Вступ
Малий бізнес відіграє важливу роль в забезпеченні сталого розвитку
економіки й вирішенні соціальних проблем на державному, регіональному й
місцевих рівнях. Завдяки малому бізнесу успішно розвиваються ринкові засади
господарювання, відбувається наповнення місцевих бюджетів, активно
формується система господарських відносин у різних сферах і галузях
діяльності. Порівняно з іншими господарюючими суб’єктами національної
економіки організація господарсько-фінансової діяльності підприємств малого
бізнесу має цілу низку особливостей.
Зокрема, відмінності між малим, середнім і крупним бізнесом
визначаються на основі якісних і кількісних параметрів. Найбільш суттєвою
якісною ознакою такого розмежування виступає безпосередньо підприємець.
Це свідчить про те, що фінанси малого бізнесу – багатопланове поняття,
яке можна розглядати з різних точок зору. З одного боку, – це сукупність
грошових коштів, що спрямовується у розвиток малого бізнесу з метою
реалізації підприємницьких ідей та примноження його вартості. В цьому
контексті під фінансами малого бізнесу розуміють грошові кошти, що є в
розпорядженні окремих підприємств малого бізнесу й загальну суму коштів
регіонів чи держави в цілому, що спрямовується на розвиток малого бізнесу як
напряму господарсько-фінансової діяльності. З другого боку, фінанси малого
бізнесу можна розглядати як науку про способи й методи мобілізації грошових
коштів для здійснення підприємницької діяльності, ефективного їх
використання й примноження на основі знань специфічних законів, за якими
розвивається малий бізнес.
При управлінні фінансами малого бізнесу необхідно враховувати
наступні особливості: невеликий обсяг капіталу, що використовується в
господарській практиці; високий рівень підприємницьких ризиків; наявність
державної фінансової підтримки; потреба в освітніх й консультативних
послугах.
Усе вищезазначене потребує ґрунтовної фахової підготовки майбутніх
спеціалістів у сфері управління фінансами малого бізнесу та керівників
підприємств, яка враховує всі аспекти сучасної практики господарювання
малого бізнесу.
Навчальна дисципліна «Фінанси малого бізнесу» є нормативною
начальною дисципліною та вивчається згідно з навчальним планом підготовки
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки
6.030508 «Фінанси і кредит» для денної форми навчання.

1.Опис навчальної дисципліни
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни «Фінанси малого бізнесу» є
формування у студентів цілісної системи теоретичних знань щодо організації й
функціонування фінансів в малому бізнесу.
Завданнями курсу «Фінанси малого бізнесу» є:
1. Формування системних знань про:
– поняття і особливості фінансів малого бізнесу;
– методи оцінки та управління процесом створення вартості бізнесу;
– організацію грошових розрахунків малого бізнесу;
– грошові надходження малого бізнесу;
– особливості формування і розподілу прибутку малого бізнесу;
– сутність, значення форми і види фінансових планів у малому бізнесі;
– особливості фінансування та кредитування малого бізнесу;
– напрями ефективного використання обігових коштів;
– оподаткування малого бізнесу;
– статичні та динамічні методи оцінки інвестиційних проектів;
– види підприємницьких ризиків та їх страхування.
2. Розробка системного підходу до аналізу сучасних фінансів малого
бізнесу.
3. Розвиток навичок аналізу та використання інформації про стан
формування прибутку, його розподілу і використання.
Після вивчення дисципліни «Фінанси малого бізнесу» студенти повинні
здобути:
знання економічних категорій, закономірностей розвитку, організаційноправових форм малого бізнесу, принципів та умов здійснення підприємницької
діяльності, основ державної підтримки й державного регулювання малого
бізнесу в Україні, особливостей оподаткування малого бізнесу, основних
джерел фінансового забезпечення підприємницької діяльності, методів оцінки
інвестиційних проектів, ризиків та обґрунтування критеріїв вибору фінансових
рішень;
навички швидко й правильно оцінювати конкретні фінансові ситуації в
малому бізнесі, оцінювати вартість бізнесу, здійснювати фінансове планування
малого бізнесу, знаходити шляхи залучення фінансових ресурсів для розвитку
підприємницької діяльності, оптимізувати податковий тягар підприємств
малого бізнесу, обґрунтовувати інвестиційні рішення, оцінювати ризики й
знаходити шляхи їх уникнення та нейтралізації.
Місце у структурно-логічній схемі спеціальності. Вивчення курсу
«Фінанси малого бізнесу» ґрунтується на знанні основ економічної теорії і
тісно пов’язане з фінансами, мікроекономікою, макроекономікою,
економікою підприємств, державним регулюванням економіки, ринком

