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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Малий бізнес – найбільш масова, динамічна та гнучка форма ділового життя зі своїми
закономірностями розвитку та особливостями. Мале підприємництво є обов'язковим елементом
ринкової економіки, двигуном економічного та науково-технологічного прогресу в суспільстві,
важливим стабілізаційним механізмом і засобом реалізації особливого підприємницького
потенціалу населення.
Ключовими перевагами малого бізнесу є можливість реалізації власної підприємницької
ідеї, створення робочих місць. Саме тому володіти базовими знаннями у сфері управління малого
бізнесу, зокрема щодо його фінансових аспектів, є корисним та необхідним для фахівців
економічних і фінансових спеціальностей.
Предмет навчальної дисципліни:
теоретичні концепції та методологія формування і використання фінансових ресурсів
суб’єктами малого бізнесу.
Мета навчальної дисципліни:
надання студентам магістрам необхідних теоретичних основ, методичних підходів і
практичних навичок щодо побудови системи фінансових механізмів 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.
1.1.

Місце навчальної дисципліни в структурно – логічній схемі:

Попередні дисципліни

Наступні дисципліни

Економіка підприємства

Податковий менеджмент

Менеджмент

Страховий менеджмент

Фінанси підприємств

Фінансова безпека

Фінансовий аналіз

Управління фінансовою санацією
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1.2. Компетентності та результати навчання за дисципліною:
Компетентності
Здатність продемонструвати розуміння
проблем малого бізнесу

Результати навчання
Знати економічний зміст і місце малого
бізнесу в ринковій економіці, кількісні та
якісні критерії малого бізнесу. Аналізувати
організаційно-правові форми малого бізнесу
та фінансово-організаційні переваги і
недоліки малих підприємств.
Знати економічний зміст фінансових ресурсів,
значення фінансового забезпечення для
функціонування і розвитку суб’єктів малого
бізнесу.
Аналізувати кредитоспроможність малих
підприємств.
Володіти
особливостями
управління
фінансами в малому бізнесі та його
пріоритетні напрями. Аналізувати податкове
навантаження на бізнес, обирати систему
оподаткування МСБ.
Вміти організувати бюджетування на малому
підприємстві.
Аналізувати зведений бюджет малого
підприємства,
його
фінансовий
стан,
обчислювати основні індикатори.
Знати проблеми доступу малих підприємств
до інвестиційних ресурсів та шляхи їх
подолання. Опанувати інфраструктуру прямої
підтримки інновацій.
Знати форми державної фінансової підтримки
розвитку малих підприємств. Аналізувати
зарубіжний досвід державної фінансової
підтримки розвитку малого бізнесу.

Здатність розуміти фінансові потреби малого
бізнесу, а також важливість таких питань як
співвідношення власного та позиченого
капіталу.
Здатність продемонструвати розуміння
питань використання податкового
законодавства та інших джерел нормативноправової інформації для оптимізації
фінансової діяльності МСП.
Здатність працювати в групі над проектами,
уміння використовувати результати роботи
бухгалтерії, фінансових аналітиків для
прийняття рішень.
Здатність застосовувати системний підхід до
вирішення інвестиційних проблем МСБ.
Здатність продемонструвати уміння
аналізувати сучасні фінансові тенденції,
світовий досвід підтримки МСП, розробляти
напрямки вдосконалення державної політики
в цій сфері.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Фінансовий менеджмент у малому бізнесі”
Назва теми
Тема 1. Особливості малого бізнесу та його роль в економічній системі держави
Тема 2. Фінансові ресурси малого бізнесу та джерела їх формування
Тема 3. Зовнішні джерела фінансового забезпечення малого бізнесу та особливості
його кредитування
Тема 4. Основні напрями управління фінансовими ресурсами на ма6лих
підприємствах та особливості оподаткування малого бізнесу
Тема 5. Фінансове планування у малому бізнесі та проблеми забезпечення стійкого
фінансового стану малих підприємств
Тема 6. Фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктами малого
бізнесу
Тема 7. Державна фінансова підтримка малого підприємництва
Тема 8. Фінансові ризики малого бізнесу та їх прогнозування

