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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

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, 

важливим стабілізаційним механізмом і засобом реалізації особливого підприємницького 

потенціалу населення. 

Ключовими перевагами малого бізнесу є можливість реалізації власної підприємницької 

ідеї, створення робочих місць. Саме тому володіти базовими знаннями у сфері управління малого 

бізнесу, зокрема щодо його фінансових аспектів, є корисним та необхідним для фахівців 

економічних і фінансових спеціальностей.  

 

Предмет навчальної дисципліни: 

теоретичні концепції та методологія формування і використання фінансових ресурсів 

суб’єктами малого бізнесу. 

 

Мета навчальної дисципліни: 

 надання студентам магістрам необхідних теоретичних основ, методичних підходів і 

практичних навичок щодо побудови системи фінансових механізмів формування і використання 

фінансових ресурсів у малому бізнесі, виходячи з притаманних йому особливостей. 

 

Основні завдання: 

− з’ясувати роль малого бізнесу в економіці країни, окреслити його особливості, переваги і 

недоліки; 

− ознайомити студентів з особливостями фінансів малих підприємств; 

− розглянути альтернативні джерела формування фінансових ресурсів суб’єктами малого 

бізнесу; 

− окреслити пріоритетні завдання і проблеми фінансової діяльності, 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, у першу чергу 

фінансові; 

− сформувати системне бачення державної фінансової підтримки розвитку малого 

підприємництва.  

 

1.1. Місце навчальної дисципліни в структурно – логічній схемі: 

 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Економіка підприємства Податковий менеджмент 

Менеджмент Страховий менеджмент 

Фінанси підприємств Фінансова безпека 

Фінансовий аналіз Управління фінансовою санацією 
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1.2. Компетентності та результати навчання за дисципліною:  

 

Компетентності  Результати навчання  

Здатність продемонструвати розуміння 

проблем малого бізнесу 

Знати економічний зміст і місце малого 

бізнесу в ринковій економіці, кількісні та 

якісні критерії малого бізнесу. Аналізувати 

організаційно-правові форми малого бізнесу 

та фінансово-організаційні переваги і 

недоліки малих підприємств. 

Здатність розуміти фінансові потреби малого 

бізнесу, а також важливість таких питань як 

співвідношення власного та позиченого 

капіталу. 

Знати економічний зміст фінансових ресурсів, 

значення фінансового забезпечення для 

функціонування і розвитку суб’єктів малого 

бізнесу.  

Аналізувати кредитоспроможність малих 

підприємств.  

Здатність продемонструвати розуміння 

питань використання податкового 

законодавства та інших джерел нормативно-

правової інформації для оптимізації 

фінансової діяльності МСП. 

Володіти особливостями управління 

фінансами в малому бізнесі та його 

пріоритетні напрями. Аналізувати податкове 

навантаження на бізнес, обирати систему 

оподаткування МСБ. 

Здатність працювати в групі над проектами, 

уміння використовувати результати роботи 

бухгалтерії, фінансових аналітиків для 

прийняття рішень. 

Вміти організувати бюджетування на малому 

підприємстві.  

Аналізувати зведений бюджет малого 

підприємства, його фінансовий стан, 

обчислювати основні індикатори. 

Здатність застосовувати системний підхід до 

вирішення інвестиційних проблем МСБ. 

Знати проблеми доступу малих підприємств 

до інвестиційних ресурсів та шляхи їх 

подолання. Опанувати інфраструктуру прямої 

підтримки інновацій.  

Здатність продемонструвати уміння 

аналізувати сучасні фінансові тенденції, 

світовий досвід підтримки МСП, розробляти 

напрямки вдосконалення державної політики 

в цій сфері. 