фінансових послуг, грошово-кредитною і бюджетно-податковою політикою
та іншими економічними дисциплінами.
4. Структура навчальної дисципліни
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5. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.
«ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ,
ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ»
ТЕМА 1. ОСНОВИ ФІНАНСІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Поняття і особливості фінансів малого бізнесу. Організаційно-правові
форми малого бізнесу та їх вплив на фінансові рішення. Мета і завдання
управління фінансами малого бізнесу. Принципи та умови здійснення
підприємницької діяльності. Державне регулювання малого бізнесу. Основні
фінансові рішення в малому бізнесі та критерії їхньої оцінки.
ТЕМА 2. ОЦІНКА ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ
Оцінка вартості бізнесу та сфери її застосування. Методи оцінки вартості
бізнесу. Оцінка бізнесу, що придбавається чи продається. Фактори, що
впливають на вартість бізнесу та їх врахування при фінансовому управлінні
підприємством
ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ МАЛОГО
БІЗНЕСУ
Сутність грошового обороту. Системи розрахунків малого бізнесу.
Безготівкові розрахунки. Способи і форми безготівкових розрахунків. Платіжні
документи. Платіжні доручення. Розрахункові чеки. Акредитив. Вексель.
Платіжні вимоги. Банківські рахунки. Види банківських рахунків. Порядок
відкриття банківських рахунків.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.
«ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ, ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ
ПРИБУТКУ ТА ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ»
ТЕМА 4. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Характеристика та склад грошових надходжень малого бізнесу. Зовнішні
та внутрішні грошові потоки. Операційна діяльність. Інвестиційна діяльність.
Фінансова діяльність. Основна діяльність. Виручка від реалізації продукції.
Фактори, що впливають на обсяг виручки від реалізації продукції. Вільні ціни і
тарифи. Державні фіксовані ціни і тарифи. Індикативні ціни. Планування
виручки від реалізації продукції. Метод прямого рахунку. Укрупнений метод.
Комбінований метод.
ТЕМА 5. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ МАЛОГО
БІЗНЕСУ
Особливості формування прибутку малого бізнесу. Прибуток до
оподаткування. Валовий прибуток. Прибуток від операційної діяльності.
Сукупний дохід. Прибуток після оподаткування. Прибуток (збиток) від
припиненої діяльності після оподаткування. Чистий фінансовий результат
(чистий прибуток). Прибуток від реалізації продукції. Особливості формування

та методи розрахунку прибутку від реалізації продукції. Розподіл прибутку.
Напрями використання прибутку.
ТЕМА 6. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Сутність і значення фінансового планування діяльності підприємств
малого бізнесу. Форми і види фінансових планів у малому бізнесі. Бізнес-план
як важлива форма планування діяльності в малому бізнесі. Основні складові
бізнес-плану. Фінансові обґрунтування в бізнес-плані. Планування грошових
потоків. Планування фінансових результатів. Планування активів і пасивів.
Оцінка показників фінансового плану.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3.
«ФІНАНСУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ»
ТЕМА 7. ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Поняття і форми фінансування малого бізнесу. Джерела утворення
власного капіталу і форми його існування. Статутний та додатковий капітал,
його функції. Прибуток від підприємницької діяльності як джерело
самофінансування. Порядок формування й розподілу прибутку в підприємствах
малого бізнесу. Зовнішні джерела фінансування малого бізнесу та особливості
їх залучення. Механізм банківського кредитування малого бізнесу.
Кредитування малого бізнесу кредитними спілками. Залучення державних
коштів на розвиток малого бізнесу. Лізинг. Комерційний кредит.
ТЕМА 8. ОБІГОВІ КОШТИ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Сутність і класифікація обігових коштів. Оборотні виробничі фонди.
Фонди обігу. Рівень забезпеченості власними коштами. Визначення потреби в
обігових коштах. Нормативи обігових коштів. Сукупний норматив. Витрати
майбутніх періодів. Ефективність використання оборотних коштів.
ТЕМА 9. КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Сутність кредиту. Форми кредиту. Види кредиту. Банківське
кредитування малого бізнесу. Позичка на термін. Кредитна лінія.
Контокорентний кредит. Авальний кредит. Акцептний кредит. Обліковий
кредит. Факторинг. Споживчий кредит. Іпотечний кредит. Державний кредит.
Небанківське кредитування малого бізнесу. Фінансова робота малого бізнесу з
організації залучення банківських кредитів.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4.
«ОПОДАТКУВАННЯ, ІНВЕСТИЦІЙНІ РІШЕННЯ ТА СТРАХУВАННЯ В
МАЛОМУ БІЗНЕСІ»
ТЕМА 10. ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Податки, що сплачують суб’єкти підприємництва, та їх вплив на
підприємницьку діяльність. Непрямі податки. Прямі податки. Місцеві податки і
збори. Збір для формування державних позабюджетних цільових фондів.

