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Назва курсу Грантове та публічне фінансування малого бізнесу 

Адреса викладання курсу м. Львів, пр.Свободи, 18 

Факультет та кафедра, за 
якою закріплена 
дисципліна 

Економічний факультет, кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

07 «Управління та адміністрування»; 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” 

Викладач (-і) Яструбецька Леся Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент 

Контактна 
інформація 
викладача (-ів) 

Lesya.yastrubetska@lnu.edu.ua 
+0380673505073 

Консультації по 
курсу відбуваються 

щосереди 15.00-17.00 год.(кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту, пр.Свободи, 18); онлайн-
консультації 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/hrantove-ta-publ…a-maloho-biznesu  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам навчального процесу систематизовані теоретичні знання й практичні 
вміння в галузі організації фінансів малого бізнесу, а також сформувати у майбутніх фахівців цілісне бачення механізму 
управління фінансами суб'єктів малого підприємництва в умовах мінливих чинників ринкового середовища. 

Коротка анотація курсу Навчальна дисципліна «Грантове та публічне фінансування малого бізнесу» покликана забезпечити знання основних 
положень і результатів сучасних наукових досліджень проблем організації фінансів малого бізнесу в Україні та світовій 
практиці. Дисципліна передбачає вироблення у студентів вмінь знаходити та реалізовувати альтернативні шляхи 
фінансування малого бізнесу, зокрема з використанням краудфандингових платформ та грантів. 

Мета та цілі курсу Мета: набуття та розвиток у студентів теоретичних знань та практичних навиків, необхідних для обґрунтування 
фінансових рішень в сфері управління малим підприємством. Досягнення цієї мети конкретизоване в окресленні таких 
цілей: висвітлення змісту категорій "мале підприємництво", "малі підприємства", "фінанси малих підприємств", "фінансові 
ресурси малих підприємств", "альтернативні форми фінансування малих підприємств"; розкриття особливостей залучення 
грантового фінансування малого бізнесу; висвітлення механізмів фінансової підтримки суб'єктів малого підприємництва в 
Україні та світовій практиці шляхом використання краудфандингу. 
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Тривалість курсу 90 год. 

 

Обсяг курсу для денної 
форми навчання 

24 год. аудиторних, 

з них 16год. лекцій, 8 год. практичних занять 

Обсяг курсу для заочної 
форми навчання 

12 год. аудиторних, 

з них 6год. лекцій, 6 год. практичних занять 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення курсу здобувач повинен: 
Знати: 
 визначення категорій "мале підприємництво", "мале підприємство", основні сутнісні характеристики суб'єктів 

малого підприємництва; 
 функції малих підприємств в соціально-економічному аспекті ; 
 визначення категорії "фінанси малих підприємств"; 
 функції фінансів малих підприємств; 
 зміст поняття "фінансові ресурси малих підприємств"; 
 джерела формування та напями використання фінансових ресурсів малих підприємств; 
 особливості використання традиційних форм фінансування малого бізнесу; 
 види альтернативного фінансування малих підприємств; 
 переваги альтернативного фінансування малого бізнесу; 



 особливості фінансування малого бізнесу за допомогою отриманих грантів; 
 види грантів; 
 особливості розвитку малих підприємств в Україні за допомогою використання краудфандингу; 
 зарубіжний досвід використання альтернативного фінансування суб'єктів малого бізнесу. 
Вміти: 
 здійснювати пошук грантодавців для малих підприємств; 
 здійснювати моніторинг актуальних грантів урядів країн членів ЄС, міжнародних та національних фондів, 

регіональних програм 
 складати проектну заявку наотримання гранту; 
 формувати звітність про використання грантів малим підприємством; 
 розробляти Концепцію проекту для використання краудфандингу суб'єктами малого бізнесу; 
 здійснити публікацію проекту суб'єктами малого підприємництва з використанням краудфандингових платформ; 
 реалізувати комунікаційну кампанію презентації проекту з використанням краудфандингових платформ.  

Формат курсу Денний 

Теми курсу ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, 
форма 

Залік 

Пререквізити Навчальна дисципліна базується на економічних дисциплінах, які здобувачі вивчали протягом навчання на ОКР бакалавр з 
Фінансів, банківської справи та страхування («Фінанси»,«Фінанси підприємств», " Інвестування", «Фінансовий 
менеджмент" тощо) й тісно пов’язана з навчальними дисциплінами «Фінансова безпека суб'єктів господарювання». 

