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Опис навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів системи теоретичних
Мета вивчення навчальної знань і практичних навичок з питань організації економічної діяльності суб’єктів малого
бізнесу, їх фінансового забезпечення, використання загальної та спрощеної систем
дисципліни
оподаткування, фінансування та кредитування в умовах державного регулювання
Тривалість

1 семестр, разом 150 годин ( практичні заняття 60 год., самостійна робота 90 год.)

Форми та методи навчання

Лекції та практичні заняття, самостійна робота поза розкладом

Система поточного та
підсумкового контролю

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; тестування; модульний контроль. Підсумковий контроль: ПМК (залік)

Базові знання
Мова викладання

Наявність знань з основ фінансів, оподаткування, інших професійних дисциплін
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Програмні результати навчання
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
ПР12. Використовувати професійну аргументацію для ЗК05.
Навички
використання
інформаційних
та
донесення інформації, ідей, проблем та способів їх комунікаційних технологій.
вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним.
діяльності.
ЗК11.
Здатність спілкуватися з представниками інших
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей
розв’язання
практичних
завдань
та
змістовно знань/видів економічної діяльності).
інтерпретувати отримані результати.
ЗК12. Здатність працювати автономно.
ПР17. Визначати та планувати можливості особистого СК 03. Здатність до діагностики стану фінансових систем
професійного розвитку.
(державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова
ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси
мислення, відкритості до нових знань.
домогосподарств, фінансовий ринок, банківська система та
ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, страхування).
пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.
СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати професійні
ПР22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування і
розуміти цінності вільного демократичного суспільства, брати відповідальність за них.
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та
в Україні.
постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері
фінансів, банківської справи та страхування.
Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми (лекції)
Види робіт
Завдання самостійної роботи у розрізі тем
Модуль 1. Особливості управління фінансами малого бізнесу, вартість бізнесу та його фінансове забезпечення.
ТЕМА 1. Основи
Відвідування занять; захист
Виконати завдання для самостійної роботи. Опрацювати
фінансів малого
домашнього завдання;
матеріали, рекомендовані викладачем, за темою.
бізнесу.
обговорення матеріалу занять;
Тематика індивідуальних аналітичних
виконання навчальних завдань;
навчально-дослідних завдань
завдання самостійної роботи;
1. Місце і роль малого бізнесу в розвитку економіки.
тестування
2. Майбутнє малого бізнесу в Україні.
3. Критерії оцінки ефективності малого бізнесу.
4. Вибір бізнес-ідеї.
5. Форми державної підтримки малого підприємництва.
ТЕМА 2. Оцінка
Відвідування занять; захист
Виконати завдання для самостійної роботи. Опрацювати
вартості бізнесу.
домашнього завдання;
матеріали, рекомендовані викладачем, за темою.
обговорення матеріалу занять;
Тематика індивідуальних аналітичних
виконання навчальних завдань;
навчально-дослідних завдань
завдання самостійної роботи;
1. Сутність, зміст та призначення оцінки вартості бізнесу та
тестування
основні її види.
2. Характеристика переваг та недоліків методів оцінки
вартості бізнесу.
3. Формалізація порядку оцінки бізнесу при його купівлі або
продажу.
4. Карта факторів зростання вартості бізнесу.
ТЕМА 3. Фінансове
Відвідування занять; захист
Виконати завдання для самостійної роботи. Опрацювати
планування.
домашнього завдання;
матеріали, рекомендовані викладачем, за темою.
обговорення матеріалу занять;
Тематика індивідуальних аналітичних
виконання навчальних завдань;
навчально-дослідних завдань
завдання самостійної роботи;
1. Сутність і значення фінансового планування діяльності
тестування
підприємств малого бізнесу.
2. Характеристика форм і видів фінансових планів у малому
бізнесі.
3. Модель бізнес-плану та характеристика його функцій.
4. Основні складові бізнес-плану та їх зміст
5. Карта фінансових обґрунтувань в бізнес-плані.
6. Операційний аналіз як метод оцінки показників
фінансового плану малого підприємства.

ТЕМА 4.
Фінансування
малого бізнесу.