Методи визначення податкового тягаря. Альтернативне оподаткування малого
бізнесу. Податкове планування як засіб оптимізації податкового тягаря.
ТЕМА 11. ІНВЕСТИЦІЙНІ РІШЕННЯ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ
Поняття і зміст інвестування. Інвестиційний розрахунок. Види інвестицій
в малому бізнесі. Реальні інвестиції. Фінансові інвестиції. Інтелектуальні
інвестиції. Моделі інвестиційних розрахунків та види інвестиційних рішень.
Статичні й динамічні методи оцінки інвестиційних проектів. Метод окупності
інвестицій. Метод середнього рівня віддачі. Метод чистої приведеної вартості.
Визначення економічного терміну використання й оптимального часу
заміщення основних засобів.
ТЕМА 12. ПІДПРИЄМНИЦЬКІ РИЗИКИ І СТРАХУВАННЯ В
МАЛОМУ БІЗНЕСІ
Види підприємницьких ризиків. Ідентифікація й методи оцінки ризиків.
Методи управління ризиками. Програма боротьби з ризиками в підприємництві.
Страхування ризиків. Види страхового покриття. Вибір страхового агента.
Страхування життя. Соціальне забезпечення. Страхування від хвороб і
нещасних випадків. Система пенсійного забезпечення.
6. Контроль навчальних досягнень
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Розрахунок коефіцієнта:

Максимальна кількість

Кількість одиниць

Максимальна кількість

Кількість одиниць

Максимальна кількість

Модуль
4

Кількість одиниць

Відвідування лекцій
Відвідування семінарських занять
Виконання завдань для самостійної
3
роботи
4
Робота на семінарських заняттях
Виконання модульної контрольної
5
роботи
Разом
Максимальна кількість балів:
1
2

Модуль
3

Максимальна кількість

Вид діяльності студента

1
1
5

3
3
3

3
3
15

4
4
3

4
4
15

3
3
3

3
3
15

4
4
3

4
4
15

10

3

30

4

40

3

30

4

40

25

1

25

1

25

1

25

1

25

Макс. кількість
балів за одиницю

№
з/п

Модуль
2

Кількість одиниць

Модуль
1

76
328

88

328 / 100 = 3,28

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.

76

88

№
зп

Назви тем

Кількість годин

Змістовий модуль 1
Основи фінансів малого бізнесу
Оцінка вартості бізнесу
Організація грошових розрахунків малого
бізнесу
Змістовий модуль 2
4 Грошові надходження малого бізнесу
5 Формування і розподіл прибутку малого
бізнесу
6 Фінансове планування
Змістовий модуль 3
7 Фінансування малого бізнесу
8 Обігові кошти малого бізнесу
9 Кредитування малого бізнесу
Змістовий модуль 4
10 Оподаткування малого бізнесу
11 Інвестиційні рішення в малому бізнесі
12 Підприємницькі ризики і страхування в малому
бізнесі
Разом
1
2
3

Бали

4
4
4

5
5
5

4
8

5
5

4

5

4
4
4

5
5
5

8
4
4

5
5
5

56

60

Форма подання результатів: надсилання файлу з відповіддю або виступ
на занятті.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів виставляється якщо завдання виконано
повністю, вірно, структуровано, наведено необхідні пояснення, розрахунки (для
задач) виконані вірно.
Бали знижуються, якщо у невірні або відсутні базові положення завдання
(мінус 1-2-3 бали в залежності від завдання), якщо завдання не виконано - 0
балів.
Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.
Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних)
робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок,
які студент набув після завершення вивчення навчального матеріалу змістового
модуля з дисципліни.
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному
вигляді або з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль
знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального
матеріалу змістового модуля.
6.3.

