації підприємства.
8. Зміст та структура плану
реструктуризації підприємства.

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття
4

Кількість
годин

Тема 8. «Санаційна
реструктуризація підприємства»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 8.
Підготувати реферат на тему
«Методи та процедури
комплексної реструктуризації
промислового підприємства».

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем

14

6

Кількість
годин

Тема 10. «Санаційний конролінг»
1. Контролінг у системі управління
фінансовою санацією.
2. Однофакторні та багатофакторні
моделі прогнозування банкрутства.
3. Порівняльна характеристика
методів діагностики банкрутства
підприємства
4. Критерії ефективності санаційних
заходів на підприємстві.

Тема 10. «Санаційний
1
конролінг»
1. Контролінг
у системі
управління
фінансовою
санацією.
2. Прогнозування банкрутства
підприємства
3. Критерії ефективності
санаційних заходів на
підприємстві.

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття
Тема 9. «Оцінювання вартості
майна підприємства»
1. Порядок та методи оцінювання
вартості майна підприємства.
2. Оцінювання вартості підприємства
як цілісного майнового комплексу.
3. Оцінювання вартості
корпоративних прав.
4. Оцінювання об’єктів рухомого та
нерухомого майна.
5. Оцінювання вартості
нематеріальних активів.

Кількість
годин
1

Тема 9. «Оцінювання
вартості майна підприємства»
1. Порядок та методи
оцінювання вартості майна
підприємства.
2. Оцінювання вартості
підприємства як цілісного
майнового комплексу.
3. Оцінювання вартості
корпоративних прав.
4. Оцінювання об’єктів
рухомого та нерухомого
майна.

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)

4

2

Кількість
годин

Тема 10. «Санаційний конролінг»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 10.
Підготувати реферат на тему
«Система впровадження
санаційного контролінгу на
підприємстві».

Тема 9. «Оцінювання вартості
майна підприємства»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 9.
Підготувати реферат на тему
«Оцінка майна підприємствабанкрута: економіко-правовий
аспект».

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем

15

6

6

Кількість
годин

Кількість
годин

Тема 11. «Економіко2
правові засади банкрутства та
ліквідації підприємства»
1. Підстави для порушення
справи
про
банкрутство
підприємства.
2. Судові процедури, що
застосовуються до фінансово
неспроможного підприємства в
процесі провадження у справі
про банкрутство.
3. Фінансове забезпечення
ліквідаційних процедур.
4.
Ліквідаційний
баланс
підприємства-боржника:
порядок
складання
та
затвердження.

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)
Тема 11. «Економіко-правові засади
банкрутства та ліквідації
підприємства»
1. Підстави для порушення справи
про банкрутство підприємства.
2.
Судові
процедури,
що
застосовуються
до
фінансово
неспроможного
підприємства
в
процесі провадження у справі про
банкрутство.
3. Мирова угода: підстави та порядок
укладення.
4.
Фінансове
забезпечення
ліквідаційних процедур.
5. Поняття ліквідаційної маси та
джерела її формування.
6. Черговість задоволення вимог
кредиторів.
7. Ліквідаційний баланс
підприємства-боржника: порядок
складання та затвердження.

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття
2

Кількість
годин

Тема 11. «Економіко-правові
засади банкрутства та ліквідації
підприємства»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 11.
Підготувати доповідь для участі у
студентському науковому гуртку
«Світ фінансів» (за тематикою,
передбаченою планом його
роботи).

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем

16

6

Кількість
годин

Кількість
годин

Тема 12. «Особливості
2
санації та банкрутства окремих
категорій суб’єктів
підприємництва»
1. Специфіка санації та
банкрутства
комерційних
банків.
2. Особливості санації та
банкрутства
страхових
компаній.
3.
Порядок
запобігання
банкрутству та проведення
досудових
процедур
відновлення
платоспроможності
професійних
учасників
фондового ринку та інститутів
спільного інвестування.
4.
Особливості
санації
підприємств залежно від форми
власності та виду діяльності.

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)
Тема 12. «Особливості санації та
банкрутства окремих категорій
суб’єктів підприємництва»
1. Підстави, порядок призначення та
функції тимчасової адміністрації у
банку.
2. Особливості санації та банкрутства
страхових компаній.
3. Порядок запобігання банкрутству
та проведення досудових процедур
відновлення
платоспроможності
професійних учасників фондового
ринку
та
інститутів
спільного
інвестування.
4. Особливості санації державних
підприємств.
5.
Особливості
банкрутства
сільськогосподарських підприємств,
селянських
(фермерських)
господарств.
6. Особливості банкрутства
містоутворюючих та особливо
небезпечних підприємств.

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття
4

Кількість
годин

Тема 12. «Особливості санації та
банкрутства окремих категорій
суб’єктів підприємництва»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 12.
Підготувати доповідь для участі у
студентському науковому гуртку
«Світ фінансів» (за тематикою,
передбаченою планом його
роботи).

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем

17

6

Кількість
годин

18

Розділ 5 «Система оцінювання знань студентів»
Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної
дисципліни
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1 – 6). Відвідування занять (3
бали); виконання домашнього завдання (5 балів);
обговорення матеріалу занять (5 балів); виконання
навчальних завдань (5 балів); виконання завдань
для самостійної роботи (5 балів); підготовка
доповідей з підготовкою рефератів та їх
50
обговорення (5 балів); підготовка наукових тез та
статей (5 балів); підготовка доповідей та учать у
роботі студентського наукового гуртка «Світ
фінансів» (5 балів); тестування (6 балів); поточна
модульна робота (6 балів).
Модуль 2 (теми 7 – 12). Відвідування занять (3
бали); виконання домашнього завдання (5 балів);
обговорення матеріалу занять (5 балів); виконання
навчальних завдань (5 балів); виконання завдань
для самостійної роботи (5 балів); підготовка
доповідей з підготовкою рефератів та їх
50
обговорення (5 балів); підготовка наукових тез та
статей (5 балів); підготовка доповідей та учать у
роботі студентського наукового гуртка «Світ
фінансів» (5 балів); тестування (6 балів); поточна
модульна робота (6 балів).
Разом
100
Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за
результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі Оцінка за
шкалою
Оцінка за національною шкалою
види навчальної
ЄКТС
діяльності
90–100
А
Відмінно
82–89
В
Дуже добре
74–81
С
Добре
64–73
D
Задовільно

19

Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
60–63

Оцінка за
шкалою
ЄКТС
Е

35–59

FX

0–34

F

Оцінка за національною шкалою
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю
проведення повторного
підсумкового контролю
Незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням навчальної
дисципліни та проведенням
підсумкового контролю
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Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни
1. Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет
програмних продуктів Microsoft Office.
2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки
освітнього процесу з навчальної дисципліни, яке включає перелік
конкретних програмних продуктів: дистанційний курс, мультимедійні
презентації, система «ІС-АФСП», модуль «Фінансовий аналіз»
системи «Галактика», ИНЕК-аналітик, АРМ-фінансиста (доступний в
ПУЕТ), ІНЕК-АФСП, 1С- Парус: Фінансовий аналіз (1.1. Проф.),
Project expert 7.19 (доступний в ПУЕТ), Audit Expert 3.0, АльтФинансы 1.5, АФСП 2.2.