Знати форми державної фінансової підтримки 

розвитку малих підприємств. Аналізувати 

зарубіжний досвід державної фінансової 

підтримки розвитку малого бізнесу. 
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2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ Фінансовий менеджмент у малому бізнесі ” 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

галузь знань: 

 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальність:  

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Спеціалізація «Фінанси, митна та 

податкова справа» 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

нормативна дисципліна циклу професійної та 

практичної підготовки 

Освітній  ступінь: 

магістр 

 

Курс: І 

Семестр 1 

Методи навчання: 

лекції, семінарські заняття, самостійна 

робота, ІНДЗ (творчі завдання), робота в 

бібліотеці, Інтернеті, розв’язування задач та 

творчих завдань тощо 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудитор-

них годин 

Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лаборатор

ні 

Заліки 

по 

модулях 

(контро

льні 

роботи) 

 

Самості

йна 

робота 

студен-

та 

(СРС) 

Індиві

дуаль-

на 

робота 

студен

та 

(ІР) 

4 120 32 16 14 2 56 32 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольни

х робіт 

Вид контролю 

2 8 1 залік 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

“Фінансовий менеджмент у малому бізнесі” 

Назва теми 

Тема 1. Особливості малого бізнесу та його роль в економічній системі держави  

Тема 2. Фінансові ресурси малого бізнесу та джерела їх формування 

Тема 3. Зовнішні джерела фінансового забезпечення малого бізнесу та особливості 

його кредитування 

Тема 4. Основні напрями управління фінансовими ресурсами на ма6лих 

підприємствах та особливості оподаткування малого бізнесу 

Тема 5. Фінансове планування у малому бізнесі та проблеми забезпечення стійкого 

фінансового стану малих підприємств 

Тема 6. Фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктами малого 

бізнесу 

Тема 7. Державна фінансова підтримка малого підприємництва 

Тема 8. Фінансові ризики малого бізнесу та їх прогнозування 
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4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

“ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У МАЛОМУ БІЗНЕСІ” 

 

Тема 1. Особливості малого бізнесу та його роль  

в економічній системі держави 

 Економічний зміст і місце малого бізнесу в ринковій економіці. Кількісні та якісні критерії 

малого бізнесу. Поняття малого підприємства (МП). 

 Види малих підприємств. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Фінансово-

організаційні переваги і недоліки малих підприємств. 

 Стан, тенденції та проблеми розвитку малого бізнесу в Україні.  

 Нормативно-правове та інституційне забезпечення діяльності малих підприємств. 

 

Тема 2. Фінансові ресурси малого бізнесу та джерела їх формування 

 Економічний зміст фінансових ресурсів. Значення фінансового забезпечення для 

функціонування і розвитку суб’єктів малого бізнесу.  

 Поняття власного і позикового капіталу підприємства. Джерела формування фінансових 

ресурсів суб’єктами малого бізнесу.  

 Порядок визначення початкового капіталу на момент створення малого підприємства. 

 Прибуток − основне джерело самофінансування малого підприємства. Функції прибутку. 

Умови прибуткової діяльності суб’єктів бізнесу. Напрями розподілу прибутку та проблема його 

оптимізації.  

 

Тема 3. Зовнішні джерела фінансового забезпечення малого бізнесу та особливості його 

кредитування 

 Зовнішні джерела формування фінансових ресурсів. Позикові і залучені кошти. 

 Формування фінансових ресурсів малих підприємств за рахунок кредитів комерційних 

банків. Поняття кредитоспроможності. Причини низької кредитоспроможності малих 

підприємств. 

 Мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва. Механізм отримання мікрокредиту. 

Кредитування малого бізнесу кредитними спілками. Комерційний кредит. 

 Лізинг − альтернативний вид фінансування малих підприємств. Франчайзинг як форма 

ведення малого бізнесу. 

 Залучення коштів міжнародних організацій на розвиток малого бізнесу. 

 

Тема 4. Основні напрями управління фінансовими ресурсами на малих підприємствах та 

особливості оподаткування малого бізнесу 

 Особливості управління фінансами в малому бізнесі та його пріоритетні напрями. Критерії 

оцінки фінансових рішень в малому бізнесі.  

 Поняття податкового навантаження на бізнес. Загальна і спрощена системи 

оподаткування для малого бізнесу. Порядок дії, переваги і недоліки спрощеної системи 

оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Завдання податкового планування в малому 

бізнесі. 

