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Силабус навчальної дисципліни 

 

 

ФІНАНСОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ 

ВЛАСНОЇ СПРАВИ 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна і входить до циклу 

дисциплін загальної підготовки 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 

Терміни вивчення 
дисципліни 

ІІІ курс, XI-XII чверті 

Назва кафедри, яка 
викладає дисципліну 

Фінансів 

https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2015/p3926 

Провідний викладач 
(лектор) 

Професор, д.е.н., Світлана Анатоліївна Мушникова 

E-mail: svetamush@gmail.com, кімн. Б-604 

Інтернет-сторінка викладача на сайті НМетАУ: 

https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2015/p-2/e2165 

Мова викладання Українська 

Передумови вивчення 

дисципліни 

Курс «Фінансові основи створення власної справи» 

призначений для засвоєння основних теоретичних положень та 

набуття практичних навичок щодо фінансової підтримки 

створення власної справи (а саме: основні способи організації 

власної справи; створення нового підприємства; переваги 

способу організації бізнесу через створення нового 

підприємства; недоліки створення нової фірми; фінансова 

підтримка створення та ведення власної справи та ін.) 

Мета навчальної 

дисципліни 

Метою дисципліни «Фінансові основи створення власної 

справи» є формування у студентів теоретичних знань, 

пов’язаних з питаннями основ організації власної справи, 

сутності і принципів підприємницької діяльності, основних рис 

підприємця, та практичних вмінь використання фінансового 

механізму організації власної справи, оволодіння методикою 

аналізу фінансових ризиків, що супроводжують 

підприємництво та шляхів їх уникнення. 

Компетентності, 

розвиток яких 

забезпечує навчальна 

дисципліна 

Вивчення дисципліни спрямоване на формування у 

бакалаврів наступних компетентностей: 

− здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність працювати у команді; 

 здатність проведення досліджень на відповідному рівні, 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 

 навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

 здатність складати та аналізувати фінансову звітність; 

 здатність визначати, обґрунтовувати та брати 

відповідальність за професійні рішення. 
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Програмні результати 

навчання 

Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних 
результатів навчання: 

- розуміти економічну природу створення власної справи; 

- знати етику ведення власної справи; 

- знати основні етапи створення власної справи; 

- знати джерела фінансування власної справи; 

- знати основи бізнес-планування; 

 вміти робити вибір бізнес-ідеї в процесі створення власної 

справи; 

 вміти збирати інформацію для підготовки бізнес-плану та 

реєстрації власного бізнесу; 

 вміти складати основну фінансову звітність; 

 вміти розрахувати основні показники ефективності власної 

справи; 

- вміти здійснювати комунікацію у різних сферах діяльності 

організації. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Модуль 1. Теоретичні основи процесу створення власної 

справи. 

 Модуль 2. Фінансові аспекти створення власної справи. 

Модуль 3. Бізнес-планування в процесі створення власної 

справи. 

Модуль 4. Управління фінансовими ризиками у власній 

справі. 

Заходи та методи 

оцінювання 

Оцінювання модулів 1, 2, 3 та 4 здійснюється за 

результатами екзамену у письмовій формі. Модулям, що 

контролюються під час екзамену, призначаються однакові 

модульні оцінки, що співпадають з екзаменаційною оцінкою. 

Оцінювання здійснюється за 12-бальною шкалою. 

 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. 

годинах 
 

 Усього четверті 

XI XII 

Усього годин за навчальним планом 120 60 60 

у тому числі: 

Аудиторні заняття 32 16 16 
з них: 

лекції 16 8 8 
лабораторні роботи - - - 
практичні заняття 16 8 8 
семінарські заняття -   

Самостійна робота 88 44 44 

у тому числі при :  

підготовці до аудиторних занять 16 8 8 
підготовці до модульних контрольних робіт 12 6 6 
виконанні курсових проектів (робіт) - 

  виконанні індивідуальних завдань -   
опрацюванні розділів програми, які не       викладаються 

на лекціях 60 30 30 
Підсумковий контроль   Екзам. 
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Специфічні 

засоби 

навчання 

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного 

комплексу та комп’ютерних робочих місць із програмним 

забезпеченням Microsoft Office та виходом до мережі Інтернет. 

Навчально- 

методичне 

забезпеченн я 
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Інформаційні ресурси 

 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua  

2. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua  

3. Міністерство фінансів України: www.minfin.gov.ua  

4. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: 

www.me.gov.ua  
5. Комітет з питань промислової політики та підприємництва: 

www.komprompol.rada.gov.ua  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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6. Торгово-промислова палата України: www.ucci.org.ua  
7. Український союз промисловців та підприємців: www.uspp.ua  

8. Офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу: 

www.uaib.com.ua.  

9. Офіційний сайт Міжнародної асоціації бізнес інновацій: 

www.inbia.org.ua  
 

Укладач: проф., д-р. економ. наук ___________________________________С.А. Мушникова 

Узгоджено: 

В.о. завідувача кафедри 

фінансів доцент, канд. економ. 

наук 

 

 

 ________О.В. Божанова 

(відповідальної за викладання дисципліни) 
 

Гарант освітньо-професійної програми 

«Фінанси, банківська справа та страхування (магістерський рівень)», 

к.е.н., доцент_______________________________________________________І.Г. Сокиринська 
 

 


