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Технології форсайту у фінансовому прогнозуванні малого бізнесу в Україні
Проблеми формування малого бізнесу в Україні спричинені неефективним фінансовим забезпеченням, неефективним
механізмом оподаткування та нестабільним станом регуляторної політики. Мета статті – аналіз фінансового забезпечення
малого бізнесу та заміщення сценаріїв його покращення за допомогою інструментів форсайту. У статті оцінюються критерії
фінансового забезпечення малого бізнесу. У ній пропонується організаційний механізм фінансового забезпечення малого
бізнесу. У ній також оцінюється система відносин «держава-малий бізнес» у формуванні фінансового забезпечення
компаній та визначаються головні причини реалізації потенціалу малого бізнесу. Пропонується використання форсайт
технологій у створенні сценаріїв для формування фінансового забезпечення малого бізнесу. Розглядаються етапи та методи
систематичного форсайту. Робиться висновок, що фінансове забезпечення малого бізнесу в Україні слід зосередити не
тільки на змінах у законодавстві, але на покращенні державної підтримки малого бізнесу та поширенню відносин «державамалий бізнес».
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Технологии форсайта в финансовом прогнозировании малого бизнеса в Украине
Проблемы формирования малого бизнеса в Украине вызваны неэффективным финансовым обеспечением, неэффективным
механизмом налогообложения и нестабильным состоянием регуляторной политики. Цель статьи – анализ финансового
обеспечения малого бизнеса и замещения сценариев его улучшения с помощью инструментов форсайта. В статье
оцениваются критерии финансового обеспечения малого бизнеса. В ней предлагается организационный механизм
финансового обеспечения малого бизнеса. В ней также оценивается система отношений «государство-малый бизнес» в
формировании финансового обеспечения компаний и определяются главные причины реализации потенциала малого
бизнеса. Предлагается использование форсайт-технологий в создании сценариев для формирования финансового
обеспечения малого бизнеса. Рассматриваются этапы и методы систематического форсайта. Делается вывод, что
финансовое обеспечение малого бизнеса в Украине следует сосредоточить не только на изменениях в законодательстве, но
и на улучшении государственной поддержки малого бизнеса и распространению отношений «государство-малый бизнес».
Ключевые слова: финансовое обеспечение, малый бизнес, финансовые ресурсы, прогнозирование, сценарное планирование,
SWOT-анализ, анализ PEST.
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