 Особливості обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва. Форми фінансової 

звітності суб’єктів малого підприємництва. 

  

Тема 5. Фінансове планування у малому бізнесі та проблеми забезпечення стійкого 

фінансового стану малих підприємств 

 Сутність і значення фінансового планування в діяльності суб’єктів бізнесу.   Форми і види 

фінансових планів підприємств малого бізнесу. 

 Бюджетування як форма короткострокового фінансового плану та інструмент управління 

фінансовими ресурсами малого підприємства. Організація бюджетування на малому 

підприємстві. Зведений бюджет малого підприємства: структура і порядок складання. 

 Результати впровадження бюджетування на малому підприємстві.  

 Місце фінансового плану в бізнес-плані. Фінансові обґрунтування в бізнес-плані. 
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 Планування вхідних і вихідних грошових потоків малого підприємства. 

 Контроль і оцінка показників фінансового плану малого підприємства. 

 Поняття фінансового стану. Основні індикатори фінансового стану малого підприємства. 

 Шляхи забезпечення ліквідності і платоспроможності малих підприємств. Оптимізація 

грошових потоків. Контроль над дебіторською і кредиторською заборгованістю.  

 

Тема 6. Фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктами малого бізнесу 

 Значення інвестиційної діяльності в розвитку малого бізнесу. Проблеми доступу малих 

підприємств до інвестиційних ресурсів та шляхи їх подолання. 

 Джерела фінансування інвестиційних проектів. Особливості інвестиційного аналізу для 

малого підприємства. 

 Роль інноваційної активності в забезпеченні конкурентоспроможності малих 

підприємств. Види інновацій у малому бізнесі. Законодавча база щодо регулювання та  підтримки 

інноваційної діяльності в Україні. 

 Інфраструктура прямої підтримки інновацій.  

 Стартапи та джерела їх фінансування. 

 

Тема 7. Державна фінансова підтримка малого підприємництва 

 Необхідність і форми державної фінансової підтримки розвитку малих підприємств. 

Централізовані фонди фінансової підтримки малого бізнесу, порядок їх формування і 

використання. Підтримка розвитку малого підприємництва на державному та регіональному 

рівнях. Незначна державна допомога та порядок її надання. Шляхи використання пільгового 

кредитування господарської діяльності малих підприємств.  

 Зарубіжний досвід державної фінансової підтримки розвитку малого бізнесу. 

 

Тема 8. Фінансові ризики малого бізнесу та їх прогнозування 
 Сутність, причини та джерела ризику у бізнесі. Види фінансових ризиків. Основні ризики 

в малому бізнесі. 

 Управління ризиками на підприємстві. Шляхи нейтралізації фінансових ризиків 

суб’єктами малого бізнесу. 

 Страхування як метод зниження ризиків. 

 Ідентифікація фінансової кризи та загрози банкрутства. 
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6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

розділу, 

теми 

(змістов

і 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  ОПП 
Розподіл аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о

 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а
р

и
, 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і,
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

і 
за

л
ік

и
 п

о
 

м
о
д

у
л

я
х
, 

(к
о
н

т
р

о
л

ь
н

і 
р

о
б
о
т
и

) 

аудиторн

і 

СРС/ 

ІР  

1 

Особливості малого 

бізнесу та його роль в 

економічній системі 

держави  

15 4 7/- 2 2  

2 

Фінансові ресурси малого 

бізнесу та джерела їх 

формування 

15 4 7/- 2 2  

3 

Зовнішні джерела 

фінансового забезпечення 

малого бізнесу та 

особливості його 

кредитування 

15 4 7/- 2 2  

4 

Основні напрями 

управління фінансовими 

ресурсами на ма6лих 

підприємствах та 

особливості 

оподаткування малого 

бізнесу 

15 4 7/- 2 2  

5 

Фінансове планування у 

малому бізнесі та 

проблеми забезпечення 

стійкого фінансового 

стану малих підприємств 

15 4 

7/- 

2 2  

6 

 Фінансування 

інвестиційної та 

інноваційної діяльності 

суб’єктами малого бізнесу 

15 4 

7/- 

2 2  

7 

Державна фінансова 

підтримка малого 

підприємництва 

15 4 

7/- 

2 2  

8 

Фінансові ризики малого 

бізнесу та їх 

прогнозування 

13 2 

7/- 

2   

ІНДЗ 32  -/32    

Залік по модулю 2     2 

Разом годин 90 32 88 16 14 2 
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7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7. 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

