
Форма № Н- 2.02.01 

 

       СИЛАБУС                    

        навчальної дисципліни  

      ФІНАНСИ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

 

спеціальність 072  Фінанси, банківська справа та страхування 

 

освітньо-професійна програма  Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
 Вибіркова дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

 

4 кредити / 120 годин 
6 семестр – 3-го року навчання 

 

Мова викладання Українська 

 
Анотація 

дисципліни 

   Малий бізнес – найбільш масова, динамічна та гнучка форма 

ділового життя зі своїми закономірностями розвитку та 

особливостями. Мале підприємництво є обов'язковим елементом 

ринкової економіки, двигуном економічного та науково-

технологічного прогресу в суспільстві.  

     Тому дисципліна «Фінанси малого бізнесу» є актуальною й 

відповідає вимогам сучасного розвитку економіки та має на меті 

виробити практичні навички поведінки у різних фінансових ситуаціях 

у повсякденному житті.  

 
Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом дисципліни є теоретичні концепції та методологія 

формування і використання фінансових ресурсів суб’єктами малого 

бізнесу. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою вивчення дисципліни є надання студентам необхідних 

теоретичних основ і практичних навичок щодо здійснення 

фінансової діяльності суб’єктами малого підприємництва: визначити 

роль малого бізнесу в економіці країни, окреслити його особливості,  

пріоритетні завдання і проблеми, виходячи з особливостей суб’єктів 

малого бізнесу; розглянути загальні вимоги до фінансового 

планування на малих підприємств; з’ясувати основні види ризиків, з 

якими стикаються малі підприємства; сформувати системне бачення 

державної фінансової підтримки розвитку малого підприємництва. 

http://college-chnu.cv.ua/pages/files/8c639233ba5d/072_Finansu.pdf
http://college-chnu.cv.ua/pages/files/8c639233ba5d/072_Finansu.pdf


Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

РН 03. Знати економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, що існують між фінансовими процесами та 

економічними явищами. 

РН 04. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування фінансових систем. 

РН 05. Дотримуватися вимог законодавства для забезпечення 

правомірності професійних рішень.  

РН 06. Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній 

діяльності для розв’язання професійних завдань. 

РН 08. Здійснювати пошук, відбір та опрацювання інформації з різних 

джерел у процесі професійної діяльності.  

РН 09. Вміти розв’язувати складні задачі у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності. 

РН 15. Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді, 

демонструвати гнучке мислення, відкритість до нових знань. 

 Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК 5. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та  комунікаційні 

технології. 

ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

СК 1. Здатність використовувати теоретичний і методичний 

інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, 

правової та інших наук для розв’язання складних завдань у сфері 

фінансів,банківської справи та страхування. 

СК 3. Розуміння особливостей функціонування сучасної національної 

і світової фінансових систем та їх структури. 

СК 4. Розуміння принципів організації фінансових відносин. 

СК 7. Здатність самостійно виконувати складні завдання у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та 

постійно підвищувати рівень професійної підготовки у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування 

  Структура дисципліни 

 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Розділ 1. Особливість управління фінансами малого бізнесу, 

вартість бізнесу та його фінансове забезпечення 

Тема1. Основи фінансів малого бізнесу. 

Тема2. Оцінка вартості бізнесу. 

Тема3. Фінансове планування. 

Тема4. Фінансування малого бізнесу. 

Розділ 2. Оподаткування, інвестування та управління 

підприємницькими ризиками 

Тема5.Оподаткування малого бізнесу. 

Тема6.Інвестиційні рішення в малому бізнесі. 

Тема7.Підприємницькі ризики і страхування у малому бізнесі.  

 

 Міжпредметні зв’язки  

      Основою для вивчення курсу «Фінанси малого бізнесу» є вивчення 

дисциплін: «Фінанси», «Страхування», «Політична економія», 

«Податкова система».  

Набуті знання можуть бути використані при проходженні 
переддипломної практики. 



 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 36 

Практичні/семінари 20 

Самостійна робота 64 

                                              ЗАЛІК 

 

  Політика оцінювання та 

академічної доброчесності 

       Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно до 
Закону України «Про освіту») – «Викладання навчальної дисципліни 

ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ сукупності етичних 

принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 
провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри 

до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний 

плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 
хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

      За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 
проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми. 

 
Рекомендована 

література 

Основна (базова): 

1.Варналій З.С. Мале підприємництво: Основи теорії і практики: 

Монографія 4-тє вид.,стер . К. : Знання, 2008. 302с.  

2. Кузьмін В.В. Фінансові основи підприємництва: навч. посіб. К: 

Центр навчальної літератури, 2006. 192с.  

3. Пігуль Н. Г., Дейнека О. В., Дехтяр Н. А., Люта О. В. Фінанси  

різних форм бізнесу: навч. посіб. Суми: Сумський державний 

університет, 2017. 337 с. 

4. Фастовець А.А., Фисун І.В. Фінанси малого бізнесу: навч. посіб. К.: 

Кондор-Видавництво, 2013. 302 с. 

Допоміжна: 

1. Різник В. В. Фінансовий механізм інноваційної діяльності малих 

підприємств / В. В. Різник, О. В. Калмиков// Економічний вісник 

університету. - 2020. - Вип. 44. - С. 195-202. 

2. Фінанси підприємств : навч. посібник / за ред. Г. Я. Аніловської, І.Б. 

Висоцької. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 440 с. 

3. Фінансовий аналіз : навчальний посібник. / за заг. ред. І. О. 

Школьник [І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнеката ін.] – Київ : 

Центр навчальної літератури, 2016. – 368 с 

 
 

Інформаційні 

ресурси 

1. Господарський кодекс України: Закон України № 436-17 від 16.01.2003р./ 
Верховна Рада України. URL: http://zakon. rada. gov.ua  

2. Податковий кодекс: Закон України №2755-VI від 02.12.2010 / Верховна 

Рада України. URL: http://zakon. rada. gov.ua  

3. Юсупова Г. Франчайзинг як інструмент зниження підприємницьких 

ризиків в малому бізнесі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: 

// www.ukrsprava.com. 

4.Прокопенко Н. С. Проблеми фінансового забезпечення розвитку 

малого підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / Н. С. 

Прокопенко, М. О. Скорик // Економіка і управління. - 2017. - No 3. - 

С. 109-114. 
5. Про цінні папери та фондовий ринок. Закон України № 3480-ІV від 
23.02.2006 року. URL:https://www.nssmc.gov.ua/documents/zakon-ukrani-pro-
tsnn-paperi-ta-fondoviy-rinok/ 

6. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/  



 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною 
шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

 

35-49 
 

FX 

2 (незадовільно) 
з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 
 

F 

2 (незадовільно) 
з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач 

ОЛЕСЯ ВІКТОРІВНА МЕДВЕДЄВА 

Посада: викладач 
Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

E-mail: medvedieva.olesia@chic.cv.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

 
https:/ dn.chic.cv.ua 

                                       

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії  

спеціальних економічних дисциплін 

                                     

Протокол №  5 від  13  грудня  2022р. 

Голова циклової комісії _______ Ярослава КОЗУБ 
                        (підпис)   

https://idgu.in.ua/
http://dn.chic.cv.ua/

