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Загальний опис дисципліни 
Метою навчальної дисципліни «Фінанси суб’єктів малого бізнесу» є 

формування у здобувачів вищої освіти цілісної системи знань щодо особливостей 
організації й функціонування фінансів в малому бізнесі. Для досягнення цієї мети в 
процесі вивчення дисципліни розкриваються: методичний інструментарій оцінки 
вартості бізнесу та фінансового бізнес планування; особливості фінансування, 
оподаткування, інвестиційних рішень в малому бізнесі та ідентифікації ризиків і їх 
страхування.  

Завдання вивчення дисципліни – це з’ясувати роль малого бізнесу в економіці 
країни; окреслити його особливості, переваги і недоліки; ознайомити здобувачів 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 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 
повинен:  

знати: організаційно-правові форми малого бізнесу, принципи та умови 
здійснення підприємницької діяльності, основи державної підтримки й державного 
регулювання малого бізнесу в Україні, особливості оподаткування малого бізнесу, 
основні джерела фінансового забезпечення підприємницької діяльності, методи оцінки 
інвестиційних проектів, ризиків та обґрунтування критеріїв вибору фінансових рішень;  

вміти: швидко й правильно оцінювати конкретні фінансові ситуації в малому 
бізнесі, оцінювати вартість бізнесу, здійснювати фінансове планування малого бізнесу, 
знаходити шляхи залучення фінансових ресурсів для розвитку підприємницької 
діяльності, оптимізувати податковий тягар підприємств малого бізнесу, обґрунтовувати 
інвестиційні рішення, оцінювати ризики й знаходити шляхи їх уникнення та 
нейтралізації.  

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти: здатність до 
абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність 
до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність досліджувати 
тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та 
мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища; здатність до 
діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та 
податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, 
фінансові ринки, банківська система та страхування). 

Програмні результати навчання: знати механізм функціонування державних 
фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, 
фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування; 
ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 



економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, 
розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем; вміти 
абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових 
характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

Перелік тем дисципліни: 
Тема 1. Основи фінансів малого бізнесу  
Тема 2. Оцінка вартості бізнесу  
Тема 3. Фінансове планування  
Тема 4. Фінансування малого бізнесу.  
Тема 5. Оподаткування малого бізнесу  
Тема 6. Інвестиційні рішення в малому бізнесі  
Тема 7. Підприємницькі ризики і страхування в малому бізнесі  

 

 