№ п/п Тема та короткий зміст заняття 
Кількість 

годин 

1. 
Тема 1. Особливості малого бізнесу та його роль в економічній системі 

держави  
2 

2. Тема 2. Фінансові ресурси малого бізнесу та джерела їх формування 2 

3. 
Тема 3. Зовнішні джерела фінансового забезпечення малого бізнесу та 

особливості його кредитування 
2 

4 
Тема 4. Основні напрями управління фінансовими ресурсами на ма6лих 

підприємствах та особливості оподаткування малого бізнесу 
2 

5. 
Тема 5. Фінансове планування у малому бізнесі та проблеми забезпечення 

стійкого фінансового стану малих підприємств 
2 

6. 
Тема 6. Фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктами 

малого бізнесу 
2 

7. Тема 7. Державна фінансова підтримка малого підприємництва 2 

8. Тема 8. Фінансові ризики малого бізнесу та їх прогнозування 2 

Разом годин 16 

 

7.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ  

 

№ 

заняття 
Тема  

Кількість 

годин 

1. Семінарське заняття  до теми 1 2 

2. Семінарське заняття  до теми 2 2 

3. Практичне заняття  до теми 3 2 

4. Практичне заняття  до теми 4 2 

5. Семінарське заняття  до теми 5 2 

6. Семінарське заняття  до теми 6 2 

7. Практичне заняття  до теми 7-8 2 

8. Залік по модулю 2 

Разом  16 

 

7.3. ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ 

№ п/п Назва розділу, зміст консультації 
Кількість 

годин 

1. Консультація по підготовці до семінарських занять 2 

2. Консультація по опрацюванню рекомендованої літератури 1 

3. Консультація по організації та виконанню самостійної роботи студентів 2 

Разом годин 5 
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК 

 

1. Хто відноситься до суб’єктів малого підприємництва в Україні? 

2. Дайте визначення малого підприємства. 

3. Які основні нормативно-правові акти регулюють різні аспекти діяльності суб’єктів малого 

бізнесу в Україні? 

4. Яку роль малий бізнес відіграє в економіці держави?  

5. Вкажіть кількісні та якісні критерії малого бізнесу. 

6. В яких організаційно-правових формах може функціонувати малий бізнес? 

7. Розкрийте фінансово-організаційні переваги і недоліки малих підприємств. 

8. З ким мале підприємство може мати фінансові відносини і з приводу чого? 

9. Вкажіть особливості фінансового управління в малому бізнесі. 

10.  Якими критеріями в першу чергу керується менеджер при прийнятті фінансових рішень в 

малому бізнесі?  

11.  Що таке фінансові ресурси і яке їх призначення? 

12.  Дайте визначення прибутку та вкажіть його значення для малого підприємства. 

13.  Яким чином може використовуватись прибуток на малому підприємстві? Хто приймає 

рішення про розподіл чистого прибутку?  

14.  З яких джерел можуть формуватися фінансові ресурси малого підприємства? 

15.  Вкажіть джерела утворення власного капіталу малого підприємства. 

16.  У чому полягають особливості кредитування  суб’єктів малого бізнесу комерційними 

банками? 

17.  У чому сутність мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва?  

18.  Що таке кредиторська і дебіторська заборгованість підприємства? 

19.  Що таке лізинг та яке його значення у формуванні основного капіталу малих підприємств? 

20.  У чому переваги лізингу перед кредитом? 

21.  Охарактеризуйте франчайзинг як форму ведення малого бізнесу. 

22.  В чому переваги і небезпеки франчайзингу? 

