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− модернізація та структурна перебудова виробничого потенціалу, 
зниження його енерго- та матеріаломісткості; 

− створення необхідних умов для легалізації коштів “тіньових” 
капіталів; 

− забезпечення надійності правової захищеності підприємницької 
діяльності, припинення практики постійних змін чинного законодавства; 

− підтримка виробництва за рахунок стимулювання споживчого попиту 
населення, розширення частки платоспроможності внутрішнього ринку. 

Таким чином, одним із найбільш важливих і складних етапів управління 
грошовими потоками підприємства є їх оптимізація. Збалансування усіх видів 
грошових потоків на основі урахування як зовнішніх, так і внутрішніх факторів 
сприятиме підвищенню ефективності управління грошовими засобами, 
результатів фінансово-господарської діяльності підприємств. 
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Роль малого бізнесу в економічному житті України зростає. Малий 
бізнес дає широку свободу ринкового вибору, забезпечує швидку окупність 
витрат виробництва, оперативно реагує на зміну споживчого попиту, дає 
можливість подолати галузевий монополізм виробництва, забезпечує 
конкуренцію на ринку, допомагає наповнити ринок товарами і послугами, 
на які є попит. 

Розглядаючи організацію системи фінансового менеджменту слід за-
уважити, що дана система має свої відмінні риси, притаманні малому бізне-
су. Найважливішими з них є: фінансові ресурси малих підприємств форму-
ються за рахунок коштів працюючих, а також прибутку, одержаного внаслі-
док діяльності малого підприємства; основним залученим джерелом форму-
вання фінансових ресурсів малого підприємства є кредиторська заборгова-
ність у розрахунках з постачальниками; у малих підприємств вища, порів-
няно з великим виробництвом, питома вага готівкових коштів і водночас 
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менші запаси оборотних активів; малі підприємства не потребують великих 
накопичень грошових коштів за рахунок швидшої оборотності оборотних 
активів; на малих підприємствах можна значно швидше скоротити витрати 
виробництва шляхом застосування зберігаючих технологій та використання 
дешевої робочої сили. 

Формування активі малого підприємства є чи не найважливішим ета-
пом при створенні і подальшому функціонуванні малого підприємства, адже 
саме об’єм і структура активів визначають на що в майбутньому зможе пре-
тендувати мале підприємство. При формуванні активів малого підприємства 
слід використовувати наступні принципи: формування достатнього об’єму і 
необхідного складу активів, що забезпечують необхідні темпи зростання 
операційної діяльності; забезпечення максимальної рентабельності активів 
при встановленому рівні ризику; мінімізація комерційного ризику викорис-
тання активів за встановленого рівня рентабельності; забезпечення плато-
спроможності підприємства за рахунок підтримання необхідної частки ви-
соколіквідних активів у їх загальній структурі; оптимізація обороту активів, 
що досягається через максимізацію його рівня. 

Малі підприємства постійно функціонують при обмеженості фінансо-
вих ресурсів, що при умові відсутності диверсифікації покупців, вимагає ре-
тельного управління дебіторською заборгованістю. З метою поліпшення 
стану дебіторської заборгованості необхідно: систематично контролювати 
співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованостей; по можливо-
сті збільшувати кількість покупців з метою зменшення ризику несплати мо-
нопольним покупцем; своєчасно контролювати стан розрахунків за про-
строченими заборгованостями. 

Також при вищеназваних умовах функціонування підприємства до-
сить гостро постає питання щодо джерел формування фінансових ресурсів. 
В теоретичному аспекту можна говорити про часткове вирішення даної про-
блеми за рахунок банківських кредитів, але реальні умови кредитування в 
більшості випадків не є прийнятними для малих підприємств. Як варіант ви-
рішення даного питання к. е. н. Буряк Леонід Дмитрович говорить про залу-
чення іноземного капіталу кількома методами. По-перше, на партнерських 
засадах для спільної роботи. Але не завжди і не кожна іноземна фірма дає 
згоду на спільну роботу. По-друге, продаж акціонерного капіталу шляхом 
випуску привілейованих акцій. Цей метод виключає можливість для підпри-
ємця залучати небажаних партнерів. 

Отже при впровадженні фінансового менеджменту на малому підпри-
ємстві необхідно враховувати відмінності його функціонування, що надають 
йому як переваги так і недоліки. 

 


