
 
 
 

 СИЛАБУС 

 
Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни AF040 Фінансово-економічні аспекти бізнесу /  
  Financial and Еconomic Аspects of Business 

Рівень освіти Перший (бакалаврський) 

Семестр І семестр 

Факультет /відділення Бакалаврської підготовки 

Анотація курсу Мета вивчення дисципліни: сформувати у 

студентів цілісну систему знань щодо 

особливостей організації й функціонування 

фінансів в 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 бізнесі та ідентифікації 

ризиків  

Завдання дисципліни: 
- вивчення змісту, основних понять, 

напрямків фінансово-економічної діяльність 

суб’єктів господарювання; 

- оволодіння методами та інструментами 

фінансування суб’єктів господарювання; 

- сформувати у студентів цілісну систему 

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. 

Об’єктом вивчення є сукупність 

відособлених, але взаємозалежних сфер і 

ланок фінансових відносин, що виникають у 

ринкових сферах виробничої і невиробничої 

діяльності із приводу утворення та 

використання грошових фондів, які 

утворюються відповідними органами. 

 



 Предметом вивчення є система фінансово- 

економічних відносин, які виникають у процесі 

мобілізації ресурсів для фінансування 

операційної та інвестиційної діяльності 

суб’єктів господарювання і визначення 

найефективніших шляхів вкладення коштів. 

Очікувані результати навчання: за 

результатами навчання студенти повинні 

знати: 
- зміст таосновні напрямки фінансово- 

економічної діяльності суб’єктів 

господарювання; 

- способи і методи забезпечення ліквідності і 

фінансової рівноваги суб’єктів господарювання; 

- методи формування власного і позичкового 

капіталу суб’єкта господарювання та 

управління ним; 

- особливості фінансово-економічної 

діяльності суб’єктів господарювання різних 

організаційно-правових форм; 

- форми кредитування суб’єктів 

господарювання; особливості планування 

фінансового оздоровлення підприємства; 

- особливості організації діяльності 

підприємств у сфері зовнішньоекономічних 

зв’язків. 

уміти: 
- розв’язувати фінансові та економічні задачі, 

які моделюють практичні ситуації, що 

виникають у суб’єктів господарювання; 

- розраховувати доцільність залучення 

позичкового капіталу у діяльність суб’єкта 

господарювання; 

- розраховувати основні показники оцінки 

вартості підприємства. 

Передумови для вивчення дисципліни: 

економікс: мікро - та макроекономіка, 

фінансово-економічна безпека, фінансовий 

менеджмент, фінансовий ринок.  

Сторінка курсу в MOODLE http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=

1228 

Мова викладання Українська 

Лектор курсу Здір Віктор Анатолійович 
Канали комунікацій СДН «Moodle»: 
повідомлення в чаті ел.пошта: 
victor19831111@ukr.net 



Місце дисципліни в освітній програмі 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК) 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями 

- знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності 

- здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 

- здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, вести здоровий спосіб життя 

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК) 

- Знати та розуміти економічні категорії, 

закони, причинно-наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях економічних систем. 

- Знати механізм функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової 

систем, фінансів суб’єктів господарювання, 

фінансів домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування.  

- Розуміти принципи, методи та інструменти 

державного та ринкового регулювання 

діяльності в сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. ПР09. Формувати і 

аналізувати  

- Вміти абстрактно мислити, застосовувати 

аналіз та синтез для виявлення ключових 

характеристик фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів.  

- Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. - 

Визначати та планувати можливості 

особистого професійного розвитку.  

- Демонструвати базові навички креативного 

та критичного мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні.  

- Виявляти навички самостійної роботи, 

гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань.  

- Виконувати функціональні обов’язки в групі, 

пропонувати обґрунтовані фінансові рішення. 



Перелік програмних 

результатів навчання 

- Знати та розуміти економічні категорії, закони, 

причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та явищами на різних 

рівнях економічних систем. 

- Розуміти організаційно-економічний механізм 

управління підприємством та оцінювати 

ефективність прийняття рішень з використанням 

обліково- аналітичної інформації. 

- Ідентифіковувати та оцінювати ризики 

господарської діяльності підприємств. 

- Визначати напрями підвищення ефективності 

формування фінансових ресурсів, їх розподілу 

та контролю використання на рівні підприємств 

різних організаційно-правових форм власності. 

- Усвідомлювати особливості функціонування 

підприємств у сучасних умовах господарювання 

та демонструвати розуміння їх ринкового 

позиціонування. 

- Володіти загальнонауковими та спеціальними 

методами дослідження соціальноекономічних 

явищ і господарських процесів на підприємстві. 

- Володіти та застосовувати знання державної та 

іноземної мови для формування ділових паперів 

і спілкування у професійній діяльності. 

- Вміти працювати як самостійно, так і в 

команді, проявляти лідерські якості та 

відповідальність у роботі, дотримуватися 

етичних принципів, поважати індивідуальне та 

культурне різноманіття. 

- Дотримуватися здорового способу життя, 

безпеки життєдіяльності співробітників та 

здійснювати заходи щодо збереження 

навколишнього середовища. 

- Виконувати професійні функції з урахуванням 

вимог соціальної відповідальності, трудової 

дисципліни, вміти планувати та управляти 
часом. 

- Розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 

- Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

вільного демократичного суспільства, 
верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 



Опис дисципліни 

Структура навантаження 

на студента 

Загальна кількість годин – 180 

Кількість кредитів – 6 

Кількість лекційних годин – 20 

Кількість практичних занять – 40 

Кількість годин для самостійної роботи 

студентів – 120 

Форма підсумкового контролю – залік 

Методи навчання Лекційні та семінарські заняття, самостійна 

робота 

Зміст дисципліни 

Тема 1. ОСНОВНІ ВИДИ 

ТА ФОРМИ БІЗНЕСУ 

Асоціація. Бізнес-ангели Бізнес-інкубатор. 

Консорціум. Концерн. Корпорація. 

Корпорація. Одноосібне володіння. 

Партнерство. Холдинг (холдингова компанія)  

Тема 2. БІЗНЕС-

СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО 

АКТОРИ 

Виробничий потенціал. Виробниче 

підприємництво. Консультативне 

підприємництво. Комерційне 

підприємництво. Макросередовище. Фінанси 

бізнесу. Посередники. Посередницьке 

підприємництво. 

Тема 3. ФІНАНСОВА 

АРХІТЕКТУРА БІЗНЕСУ 

Фінансова архітектура. Інфраструктура 

фінансово-кредитного ринку. Кредитний 

ризик. Кредитні ноти (CLN). 

Кредитоспроможність. Фінансова робота. 

Фінансове підприємництво. Бюджетне 

кредитування бізнесу. Бюджетні асигнування 

в бізнесі. Бюджетні дотації в сфері бізнесу.  

Тема 4. ДОХОДИ, 

ВИТРАТИ І ПРИБУТОК 

СУБ’ЄКТІВ БІЗНЕСУ 

Активи. Дохід підприємства. Прибуток 

підприємства. Структура капіталу бізнесу. 

Витратами звітного періоду. Чистий 

приведений дохід. Податок на прибуток. 

Капітальні вкладення. Штраф. 

Тема 5. 

ОПОДАТКУВАННЯ 

БІЗНЕСУ 

Податки. Податкова політика. Податкова 

система. Податкові пільги. Податок на 

додану вартість (ПДВ). Податок на доходи 

фізичних осіб. Податок на нерухоме майно. 

Акцизний податок. Військовий збір. Збір за 

місця паркування. Збір. Земельний податок. 

Мито. Непрямі податки. Пеня. Власним 

капіталом. Прямі податки. Спрощена система 

оподаткування. Спрощений режим 

оподаткування. Транспортний податок. 

Єдиний соціальний внесок. 



Тема 6. БОРГОВЕ 

ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕСУ 

Факторинг. Фінанси бізнесу. Форфейтинг. 

Кредитний договір. Лізинг. Банківські 

кредитні послуги бізнесу. Емісія кредитних 

деривативів. Застава нерухомого майна. 

Комерційний вексель  

Комерційний кредит.  

Тема 7. ФІНАНСУВАННЯ 

БІЗНЕСУ МЕТОДОМ 

УЧАСТІ В КАПІТАЛІ 

Фінансовий механізм. Фінансовий план 

бізнесу. Фінансові важелі. Фінансові методи. 

ЕСА-фінансування. Єврооблігації 

(євробонди). 

Тема 8. ІНВЕСТИЦІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ 

БІЗНЕСУ 

Інвестиції. Інвестиційний банківський 

кредит. Інвестиційний проект. Інвестиційна 

діяльність. Інвестори. Період окупності 

інвестицій. Захист інвестицій. 

Тема 9. СУЧАСНІ 

ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ 

БІЗНЕСУ 

Бридж-фінансування. Венчурне 

фінансування. Венчурний капітал (англ. 

Venture сapital). Венчурний фонд (англ. 

Venture fund). Селенг. Толінг (англ. tolling). 

Мезонінне фінансування. Позики peer-to-peer.  

Тема 10. ДЕРЖАВНА 

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА 

БІЗНЕСУ 

Державна регуляторна політика у сфері 

господарської діяльності. Державна 

фінансова підтримка бізнесу. Державне 

замовлення. Державні гарантії захисту 

інвестицій. Державні цільові фонди. 

Нормативне забезпечення. Регуляторна 

політика. Пільгове кредитування у сфері 

бізнесу. Проектне фінансування. Субсидії в 

сфері бізнесу.  



Політика дисципліни 

Політика відвідування Регулярне відвідування всіх видів занять, 

своєчасність виконання самостійної роботи. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування, офіційне 

працевлаштування) навчання зорганізується в 

он-лайн формі за погодженням із керівником 

курсу. 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

Академічна доброчесність У випадку недотримання політики академічної 

доброчесності (плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво) 

передбачено повторне проходження 

оцінювання. 

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних балів 

(максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту 

отримати атестацію з предмету – 60 балів). 

Підсумкова оцінка виставляється як загальна сума балів, набраних за 

результатами поточного контролю. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

 Види навчальної роботи Мах кількість балів 

 Експрес-опитування, тестування, виконання 
індивідуальних завдань під час семінарських 
занять, (18 практичних * 3 бали) 

54 

 Тестування (2 модульних контрольних роботи) 16 
 Підсумкова індивідуальна робота  30 

Шкала оцінювання 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 Бездоганна підготовка в широкому контексті 

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог дiяльностi в 
стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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