23.  Яка мета запровадження спрощеної системи оподаткування для малого бізнесу? 

24.  Чим керується підприємець, обираючи загальну або спрощену систему оподаткування? 

25.  Вкажіть переваги і недоліки спрощеної системи оподаткування для малих підприємств і для 

держави. 

26.  Особливості податкового планування в малому бізнесі. 

27.  Форми та основні вимоги до фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва. 

28.  Вкажіть основні індикатори фінансового стану малого підприємства. 

29. Чистий оборотний капітал малого підприємства та оптимізація його розміру. 

30.  Що означає платоспроможність підприємства і чим небезпечне її порушення? 

31.  Які симптоми фінансової кризи на малому підприємстві та шляхи їх усунення? 

32.  Які форми і види фінансових планів можуть складатись підприємствами малого бізнесу? 

33.  Охарактеризуйте бюджетування як форму фінансового плану та інструмент управління 

фінансовими ресурсами малого підприємства.  

34.  Зведений бюджет малого підприємства: структура і порядок складання. 

35.  Які результати впровадження бюджетування на малому підприємстві можуть бути 

досягнуті?  

36.  Місце фінансового плану в бізнес-плані. 

37.  Планування вхідних і вихідних грошових потоків малого підприємства: завдання і порядок 

здійснення. 

38.  Проблеми інвестиційної діяльності у малому бізнесі та критерії інвестицій у малі 

підприємства. 
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39.  Вкажіть можливі джерела фінансування інвестиційних проектів. 

40.  Види інновацій у малому бізнесі, їх значення та можливості фінансування.  

41.  Інфраструктура прямої підтримки інновацій. 

42.  Стартапи та джерела їх фінансування. 

43.  Які фінансові ризики найбільш характерні для малого бізнесу?  

44.  Які методи управління фінансовими ризиками може використовувати мале підприємство? 

45.  Страхування фінансових ризиків суб’єктами малого бізнесу. 

46.  Необхідність і форми державної фінансової підтримки розвитку малих підприємств. 

47.  Централізовані фонди фінансової підтримки малого бізнесу, порядок їх формування і 

використання. 

48.  Підтримка розвитку малого підприємництва на державному та регіональному рівнях. 

49.  Шляхи використання пільгового кредитування господарської діяльності малих підприємств.  

50.  Зарубіжний досвід державної фінансової підтримки розвитку малого бізнесу та можливості 

його використання в Україні. 

 

 

9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Основним нормативним документом, що визначає оцінювання сформованих 

компетентностей у студентів є Положення «Про контроль та оцінювання навчальних досягнень 

студентів Львівського національного університету імені Івана Франка» від 01.03.2013р. із 

змінами, затвердженими наказом ректора від 01.07.2015р. № О-96. Оцінювання здійснюється за 

100-бальною системою (за шкалою ECTS та національною шкалою).  

 Відповідно до Положення система оцінювання сформованих компетентностей у 

студентів враховує такі види занять як лекційні,  семінарські/практичні заняття, виконання 

самостійної роботи і індивідуальної роботи,  модульну контрольну роботу.  

● поточний контроль знань та компетентностей роботи студентів включає суму 

оцінок за семінари/практичні заняття, самостійну та індивідуальну роботу (максимальна 

кількість балів – 50). 

● підсумковий контроль знань та компетентностей студентів включає модульну 

контрольну роботу (максимальна кількість балів– 50). 

Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 

 

9.1 Таблиця оцінювання знань та компетенцій студентів 

 

Поточний контроль  

Модульна 

контрольна 

робота, 

бали 

 

РАЗОМ, 

бали 
 

Семінари/практичні, 

бали 

 

 

Самос-

тійна 

робота, 

бали 

 

Індиві-

дуальна 

робота, 

бали 

 

РАЗОМ 

бали 

40 5 5 50 50 100 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку – 20% від визначених балів за даний вид 

роботи. Студенти виконують декілька видів письмових робіт (есе, індивідуальну роботу). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, довідка про стан здоров’я). 