Модулі
І
ІІ

III

IV

Теми дисципліни
Теми 1, 2, 3 згідно з
тематичним планом
дисципліни
Теми 4, 5, 6 згідно з
тематичним
планом
дисципліни
Теми 7, 8, 9 згідно з
тематичним планом
дисципліни
Теми 10, 11, 12 згідно з
тематичним планом
дисципліни

Форма
контролю

Максимальн
а сума балів

контрольна
робота

25 балів

контрольна
робота

25 балів

контрольна
робота

25 балів

контрольна
робота

25 балів

Сума балів, накопичених студентом за виконання модульних
контрольних робіт свідчить про ступінь оволодіння ним програмою навчальної
дисципліни на конкретному етапі її вивчення.
Критерії оцінювання модульного контролю з дисципліни наступні:
20-25 балів – у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
самостійно та аргументовано його викладає під час відповідей, глибоко та
всебічно розкриває зміст теоретичних питань, тестових та практичних завдань.
15-20 балів – достатньо повно володіє навчальним матеріалом, але при
викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації,
допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки.
10-15 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом та викладає його
основний зміст, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та
аргументації, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки.
1-10 балів – не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом,
фрагментарно (без аргументації та обґрунтування) його викладає, недостатньо
розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при
цьому суттєві неточності.
0 балів – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти,
не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.
Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
Семестровий контроль – це підсумкове оцінювання результатів навчання
студента за семестр, що здійснюється в університеті у формі заліку.
Залік (диференційований залік) – це вид семестрового контролю, при
якому засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з
кредитного модуля оцінюється, як правило, на підставі рейтингової системи
оцінювання за результатами поточного контролю (тестування, поточного
опитування, виконання модульних контроль них робіт та певних видів робіт на
семінарських заняттях) протягом семестру. Підсумковий семестровий контроль
6.4.

оцінюється від 0 до 100 балів, що переводиться у національну шкалу та шкалу
ЕCTS для отримання рейтингової оцінки знань студента.
Студент вважається допущеним до семестрового контролю з дисципліни,
якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом та програмою
на семестр з цієї навчальної дисципліни. Контроль успішності студентів з
урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до
навчально-методичної карти дисципліни, де зазначено види контролю і
кількість балів за видами. Систему рейтингових балів для різних видів
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську
(ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.
Шкала відповідності оцінок
Оцінка
Відмінно А
Дуже добре В
Добре С
Задовільно D
Достатньо Е
Незадовільно FX
Незадовільно F

Кількість балів
100-90
82-89
75-81
69-74
60-68
36-59
0-35

7. Навчально-методична карта дисципліни
Разом: 122 год., лекції – 28 год., семінарські заняття – 28 год.,
самостійна робота – 56 год., модульний контроль – 8 год. Залік – 2 год.

Самостійна
робота
Види
поточного
контролю

15 балів

Модульна контрольна
робота №1 (25 балів)

Модульна контрольна
робота №2 (25 балів)

Підприємницькі ризики і
страхування в малому бізнесі(1
бал)
Сутність міжнародного
фінансового менеджменту(11
балів)

Оподаткування малого бізнесу(2
бал)
Оподаткування малого
бізнесу(22 балів)

Модульна
контрольна робота
№3 (25 балів)
Загальна кількість балів – 328
Коефіцієнт – 3,28

Інвестиційні рішення в малому
бізнесі(1 бал)

Кредитування малого бізнесу
Кредитування малого бізнесу(11
балів)

15 балів

Інвестиційні рішення в малому
бізнесі(11 балів)

Обігові кошти малого бізнесу(1
бал)

Фінансування малого бізнесу(1
бал)
Фінансування малого бізнесу(11
балів)

15 балів

Змістовий модуль 4
Оподаткування,
інвестиційні рішення
та страхування в
малому бізнесі - 88
балів

Обігові кошти малого бізнесу(11
балів)

Фінансове планування(1 бал)
Фінансове планування(11 балів)

Фінансування та
кредитування
малого бізнесу - 76
балів

Формування і розподіл прибутку
малого бізнесу(2 бал)

Грошові надходження малого
бізнесу
Грошові надходження малого
бізнесу(11 балів)

Змістовий модуль 3

Формування і розподіл прибутку
малого бізнесу(22 балів)

Організація грошових
розрахунків малого бізнесу(1 бал)
Організація грошових
розрахунків малого бізнесу(11
балів)

Основи фінансів малого бізнесу
(1 бал)

Теми
семінарських
занять

Змістовий модуль 2
Грошові надходження,
формування і розподіл
прибутку та фінансове
планування малого
бізнесу - 88 балів

Оцінка вартості бізнесу(1 бал)

Теми лекцій

Основи фінансів малого бізнесу
(11 балів)

Назва модулів

Змістовий модуль 1
Особливості управління
фінансами малого
бізнесу, вартість бізнесу
та організація грошових
розрахунків - 76 балів

Оцінка вартості бізнесу(11 балів)

Модулі

15 балів
Модульна контрольна
робота №4 (25 балів)
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