Навчальні методи 
та техніки, які 
будуть 

використовуватися під час 
викладання курсу 

Презентації Лекції 

Дискусії 

Аналіз проблемних ситуацій 

Необхідне 
обладнання 

Проектор 
Ноутбук 
Роздатковий матеріал 
Підручник 

Навчально-
методичні 
рекомендації 



Критерії 
оцінювання 
(окремо для 
кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

10 балів – МК 1 
10 балів – МК 2 
10 балів – аналітична робота;  

20 балів - 
виконання 
домашніх завдань 

Питання 
модульного 
контролю 

1. Поняття малого підприємництва та малого підприємства 

2. Функції малих підприємств в соціально-економічному аспекті 
3. Сутність фінансів малих підприємств 
4. Функції фінансів малих підприємств 
5. Фінансові ресурси малих підприємств 
6. Джерела формування фінансових ресурсів малих підприємств  
7. Напрями використання фінансових ресурсів малих підприємств 
8. Прибуток малих підприємств та особливості його формування 
9. Поняття альтернативного фінансування малого бізнесу 
10. Види альтернативного фінансування малих підприємств 
11. Поняття грантового фінансування малих підприємств 
12. Типи та види грантів для малого бізнесу 
13. Галузеві інтереси грантових фондів 
14. Механізм пошуку грантодавців для малих підприємств 
15. Гранти урядів країн членів ЄС, міжнародних та національних фондів, регіональних програм 
16. Порядок складання проектної заявки на грант 
17. Формування звітності про використання грантів малим підприємством 
18. Поняття краудфандингу 
19. Затребувані стартапи у краудфандингу  
20. Краудфандингові платформи для реалізації проектів малого бізнесу 
21. Концептуальний етап використання краудфандингу суб'єктами малого бізнесу 
22. Механізм опублікування проекту суб'єктами малого піджприємництва 
23. Реалізація комунікаційної кампанії презентації проекту 
24. Переваги краудфандингу в Україні 
25. Використання альтернативного фінансування суб’єктами малого підприємництва в європейських країнах 

Опитування Усна та письмова форми опитування 



ДОДАТОК 
Схема курсу 

 

 

Тиж. / 
дата / 
год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття)* 
*лекція, 

самостійна, 
дискусія, 

групова робота) 

Матеріали Література.*** 
Ресурси в 
інтернеті 

Завдання, 
год 

Термін 
виконання 

Тиж. 1 
 

2 акад. 
год. 

Тема 1. Мале підприємництво в системі 
ринкових економічних відносин 
1.1. Мале підприємство як об'єкт управління 
1.2. Функції малих підприємств в економічному 
та соціальному аспектах 
1.3. Переваги та недоліки в організації 
функціонування суб'єктів малого підприємництва 

Лекція, 
самостійна 
робота, дискусія, 
групова робота 

Презентація, 
підручник, 
інші 
навчально- 
методичні 
матеріали 

Основна: 1-8; 
Допоміжна: 2, 
6, 8, 9, 18, 19. 

Опрацювати 
відповідні 
позиції 
рекомендованої 
літератури, 
2 год 

1-й тиждень 

Тиж. 2 
 

2 акад. 
год. 

Тема 2. Організація фінансування суб'єктів 
малого підприємництва 

2.1. Поняття  та функції фінансів малих 
підприємств 

2.2. Фінансові ресурси малих підприємств: джерела 
формування та напрями використання 

2.3. Управління фінансами на малому підприємстві 

Лекція, 
самостійна 
робота, дискусія, 
групова робота 

Презентація, 
підручник, 
інші 
навчально- 
методичні 
матеріали 

Основна: 1-8; 
Допоміжна: 2, 
6, 8, 9, 18, 19. 

Опрацювати 
відповідні 
позиції 
рекомендованої 
літератури, 
2 год 

2-й тиждень 



Тиж. 3 
 

2 акад. 
год. 