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати повинні мати 

коректні текстові посилання на використану літературу. Виявлення ознак академічної 
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недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять 

курсу) є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, 

індивідуальний графік, карантин) навчання може відбуватись в онлайн формі. Студенти 

зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом.  

Уся література, яка  викладачем надається виключно в освітніх цілях є без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, 

яких немає серед рекомендованих. 

 

9.2. СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 Б
а
л

и
 

р
ей

т
и

н
г
у
 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 

б
а
л

ів
 

1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

- зміст питання семінарського заняття розкритий повністю та (або) 

відповіді на питання в процесі обговорення є обґрунтованими, студент 

демонструє вміння на підставі аналізу літератури, а також узагальнення 

практики і сучасних наукових досліджень, робити аналітичні висновки з 

проблем дисципліни. 

5 

- зміст питання семінарського заняття розкритий повністю та (або) 

відповіді на питання в процесі обговорення є обґрунтованими. 
4 

- зміст питання семінарського заняття розкритий повністю, але з 

незначними недоліками та (або) в процесі обговорення студент допускає 

неточності. 
3 

- зміст питання семінарського заняття розкритий частково, але правильно 

або зміст питання семінарського заняття розкритий повністю, але з 

суттєвими недоліками; відповіді на питання в процесі обговорення є 

малообґрунтованими. 

2 

- зміст питання семінарського заняття розкритий частково із суттєвими 

недоліками та студент не приймав участі в процесі обговорення. 
0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

Робота  виконана у  зазначений  термін  (за розкладом), у повному обсязі, 

без помилок, студент демонструє вміння на підставі аналізу літератури, а 

також узагальнення практики і сучасних наукових досліджень, робити 

аналітичні висновки з проблем дисципліни 

5 

Робота  виконана у повному обсязі, без помилок 4 

Робота  виконана  у повному обсязі, але містить незначні помилки 3 

Робота виконана у  неповному обсязі, але правильно або у повному обсязі, 

при наявності значних помилок 
2 

Робота не виконана або виконана не правильно 0-1 

3.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 
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Критерії оцінювання 5 балів 

Робота глибоко розкриває суть проблеми, відображає результати 

досліджень і власну позицію автора 
5 

Робота глибоко розкриває суть проблеми, відображає результати 

досліджень, проте містить певні неточності 
4 

Робота частково розкриває суть проблеми, і не повністю відображає 

результати досліджень  
3 

Робота має компілятивний характер, не розкриває суть проблеми  2 

Робота не виконана 0 

4. Модульна контрольна робота  

Критерії оцінювання 50 балів 

Модульна контрольна робота містить 25 завдань: завдання із вибором 

відповіді, що мають по чотири варіанти відповідей, з яких одна є 

правильною, або завдання з декількома варіантами розв’язку. За кожне 

правильно виконане завдання студенту виставляється 2 бали 

(максимально 25  2 = 50 балів). 

Оцінювання під час контрольної роботи відбувається з використанням 

функціоналу програми Teams або навчального середовища Moodle. 

0-50 

 

9.3  ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований 

залік 

Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 

дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 

задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 

незадовільно  

(без права 

перездачі) 

незараховано 

(без права перездачі) 

 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчально-методичне та наукове забезпечення організації навчального процесу з 

навчальної дисципліни включає: 

− державні стандарти освіти; 

− навчальні робочі плани; 

− навчальну та робочу програми дисципліни; 

− програму навчальної та виробничої практик; 

− методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної роботи 

(ІНДЗ) 

− завдання для проведення практичних робіт та семінарських занять; 

− законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

− підручники і навчальні посібники, фахові видання; 

− опорний конспект лекцій; 

− навчально-методичні матеріали, презентації з тем з дисципліни. 

 

11. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
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При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів передбачено застосування активних і інтерактивних методів навчання – проблемних та 

міні-лекцій, семінарів в активній формі, розгляд кейсів.  

