Міністерство освіти і науки України
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

А.А. Фастовець, І.В. Фисун

ФІНАНСИ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Навчальний посібник

УДК 336:658.1
ББК 65.291-93я73
Ф 26

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний
посібник для студентів вищих навчальних закладів
(Лист №1/11-5213 від 12.03.2013 р.)
Рецензенти:
О.Є. Гудзь - доктор економічних наук, професор, головний
науковий співробітник відділу кредитування, страхування та фінансів
підприємств
Національного
наукового
центру
«Інститут
аграрної
економіки» НААН України
В.П. Дубіщев - доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри економічної теорії Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка
О.Т. Євтух - доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри маркетингу, професор кафедри фінансів Луцького інституту
розвитку людини Університету «Україна»
Фастовець A.A., Фисун І.В.
Ф 26 Фінанси малого бізнесу: навч. посіб. / Фастовець A.A., Фисун
І.В. - K.: Кондор-Видавництво, 2013. - 302 с.
ISBN 978-966-2781-73-1
У навчальному посібнику визначені особливості фінансів мало
го бізнесу, розкритий механізм їх державної підтримки та оподатку
вання. Значна увага приділена питанням оцінки вартості бізнесу, бізнес-планування,
фінансового
забезпечення,
інвестування,
управління
підприємницькими ризиками й страхування в сфері малого бізнесу.
Теоретичні викладки вдало поєднуються з практичним матеріалом,
який дозволяє більш глибоко опанувати зміст навчальної дисципліни.
Посібник може бути корисним широкому колу читачів - студе
нтам і викладачам економічних спеціальностей, а також науковцям і
практикам, що цікавляться проблемами малого бізнесу.
ББК 65.291-93я73
ISBN 978-966-2781- 73-1

© Фастовець A.A., Фисун І.В., 2013
© Кондор-Видавництво, 2013

Зміст

ЗМІСТ
Передмова ......................................................................................................... 6
Навчальна програма з дисципліни «Фінанси малого
бізнесу»................................................................................................................ 9
Модуль 1. Особливості управління фінансами малого
бізнесу, вартість бізнесу та його фінансове забезпечення........... 12
Тема 1. Основи фінансів малого бізнесу ............................................. 12
1. 1.Поняття і особливості фінансів малого бізнесу........................... 13
1.2. Державна підтримка малого бізнесу................................................ 19
1.3. Механізм фінансування малого бізнесу...........................................27
1.4. Критерії оцінки фінансових рішень в малому бізнесі................ 30
Тема 2. Оцінка вартості бізнесу.............................................................. 38
2.1 .Оцінка вартості бізнесу та сфери її застосування..........................38
2.2.Методи оцінки вартості бізнесу.........................................................41
2.3.Управління процесом створення вартості бізнесу ........................ 47
Тема 3. Фінансове планування................................................................ 55
3.1. Сутність, значення форми і види фінансових планів
у малому бізнесі.............................................................................................. 56
3.2.Бізнес-план та його основні складові...............................................61
3.3.Фінансові обгрунтування в бізнес-плані...........................................66
3.4.Оцінка показників фінансового плану малого
підприємства.................................................................................................... 71
Тема 4. Фінансування малого бізнесу................................................... 82
4.1 .Фінансове забезпечення підприємств малого бізнесу...................83
4.2.Джерела утворення власного капіталу.............................................86
4.3.Зовнішні джерела фінансування малого бізнесу.............................91
4.4.Франчайзинг як форма ведення малого бізнесу........................... 99
3

Фінанси малого бізнесу
Модуль 2. Оподаткування, інвестування та управління
підприємницькими ризиками............................................................... 106
Тема 5. Оподаткування малого бізнесу............................................. 106
5.1. Види податків, що сплачують суб’єкти підприємництва,
та їх вплив на підприємницьку діяльність............................................107
5.2. Необхідність та методи визначення податкового тягаря
для малих підприємств............................................................................... 113
5.3. Сутність та порядок дії спрощеної системи оподаткування,
обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва.......................116
5.4. Податкове планування в малому бізнесі ..................................... 130
Тема 6. Інвестиційні рішення в малому бізнесі.............................138
6.1 .Поняття і зміст інвестування............................................................139
6.2. Статичні і динамічні методи оцінки інвестиційних
проектів.......................................................................................................... 144
6.3. Визначення економічного терміну використання й
оптимального часу заміщення основних засобів................................ 148
Тема 7. Підприємницькі ризики і страхування
в малому бізнесі.......................................................................................... 155
7.1. Сутність та види ризиків у малому бізнесі.................................. 156
7.2. Функції підприємницьких ризиків, їх ідентифікація
та методи управління.................................................................................. 161
7.3. Страхування підприємницьких ризиків........................................ 164
Практикум.................................................................................................... 178
Плани практичних занять, кейси, ситуаційні завдання,
задачі............................................................................................................... 178
Теми науково-дослідних робіт.................................................................206
Тести................................................................................................................207
Ділова гра «Віртуальний бізнес».............................................................235
Питання для підсумкового контролю знань.........................................249
Приклад модульного завдання.................................................................252

4

Зміст
Глосарій...................................................................................................................254
Література...............................................................................................................270
Додатки....................................................................................................................277
Тренінг-тести............................................................................................................ 277
Приклад розроблення бізнес-плану....................................................................... 282
Колекція бізнес-ідей................................................................................................ 291

5

