
 

Силабускурсу 

МІКРОКРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітньо-професійна програма «Фінансовий менеджмент»  

 

Рік навчання: 3; Семестр: 6 

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська 

 
 

Керівниккурсу 
 

ПІП к.е.н.,доцен  т Галин  а ЗАБЧУК  

Контактнаінформація halynakv@gmail.com,+380975300957 

 

Описдисципліни 

Дисципліна «Мікрокредитування малого та середнього бізнесу» належить до блоку вибіркових 

дисциплін підготовки бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 

072 Фінанси, банківська справа та страхування. Дисципліна спрямована на формування у 

студентів базової системи знань щодо ролі підприємств малого та середнього бізнесу в 

становленні та розвитку ринкової економіки країни, а також вивчення основ проведення банками 

кредитування таких підприємств з метою забезпечення малого та середнього бізнесу 

додатковими фінансовими ресурсами для стабільного розвитку й прибуткової діяльності. 

Формування у студентів дослідницьких навичок; знання законодавства України в сфері 

кредитування малих і середніх підприємств. 

Структуракурсу 

№ 

п/п 

Тема Результати навчання Завдання 

1. Роль малого та 

середнього 

підприємництва у 

економічному 

розвитку країни 

Вивчити поняття підприємництва на різних 

етапах економічного розвитку; характерні риси 

підприємця;економічну сутність малого 

підприємництва, його функції, основні 

особливості, переваги та недоліки.Знати підходи 

до класифікації малих та середніх підприємств 

за національними та міжнародними 

стандартами. Визначати роль малих і середніх 

підприємств в розвитку економіки,роль і 

значення позикового капіталу для розвитку 

підприємництва. 

Тести, 

питання 

2. Фінансово- кредитний 

механізм сприяння 

розвитку малого та 

середнього 

підприємництва 

Знати окремі аспекти проблематики фінансово-

кредитного механізму сприяння малому і 

середньому підприємництву; основні принципи 

формування фінансово-кредитного механізму 

розвитку малого і середнього 

підприємства.Вивчити фактори, що формують 

фінансово-кредитні відносини малих 

підприємств з іншими структурами; основні 

типи та напрями фінансово-кредитної підтримки 

малого і середнього підприємництва. 

Тести, 

питання, 
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3. Теоретичні засади 

організації 

банківського 

кредитування малого і 

середнього бізнесу 

Розуміти теоретичні основи кредитування 

малого та середнього підприємництва. Знати 

специфіку банківського кредитування малого та 

середнього бізнесу, методи банківського 

кредитування підприємств малого та середнього 

бізнесу; банківські кредитні продукти для 

малого і середнього підприємництва; 

мікрокредитування малого бізнесу як важливий 

напрям реалізації банківського кредитування. 

Здійснювати оцінку кредитоспроможності 

позичальника. Засвоїти процес банківського 

кредитування, економічну та правову роботу 

банків з позичальниками. Знати зміст кредитної 

угоди та її значення для організації кредитних 

відносин. 

Тести, 

питання, 

робота у 

малих 

групах. 

4. Ринок 

мікрокредитування в 

Україні. 

 

Засвоїти сутність мікрокредитування і його 

значення в розвитку малого і середнього бізнесу. 

Знати ринок мікрокредитування в Україні: 

учасники ринку, тенденції, перспективи 

розвитку; законодавче регулювання ринку 

мікрофінансових компаній; умови 

мікрокредитування в Україні.  

Тести, 

питання 

5. Державна підтримка 

підприємств малого і 

середнього бізнесу.  

Вивчити методи державної фінансової 

підтримки малого і середнього бізнесу в 

Україні; порядок надання фінансової державної 

підтримки суб’єктам підприємництва. Знати 

державну програму «Доступні кредити 5,7,9»; 

програми фонду розвитку підприємництва: 

програма мікрокредитування; програма 

рефінансування заходів з підтримки системи 

кредитування у сільській місцевості; програма 

кредитування ММСП за пріоритетними 

галузевими напрямками; програма з підтримки 

фінансування інвестиційних проектів малих та 

середніх підприємств за пріоритетними 

напрямами.  

