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МЕТА:  
 
Придбання теоретичних знань з питань фінансів підприємств малого бізнесу і 

закріплення цих знань шляхом виконання практичних завдань. 
Основними завданнями вивчення дисципліни е: 

ознайомлення ч нормативними і законодавчими актами, що стосуються 
фінансового забезпечення розвитку малого бізнесу в Україні; вивчення 
спеціальної літератури з питань формування первинного капіталу, 
оподаткування доходів, фінансового планування малих підприємств; 
використовуючи періодичні видання, розглянути проблемні питання, що 
стосуються державної фінансової підтримки малого бізнесу, надання пільгового 
кредиту І пільгового оподаткування; 
шляхом виконання практичних завдань закріпити теоретичні знання з питань 
фінансового забезпечення розвитку малого бізнесу в Україні. 
 
ПРОГРАМА: 
 
1 модуль: Місце і роль малого бізнесу в економіці України. Сутність і значення 
малого бізнесу в ринковій економіці. Основи виникнення і розвитку малого 
бізнесу. Функції малого підприємництва в національній економіці і принципи 
його здійснення. Соціально-економічна сутність малих підприємств. Основи 
організації фінансів підприємств малого бізнесу. Сутність фінансів малих 
підприємств. Функції фінансів підприємств малого бізнесу. Принципи 
організації фінансів малих підприємств. Фінансові ресурси малих підприємств. 
Фінансові ресурси малих підприємств і джерела їх формування. Капітал малого 
підприємства і його класифікація. Порядок формування і використовування 
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статутного капіталу малих підприємств. Формування  основного  і  оборотного  
капіталу малих  підприємств. Склад основного капіталу малого підприємства. 
Джерела формування і відтворювання основних засобів. Формування і 
використання оборотних засобів малого підприємства. Доходи, витрати і 
прибуток малих підприємств. Формування доходів малих підприємств. Витрати 
малих підприємств, їх структура і класифікація. Прибуток і рентабельність 
малого підприємства. Фінансова звітність малих підприємств. Принципи 
побудови фінансової звітності. Структура сучасної фінансової звітності малих 
підприємств. 
Оподаткування доходів підприємств малого бізнесу. Сутність спрощеної системи 
оподаткування суб'єктів малого бізнесу. Ставки єдиного податку і порядок його 
сплати юридичними особами. Ставки єдиного податку і порядок його сплати 
фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності. Державна 
підтримка малого бізнесу. Необхідність і шляхи державної підтримки розвитку 
малих підприємств. Методи державної фінансової підтримки малого бізнесу. 
Підтримка малого бізнесу за рубежем.  
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. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ: 
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Задача -30. 

 
 



“5”    А  100-90 
“4”    В    89-82 
         С     81-75 
“3”    D    74-69 
         Е     60-68 

 