4

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У МАЛОМУ БІЗНЕСІ”
Тема 1. Особливості малого бізнесу та його роль
в економічній системі держави
Економічний зміст і місце малого бізнесу в ринковій економіці. Кількісні та якісні критерії
малого бізнесу. Поняття малого підприємства (МП).
Види малих підприємств. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Фінансовоорганізаційні переваги і недоліки малих підприємств.
Стан, тенденції та проблеми розвитку малого бізнесу в Україні.
Нормативно-правове та інституційне забезпечення діяльності малих підприємств.
Тема 2. Фінансові ресурси малого бізнесу та джерела їх формування
Економічний зміст фінансових ресурсів. Значення фінансового забезпечення для
функціонування і розвитку суб’єктів малого бізнесу.
Поняття власного і позикового капіталу підприємства. Джерела формування фінансових
ресурсів суб’єктами малого бізнесу.
Порядок визначення початкового капіталу на момент створення малого підприємства.
Прибуток − основне джерело самофінансування малого підприємства. Функції прибутку.
Умови прибуткової діяльності суб’єктів бізнесу. Напрями розподілу прибутку та проблема його
оптимізації.
Тема 3. Зовнішні джерела фінансового забезпечення малого бізнесу та особливості його
кредитування
Зовнішні джерела формування фінансових ресурсів. Позикові і залучені кошти.
Формування фінансових ресурсів малих підприємств за рахунок кредитів комерційних
банків. Поняття кредитоспроможності. Причини низької кредитоспроможності малих
підприємств.
Мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва. Механізм отримання мікрокредиту.
Кредитування малого бізнесу кредитними спілками. Комерційний кредит.
Лізинг − альтернативний вид фінансування малих підприємств. Франчайзинг як форма
ведення малого бізнесу.
Залучення коштів міжнародних організацій на розвиток малого бізнесу.
Тема 4. Основні напрями управління фінансовими ресурсами на малих підприємствах та
особливості оподаткування малого бізнесу
Особливості управління фінансами в малому бізнесі та його пріоритетні напрями. Критерії
оцінки фінансових рішень в малому бізнесі.
Поняття податкового навантаження на бізнес. Загальна і спрощена системи
оподаткування для малого бізнесу. Порядок дії, переваги і недоліки спрощеної системи
оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Завдання податкового планування в малому
бізнесі.
Особливості обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва. Форми фінансової
звітності суб’єктів малого підприємництва.
Тема 5. Фінансове планування у малому бізнесі та проблеми забезпечення стійкого
фінансового стану малих підприємств
Сутність і значення фінансового планування в діяльності суб’єктів бізнесу. Форми і види
фінансових планів підприємств малого бізнесу.
Бюджетування як форма короткострокового фінансового плану та інструмент управління
фінансовими ресурсами малого підприємства. Організація бюджетування на малому
підприємстві. Зведений бюджет малого підприємства: структура і порядок складання.
Результати впровадження бюджетування на малому підприємстві.
Місце фінансового плану в бізнес-плані. Фінансові обґрунтування в бізнес-плані.
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Планування вхідних і вихідних грошових потоків малого підприємства.
Контроль і оцінка показників фінансового плану малого підприємства.
Поняття фінансового стану. Основні індикатори фінансового стану малого підприємства.
Шляхи забезпечення ліквідності і платоспроможності малих підприємств. Оптимізація
грошових потоків. Контроль над дебіторською і кредиторською заборгованістю.
Тема 6. Фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктами малого бізнесу
Значення інвестиційної діяльності в розвитку малого бізнесу. Проблеми доступу малих
підприємств до інвестиційних ресурсів та шляхи їх подолання.
Джерела фінансування інвестиційних проектів. Особливості інвестиційного аналізу для
малого підприємства.
Роль інноваційної активності в забезпеченні конкурентоспроможності малих
підприємств. Види інновацій у малому бізнесі. Законодавча база щодо регулювання та підтримки
інноваційної діяльності в Україні.
Інфраструктура прямої підтримки інновацій.
Стартапи та джерела їх фінансування.
Тема 7. Державна фінансова підтримка малого підприємництва
Необхідність і форми державної фінансової підтримки розвитку малих підприємств.
Централізовані фонди фінансової підтримки малого бізнесу, порядок їх формування і
використання. Підтримка розвитку малого підприємництва на державному та регіональному
рівнях. Незначна державна допомога та порядок її надання. Шляхи використання пільгового
кредитування господарської діяльності малих підприємств.
Зарубіжний досвід державної фінансової підтримки розвитку малого бізнесу.
Тема 8. Фінансові ризики малого бізнесу та їх прогнозування
Сутність, причини та джерела ризику у бізнесі. Види фінансових ризиків. Основні ризики
в малому бізнесі.
Управління ризиками на підприємстві. Шляхи нейтралізації фінансових ризиків
суб’єктами малого бізнесу.
Страхування як метод зниження ризиків.
Ідентифікація фінансової кризи та загрози банкрутства.
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