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MS Excel у середовище «Statistica» з метою формування прогноз-
них даних і проведення стратегічного аналізу господарської дія-
льності.

За результатами дослідження зроблено висновки, що застосу-
вання окресленого аналітичного механізму із використанням
комплексу програм дозволить автоматизувати проведення ком-
плексного аналізу діяльності бюджетних установ оперативно,
ефективно, при мінімально витраченому часу та без додаткового
використання бюджетних коштів.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ
ПАСИВУ БАЛАНСУ СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

В Україні було прийнято та впроваджується сьогодні Закон
України «Про розвиток та державну підтримку малого та серед-
нього підприємництва в Україні». В умовах захисту незалежності
вітчизни та цілісності території України, відповідно важкого еко-
номічного стану держави зростає значення об’єктивної оцінки ді-
яльності господарської діяльності суб’єктів малого підприємниц-
тва (СМП), які відіграють важливу роль у формування держав-
ного бюджету.
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Господарська діяльність суб’єктів малого підприємництва,
складається з двох безупинних взаємозалежних процесів: проце-
су виробництва продукції (надання послуг, виконання робіт) і їх
реалізації або ж здійснення оплати за цей вид робіт.

Для здійснення своєї діяльності такі суб’єкти малого підпри-
ємництва мають розпоряджатися певними матеріальними, трудо-
вими і фінансовими ресурсами та джерелами іх утворення. Тому
аналіз джерел утворення господарських ресурсів СМП має вели-
ке значення в забезпеченні успішної його діяльності.

Повинна бути правильно створена організація та методика
проведення аналізу пасиву балансу як першого джерела оціню-
вання джерел фінансування діяльності даних суб’єктів господа-
рювання.

На сьогодні дане питання є мало дослідженим і тому є доволі
актуальним.

Проблематичність полягає в тому, що багато питань залиша-
ються невирішеними та дискусійними. Це стосується, наприклад,
змісту та побудови спрощеного та скороченого фінансового звіту
суб’єктів малого підприємництва, в т. ч. числі балансу; організа-
ції та методики аналізу його показників та ін.

Метою дослідження є удосконалення аналізу показників па-
сиву балансу на підприємствах — суб’єктах малого підприєм-
ництва.

Виходячи з даної поставленої мети дослідження розв’язу-
ються такі завдання:

— розробити пропозиції з удосконалення організації аналізу
показників пасиву балансу СМП;

— розробити пропозиції з удосконалення методики аналізу
показників пасиву балансу СМП.

На основі опрацювання спеціальної літератури та узагальнен-
ня існуючого практичного досвіду проведення аналізу пасиву ба-
лансу за формою № 1-м пропонується така схема організаційних
етапів його аналітичного дослідження:

1) аналіз складу та структури загальних джерел фінансування;
2) аналіз складу та структури власного капіталу;
3) аналіз складу та структури позикового капіталу;
4) аналіз складу та структури поточних зобов’язань;
5) аналіз показників фінансової стійкості СМП за даними па-

сиву балансу.
Для аналізу складу та структури пасиву балансу пропонують-

ся загальноприйняті макети аналітичних таблиць, які вміщують
такі показники в шапці таблиці: номер з порядком, найменування
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видів джерел утворення, їх сума та питома вага до підсумку на
початок звітного періоду та відповідно на його кінець, відхилен-
ня в тисячах гривень та у відсотках за питомою вагою, а також
темпи приросту або спадання (відносне відхилення).

Пропонується наступний склад і методика визначення показ-
ників фінансової стійкості за даними пасиву балансу для СМП:
А) глобальні показники:
1) позитивний власний капітал — різниця між загальними ак-

тивами (валюта балансу) та загальними зобов’язаннями;
2) коефіцієнт фінансової незалежності (автономії, власності,

концентрації власного капіталу) — відношення власного капіталу
до загального;

3) коефіцієнт фінансової залежності (заборгованості, концент-
рації позикового капіталу) — відношення позикового капіталу до
загального;

4) коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля)
— відношення позикового капіталу до власного;

5) частка (коефіцієнт) довгострокового (перманентного) капі-
талу в загальному капіталі — відношення перманентного капіта-
лу до загального;

6) коефіцієнт фінансового лівериджу або коефіцієнт фінансо-
вого важеля — відношення довгострокового позикового капіталу
до власного;

7) коефіцієнт незалежності довгострокового (перманентного)
капіталу — відношення власного капіталу до довгострокового
(перманентного) капіталу;

8) коефіцієнт залежності довгострокового (перманентного)
капіталу — відношення довгострокового позикового капіталу до
довгострокового (перманентного) капіталу;
Б) головні показники:
9) коефіцієнт довгострокових зобов’язань і забезпечень —

відношення довгострокових зобов’язань і забезпечень до загаль-
ного позикового капіталу;

10) коефіцієнт поточних зобов’язань і забезпечень — відно-
шення поточних зобов’язань і забезпечень до загального позико-
вого капіталу.

Результати дослідження для наочності доцільно продемонст-
рувати рисунками, наприклад, стовпчиковими чи круговими діа-
грамами, графіками та ін.

Внесені пропозиції значно покращать аналіз пасиву балансу
СМП.


