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стану підприємства (індивідуальний підхід до визначення найго-
ловніших показників); розробляти нові методи оцінки фінансово-
го стану, а також способи покращення фінансового стану, підви-
щення платоспроможності і ліквідності, зокрема комплексного
характеру нормалізувати, стабілізувати, привести до міжнарод-
них норм фінансове та податкове законодавство; удосконалювати
інформаційно-методичне забезпечення аналізу та уніфікувати
методики форм фінансової звітності, що дозволить підвищити її
аналітичні можливості та реальність оцінки майна; адаптувати
закордонні методики аналізу фінансового стану, що на сьогодні-
шній день виступають основними у процесі його здійснення, до
соціально-економічних умов і практики господарювання суб’єк-
тів національного господарства; проводити методичні семінари
для осіб, відповідальних за здійснення аналізу фінансового стану
з метою формування мотиваційних аспектів його удосконалення
та підвищення рівня кваліфікації тощо.
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ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ
МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Одним з свідоцтв економічного відродження країни є ство-
рення нових робочих місць. В умовах економічної кризи в Украї-
ні таке явище під силу тільки підприємствам малого і середнього
бізнесу.
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Внаслідок зростання значення таких підприємств в економіці
країни розроблені державні програми підтримки малого бізнесу,
запропоновані сприятливі варіанти оподаткування і максималь-
ного спрощення ведення бухгалтерського обліку.

Для будь-якого підприємства важлива розробка заходів щодо
ефективного аналізу діяльності кожного окремого підприємства
малого бізнесу, тому правильний підхід до цього питання та ви-
бір найраціональнішої форми обліку є головним напрямком ро-
боти підприємства.

Головна перевага малого бізнесу — сукупність форм і методів
пристосування до змін на глобальному ринку: здатність реагува-
ти на зміни як наслідок невеликого обсягу виробництва та обме-
жених ресурсів, вразливість порівняно з великими компаніями;
заповнення прогалин в економіці внаслідок неможливості засто-
сування ефекту масштабу у виробництві та збуті, що має багато-
рівневий характер; головне джерело новацій як результат вільні-
ших організаційних умов на малих підприємствах, індивідуалі-
зації підходу в розробленнях.

У бухгалтерському обліку й аналізі фінансових результатів ді-
яльності малих підприємств виникають ключові проблемні пи-
тання, а саме:

⎯ складність застосування окремих П(С)БО та формування
облікової політики малого підприємства;

⎯ надмірна складність методик обліку витрат для підпри-
ємств малого бізнесу;

⎯ недосконалість спрощеного Плану рахунків, регістрів бух-
галтерського обліку для малих підприємств;

⎯ неадекватність форм фінансової звітності різних за розміром,
обсягом і видами діяльності підприємств сфери малого бізнесу;

⎯ відсутність єдиної комплексної методики проведення ана-
лізу фінансових результатів діяльності малих підприємств.

Основним питанням організації обліку на підприємствах ма-
лого бізнесу є створення надійної та достовірної системи отри-
мання інформації, яка б давала можливість ефективного здійс-
нення управління суб’єкта малого підприємництва та отримання
прибутку від його діяльності.

Основні причини гальмування розвитку малого підприємниц-
тва в Україні:

— неопрацьованість законодавства як з питань розвитку мало-
го підприємництва, так і підприємництва в цілому;

— високі податки, що змушує деяких суб’єктів малого та се-
реднього підприємництва йти в тіньову економіку;
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— недостатня державна фінансова-кредитна і майнова під-
тримка малих підприємств;

— відсутність дійового механізму реалізації державної полі-
тики щодо підтримки малого бізнесу;

— недосконалість системи обліку та статистичної звітності
малих підприємств;

Можна запропонувати такі напрями вирішення системних
проблем розвитку малого підприємництва:

1. Сприяти формуванню сприятливого підприємницького клі-
мату:

а) привести чинні нормативно-правові акти місцевих держав-
них адміністрацій та органів місцевого самоврядування у відпо-
відність до принципів державної регуляторної політики;

б) розробити механізм часткового відшкодування з місцевих
бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єк-
тами малого та середнього підприємництва для реалізації інвес-
тиційних проектів;

в) сформувати регіональні бази даних щодо інвестиційних
пропозицій малих підприємств (особливу увагу слід звернути на
розповсюдження інформації серед іноземних інвесторів).

2. Для створення нових робочих місць і скорочення безробіття
та стимулювання розвитку підприємництва місцевій владі необ-
хідно:

а) сприяти самозайнятості безробітних шляхом надання їм од-
норазової грошової допомоги для започаткування власної підпри-
ємницької діяльності. Для отримання такої допомоги безробітні
повинні представити бізнес-план для вирішення актуальних на
регіональному рівні проблем;

б) при перепідготовці та підвищенні кваліфікації безробітних
особливу увагу слід приділяти професіям, що не тільки користу-
ються попитом на ринку праці, але й дають змогу започаткувати
власну справу;

в) проводити семінари та курси підвищення кваліфікації для
всіх бажаючих розпочати підприємницьку діяльність.

3. Стимулювати проведення регіональних конкурсів (тендерів)
щодо закупівлі товарів і надання послуг малими підприємствами
за кошти державних і місцевих бюджетів, а також участь підпри-
ємців у виконанні регіональних замовлень.