Тести, 

питання,р

обота у 

малих 

групах.  

6. Підтримка малого і 

середнього бізнесу за 

рахунок фондів 

міжнародних 

організацій 

Знати міжнародні джерела та програми 

фінансування малого бізнесу; підтримку малого 

і середнього підприємництва на міжнародному 

рівні (міжнародні кредитні лінії).Володіти 

знаннями щодо програми для кредитування 

МСП від ЄБРР, проекту фінансування розвитку 

МСБ від ЄІБ, Глобальна програма 

торговельного фінансування 

(GlobalTradeFinanceProgram) Міжнародної 

Фінансової Корпорації (МФК), США; Проект 

доступу до довготермінового фінансування від 

Міжнародного банку реконструкції та розвитку ( 

МБРР). Знати програми ЄС для МСП: 

EU4Business, Горизонт 2021-2027; Інтерактивна 

онлайн-платформа для МСБ в рамках Програми 

USAID «Конкурентоспроможна економіка 

Тести, 

питання 



України». 

7. Міжнародний досвід 

мікрокредитування 

малого і середнього 

підприємництва 

Знати характеристику малогоі середнього 

бізнесу та його роль у ринковій економіці різних 

країн, позитивні та негативні риси; малий бізнес 

як окремий сектор ринкової економіки; 

специфіку фінансового забезпечення розвитку 

малих і середніх підприємств за участю держави 

та місцевих органів самоврядування.  

Тести, 

питання 

8.  Кредити 

інноваційного 

характеру. Платформи 

кредитування малого і 

середнього бізнесу. 

Розуміти сутність новітніх фінансових 

технологій (FinTex) на фінансовому ринку; 

перспективи та виклики для розвитку FinTex-

ринку в Україні. Засвоїти P2P кредит як 

інноваційний інструмент позики.Знати Інтернет-

платформи приватних позик, колективне 

фінансування (Краудфандинг).  

Тести, 

питання 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ  

У процесі вивчення дисципліни «Мікрокредитування малого і середнього бізнесу» 

використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

поточне опитування, тестування; презентації результатів виконаних завдань; оцінювання 

результатів модульної контрольної роботи; оцінювання комплексного практичного 

індивідуального завдання; оцінювання результатів самостійної роботи студентів; залік. 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і 

проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів 

відбувається з дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних 

джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з 

дозволу дирекції факультету. 

ОЦІНЮВАННЯ 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Мікрокредитування малого і 

середнього бізнесу» визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної 

складової залікового кредиту: 

 

Шкалаоцінюваннястудентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 зараховано(відмінно) 

B 85-89 зараховано(добре) 

C 75-84 зараховано(добре) 

D 65-74 зараховано(задовільно) 

E 60-64 зараховано(достатньо) 

FX 35-59 незараховано(незадовільнозможливістюповторного складання) 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Заліковий модуль 3 

30 % 40 % 30 % 

Опитування під час занять 

(теми 1-4) – 10 балів за 

тему – макс. 40 балів. 

 

Модульна контрольна 

робота – макс. 60 балів 

Опитування під час занять 

(теми 5-8) – 5 балів за тему – 

макс. 20 балів. 

 

Ректорська контрольна 

робота (1-8 теми) – макс. 80 

балів 

Підготовка КПІЗ – макс. 30  

балів. 

 

Захист КПІЗ – макс. 40 

балів. 

 

Виконання завдань під час 

тренінгу – макс. 30  балів 

https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/SME-lending-in-transition-opportunities-to-develop-future-oriented-business.html
https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/SME-lending-in-transition-opportunities-to-develop-future-oriented-business.html


F 1-34 незараховано(незадовільнозобов’язковимповторнимкурсом) 
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