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Назва вибіркової дисципліни: “Основи фінансів малого бізнесу” 

Семестр: 4 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доц. Пасінович І.І. 

Назва кафедри: фінансів суб’єктів господарювання (факультет управління 

фінансами та бізнесу) 

Короткий опис вибіркової дисципліни 
Предмет навчальної дисципліни: загальні закономірності формування і використання 

фінансових ресурсів суб’єктами малого бізнесу. 

Мета навчальної дисципліни: сформувати систему знань щодо особливостей формування і 

використання фінансових ресурсів у малому бізнесі, виходячи з притаманних йому особливостей. 

Основні завдання: 

 з’ясувати роль малого бізнесу в економіці країни, 

 окреслити його особливості, переваги і недоліки; 

 ознайомити студентів 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. 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: 

 кількісні та якісні критерії ідентифікації суб’єктів малого підприємництва; 

 характерні особливості малих підприємств та їх вплив на фінансово-господарську 

діяльність; 

 теоретичні основи формування і використання фінансових ресурсів суб’єктами малого 

бізнесу; 

 внутрішні і зовнішні джерела формування фінансових ресурсів малих підприємств; 

 види і форми фінансових планів, які доцільно використовувати на малих підприємствах; 

 основні види державної фінансової підтримки малого бізнесу, зокрема застосування 

спрощеної системи оподаткування. 

б) уміти: 

 обґрунтовувати раціональні рішення щодо вибору джерел фінансування для малого 

бізнесу; 

 давати рекомендації щодо використання фінансового планування на малому 

підприємстві; 

 діагностувати симптоми фінансової кризи та окреслювати можливі шляхи її подолання; 

 давати критичну оцінку заходам регуляторної політики, що стосуються фінансових 

аспектів діяльності малих підприємств. 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Особливості малого бізнесу і його роль в економіці держави.  

Тема 2. Джерела формування фінансових ресурсів суб’єктами малого бізнесу. 

Тема 3. Зовнішні джерела фінансового забезпечення суб’єктів малого бізнесу. 

Тема 4. Основні напрями управління фінансовими ресурсами малих підприємств. 

Тема 5. Основи фінансового планування у малому бізнесі. 

Тема 6. Фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктів малого бізнесу. 

Тема 7. Державна фінансова підтримка малого підприємництва. 
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