Основні відмінності активних та інтерактивних методів навчання від традиційних 

визначаються не тільки методикою і технікою викладання, але і високою ефективністю учбового 

процесу, який виявляється в: високої мотивації студентів; закріпленні теоретичних знань на 

практиці; підвищенні самосвідомості студентів; виробленню здатності ухвалювати самостійні 

рішення; виробленню здібності до колективних рішень; виробленню здібності до соціальної 

інтеграції; придбанні навичок вирішення конфліктів; розвитку здібності до компромісів. 

 

Методи активізації процесу 

навчання 

Практичне застосування навчальних 

технологій 

Проблемні лекції спрямовані на 

розвиток логічного мислення 

студентів і характеризуються 

виділенням головних висновків з 

питань, що розглядаються. При 

читанні лекцій студентам даються 

питання для самостійного 

розмірковування, яке відіграє 

активізуючу роль, примушує 

студентів сконцентруватися і почати 

активно мислити в пошуках 

правильної відповіді  

Тема 1. Особливості малого бізнесу та його роль в 

економічній системі держави  

Проблемне питання: Фінансово-організаційні 

переваги і недоліки малих підприємств. 

Тема 2. Фінансові ресурси малого бізнесу та 

джерела їх формування 

Проблемне питання: Визначення початкового 

капіталу на момент створення малого 

підприємства. 

Тема 3. Зовнішні джерела фінансового 

забезпечення малого бізнесу та особливості його 

кредитування 

Проблемне питання: Механізм отримання 

мікрокредиту 

Міні-лекції характеризуються 

значною ємністю, складністю 

логічних побудов, образів, доказів та 

узагальнень  

Тема 4. Основні напрями управління фінансовими 

ресурсами на малих підприємствах та особливості 

оподаткування малого бізнесу - фокус на 

податкове планування в МСБ 

Тема 5. Фінансове планування у малому бізнесі та 

проблеми забезпечення стійкого фінансового стану 

малих підприємств - фокус на сучасні методи 

оцінки фінансового стану МСБ 

Тема 6. Фінансування інвестиційної та 

інноваційної діяльності суб’єктами малого бізнесу 

- фокус на сучасні методи фінансування 

стартапів 

Кейс-метод (метод аналізу 

конкретних ситуацій) дає змогу 

наблизити процес навчання до 

реальної практичної діяльності 

спеціалістів і передбачає розгляд 

проблемних управлінських ситуацій  

Тема 7. Державна фінансова підтримка малого 

підприємництва - аналіз кейсу «Оцінка бізнес-

середовища та його інституційного забезпечення»  

Тема 8. Фінансові ризики малого бізнесу та їх 

прогнозування - аналіз кейсу «Управління ризиками 

МСБ» 

 

 

12. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Ресурси мережі Інтернет  

із законодавства України 

Ресурси мережі факультету 

управління фінансами та бізнесу 

з навчальної дисципліни   

▪ Верховної Ради України: 

www.rada.gov.ua/ 

▪ Силабус дисципліни 

▪ Програма навчальної дисципліни  

http://www.rada.gov.ua/
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▪ Бібліотека Ліга  Інформ: www.liga.net/ 

▪ Нормативні акти України:  

▪  Сайт Державної фіскальної 

службиУкраїни:   http://minrd.gov.ua/. 

▪ Вісник Державної фіскальної служби 

України:   http://www.visnuk.com.ua/.  

▪   Сайт Міністерства фінансів України:  

http://www.minfin.gov.ua/  

▪  Сайт Державної казначейської служби 

України: 

http://treasury.gov.ua/main/uk/index 

 

▪ Робоча програма  навчальної дисципліни 

▪ Конспект лекцій з навчальної дисципліни  

▪ Плани семінарських занять та методичні 

рекомендації до їх проведення 

▪ Методичні рекомендації з виконання 

самостійної роботи студента (СРС) 

▪ Методичні рекомендації  до виконання 

індивідуальної роботи студента  

 

  

 

 

 

 

http://www.liga.net/
http://minrd.gov.ua/
http://www.visnuk.com.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://treasury.gov.ua/main/uk/index