Тема 3. Альтернативні форми фінансування 
малого бізнесу 

3.1. Сутність альтернативного фінансування малих 
підприємств 

3.2. Види альтернативного фінансування малого 
бізнесу 

3.3. Переваги використання моделей 
альтернативного фінансування для суб'єктів малого 
підприємництва 

 

Лекція, 
самостійна 
робота, дискусія, 
групова робота 

Презентація, 
підручник, 
інші 
навчально- 
методичні 
матеріали 

Основна: 1-8; 
Допоміжна: 2, 6, 
8, 9, 18, 19. 

Опрацювати 
відповідні 
позиції 
рекомендованої 
літератури, 
2 год 

3-й тиждень 

Тиж. 4 
 

2 акад. 
год. 

Тема 4. Гранти як джерело фінансування 
суб'єктів малого бізнесу 

4.1. Поняття грантового фінансування малих 
підприємств 

4.2. Типи та види грантів для малого бізнесу 

4.3. Галузеві інтереси грантових фондів  

 

Лекція, 
самостійна 
робота, дискусія, 
групова робота 

Презентація, 
підручник, 
інші 
навчально- 
методичні 
матеріали 

Основна: 1-8; 
Допоміжна: 24, 
25, 30, 32. 

Опрацювати 
відповідні 
позиції 
рекомендованої 
літератури, 
2 год 

4-й  тиждень 

Тиж. 5  
 

2 акад. 
год. 

Тема 5. Органіізаційно-економічні засади 
отримання грантів для розвитку малого бізнесу 

5.1. Особливості пошуку грантодавців для малих 
підприємств 

5.2. Гранти -2022 урядів країн членів ЄС, 
міжнародних та національних фондів, регіональних 
програм 

5.3. Порядок складання проектної заявки на грант 
5.4. Формування звітності про використання грантів 
малим підприємством 
 

Лекція, 
самостійна 
робота, дискусія, 
групова робота 

Презентація, 
підручник, інші 
навчально- 
методичні 
матеріали 

Основна: 1-8; 
Допоміжна: 3, 7, 
15, 22, 30. 

Опрацювати 
відповідні 
позиції 
рекомендованої 
літератури, 
2 год 

5-й тиждень 



Тиж. 6 
 

2 акад. 
год. 

Тема 6. Використання краудфандингу у 
фінансуванні малого бізнесу 
 
6.1. Поняття краудфандингу та затребувані стартапи  
6.2. Краудфандингові платформи для реалізації 
проектів малого бізнесу 

Лекція, 
самостійна 
робота, дискусія, 
групова робота 

Презентація, 
підручник, інші 
навчально- 
методичні 
матеріали 

Основна: 1-8; 
Допоміжна: 1, 4, 
13, 16. 

Опрацювати 
відповідні 
позиції 
рекомендованої 
літератури, 
2 год 

6-й тиждень 

Тиж. 7 
 

2 акад. 
год. 

Тема 7. Порядок отримання фінансових ресурсів 
за допомогою краудфандингу 

7.1. Концептуальний етап використання 
краудфандингу суб'єктами малого бізнесу 

7.2. Механізм опублікування проекту суб'єктами 
малого піджприємництва 

7.3. Реалізація комунікаційної кампанії презентації 
проекту 

7.4. Перспективи краудфандингу в Україні 

Лекція, 
самостійна 
робота, дискусія, 
групова робота 

Презентація, 
підручник, інші 
навчально- 
методичні 
матеріали 

Основна: 1-8; 
Допоміжна: 9, 10, 
11, 14, 17, 18, 21, 
25, 28. 

Опрацювати 
відповідні 
позиції 
рекомендованої 
літератури, 
2 год 

7-й тиждень 

Тиж. 8 
 

2 акад. 
год. 

 

Тема 8. Альтернативні форми фінансування 
малого бізнесу: крос-країновий аналіз 

8.1. Структура джерел фінансування малого бізнесу 
у деяких країнах світу 

8.2. Використання альтернативного фінансування 
суб’єктами малого підприємництва в європейських 
країнах 

 

Лекція, 
самостійна 
робота, дискусія, 
групова робота 

Презентація, 
підручник, інші 
навчально- 
методичні 
матеріали 

Основна: 1-8; 
Допоміжна: 5, 12, 
20, 30. 

Опрацювати 
відповідні 
позиції 
рекомендованої 
літератури, 
2 год 

8-й тиждень 

24: 16л + 
8 пр. 

занять 
 

 
   16 год.  

 

 