Виконати завдання для самостійної роботи. Опрацювати
матеріали, рекомендовані викладачем, за темою.
Тематика індивідуальних аналітичних
навчально-дослідних завдань
1.
Сутність фінансового забезпечення підприємств малого
бізнесу та його методи.
2.
Джерела утворення власних грошових коштів
підприємств малого бізнесу.
3.
Організаційно-правові
форми
функціонування
підприємств малого бізнесу та їх вплив на прийняття фінансових
рішень.
4.
Джерела мобілізації позикових коштів підприємствами
малого бізнесу.
5.
Форми державної та недержавної фінансової підтримки
ведення малого бізнесу.
Модуль 2. Оподаткування, інвестування та управління підприємницькими ризиками.
ТЕМА 5.
Відвідування занять; захист
Виконати завдання для самостійної роботи. Опрацювати
Оподаткування
домашнього завдання;
матеріали, рекомендовані викладачем, за темою.
малого бізнесу.
обговорення матеріалу занять;
Тематика індивідуальних аналітичних
виконання навчальних завдань;
навчально-дослідних завдань
завдання самостійної роботи;
1. Сила та напрями впливу податків на підприємницьку
тестування
діяльність.
2. Характеристика видів податків, що сплачують суб’єкти
малого підприємництва.
3. Податковий тягар для суб’єктів малого підприємництва та
методи його визначення .
4. Сутність та порядок дії спрощеної системи оподаткування,
обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва .
5. Податкове планування та необхідність його здійснення на
підприємствах малого бізнесу.
ТЕМА 6.
Відвідування занять; захист
Виконати завдання для самостійної роботи. Опрацювати
Інвестиційні
домашнього завдання;
матеріали, рекомендовані викладачем, за темою.
рішення в малому
обговорення матеріалу занять;
Тематика індивідуальних аналітичних
бізнесі.
виконання навчальних завдань;
навчально-дослідних завдань
завдання самостійної роботи;
1. Поняття, зміст та види інвестицій у малому бізнесі.
тестування
2. Принципи інвестиційної діяльності. Закон інвестицій.
3. Методи оцінки інвестиційних проектів.
4. Порядок визначення економічного терміну використання й
оптимального часу заміщення основних засобів малого
підприємства.
ТЕМА 7.
Відвідування занять; захист
Виконати завдання для самостійної роботи. Опрацювати
Підприємницькі
домашнього завдання;
матеріали, рекомендовані викладачем, за темою.
ризики і
обговорення матеріалу занять;
Тематика індивідуальних аналітичних
страхування в
виконання навчальних завдань;
навчально-дослідних завдань
малому бізнесі.
завдання самостійної роботи;
1. Сутність та причини виникнення підприємницьких ризиків
тестування
2. Види ризиків у малому бізнесі
3. Функції підприємницьких ризиків 4. Методи управління
ризиками у малому бізнесі.
4. Необхідність, сутність та види страхування підприємницьких
ризиків

1.
2.
3.

4.

Відвідування занять; захист
домашнього завдання;
обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань;
завдання самостійної роботи;
тестування
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки вивчення навчальної дисципліни «Фінанси малого бізнесу»
передбачає:
1) виконання практичних завдань за окремими темами дисципліни з використанням автоматизації доступу до баз
даних і знань, а також розв'язання конкретних професійних завдань. Практичні завдання зроблено у середовищі MS
Office (MSWord, MSExcel, MSAccess, MSPowerPoint), MSFrontPage, VBA, що прості у використанні, мають зручний
інтерфейс користувача. Результати виводяться на екран монітору, у разі необхідності - на принтер у вигляді тексту,
таблиць тощо.
2) здійснення тестового контролю знань студентів за допомогою програмного засобу «OpenTest2.0». Тестування
проводиться під час проведення занять (поточний контроль) і під час підсумкового контролю знань.

Політика вивчення навчальної дисципліни та її оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання
модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час
он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад,
хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із
провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-6): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання (3 бали);
обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання
50
самостійної роботи (5 балів); модульна контрольна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 7-12): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання (3 бали);
обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання
50
самостійної роботи (5 балів); модульна контрольна робота (10 балів)
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
74-81
64-73
60-63
35-59
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Оцінка за національною шкалою

