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фінансових результатів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ НА 
МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Для економіки країни малий бізнес є одним із головних факторів розвитку. 

Адже, економічний розвиток країни невідривно пов’язаний із зростанням 

підприємницької активності. А розвиток саме малого бізнесу є 

найперспективнішим засобом створення конкурентної ринкової економіки. 

У свою чергу, становлення малого підприємництва потребує своєчасного 

та ефективного прийняття управлінських рішень, інформаційною базою для 

яких є дані бухгалтерського обліку. Тому на сьогодні досить актуальним 

питанням на підприємствах малого бізнесу є кваліфікована організація обліку. 

Тільки чітко продумана та правильно організована система обліку 

господарської діяльності дає змогу працівникам підприємства отримувати 

достовірну, своєчасну інформацію, на основі якої здійснюється прийняття 

управлінських рішень. 

 Як відомо, починаючи з 01.01.2000 р. всім підприємствам, незалежно від 

їх організаційно-правової форми і форми власності, у тому числі і малим, 

необхідно вести бухгалтерський облік і складати фінансову звітність згідно 

Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 

996-XIV від 16.07.99 р. (далі — Закон № 996) [1]. Цей Закон визначає правові 

принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і 

складання фінансової звітності в Україні. 
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Організація обліку на малому підприємстві, як і на будь якому іншому, 

вимагає налагодження чіткої системи бухгалтерського обліку, контролю і 

звітності. Проте малі форми господарювання обумовлюють і ряд специфічних 

особливостей у застосуванні методів та прийомів бухгалтерського обліку. 

 З організації бухгалтерського обліку малим підприємством здійснюються 

заходи, які необхідно відобразити в наказі про організацію бухгалтерського 

обліку [2, с. 82]: 1) вибір форми організації бухгалтерського обліку; 2) 

встановлення правил документообігу й технології обробки облікової 

інформації; 3) використання системи рахунків бухгалтерського обліку; 4) 

встановлення системи й форми внутрішньогосподарського (управлінського) 

обліку, звітності й контролю господарських операцій; 5) встановлення порядку 

проведення інвентаризації активів і зобов’язань для забезпечення вірогідності 

даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємства. 

Чинним законодавством визначено, що узагальнення інформації про 

господарські операції малі підприємства можуть здійснюватися за простою і 

спрощеною формою бухгалтерського обліку. 

 Проста форма застосовується малими підприємствами з незначним 

документообігом (кількістю господарських операцій), які здійснюють діяль-

ність з виконанням нематеріаломістких робіт і послуг. При використанні про-

стої форми бухгалтерського обліку мале підприємство веде лише два регістри. 

Це журнал обліку господарських операцій і відомість 3-м. Журнал ведеться 

щомісячно, і записи в ньому здійснюються в хронологічному порядку. Крім 

проводок, у журналі вказуються обороти по дебету і кредиту кожного суб-

рахунку та сальдо на початок і кінець місяця. Суму оборотів визначають на під-

ставі даних, зазначених у журналі, шляхом простого підсумовування [3, с. 352]. 

Право на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та 

звітності мають малі підприємства, що відповідають критеріям визначеним в 

п.154.6 та 291.4 ПКУ [4]. 

Крім цього, малі підприємства – СПД мають право самі вибирати форму 
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обліку, вони можуть пристосовувати реєстри обліку до специфіки своєї роботи.  

Аналітичний і синтетичний облік на малих підприємствах можна вести у 

типових реєстрах, що рекомендовані Міністерством фінансів України наказом 

від 25.06.2003 р. №422.[5] 

Спрощена форма обліку передбачає застосовування замість журналів або 

журналів – ордерів Відомостей (№ 1-м по № 5-м), де узагальнюючим регістром 

є оборотно-сальдова відомість. Для кожного рахунку чи групи рахунків 

призначена конкретна відомість. На підставі первинних і зведених документів у 

них роблять записи за дебетом і кредитом відповідних рахунків [3, с. 353]. 

 Також у разі потреби малі підприємства можуть використовувати 

додаткові регістри (виготовлені самостійно) для узагальнення інформації про 

господарські операції щодо окремих активів, зобов’язань, капіталу, доходів та 

витрат, підсумкові дані з яких переносяться до відповідних граф журналів [6]. 

Успішне функціонування будь-якого малого підприємства не можливе без 

відповідним чином організованої системи обліку. На малому підприємстві до 

певної межі можливе скорочення і спрощення обліку. У зв’язку з цим, поряд із 

прагненням найменших витрат часу на його ведення, необхідно пам’ятати про 

діючі вимоги щодо організації обліку, визначені нормативними актами. Для 

належної організації обліку на малих підприємствах необхідно обирати 

облікові регістри, які найбільш повно будуть відображати рух активів, капіталу, 

зобов’язань малого підприємства, однією з переваг яких повинна бути простота 

їх складання та зрозумілість наведеної інформації. Дана умова особливо 

важлива в умовах ручної обробки інформації, що характерно для організацій 

малого бізнесу. Правильний вибір форми бухгалтерського обліку є однією з 

необхідних умов ефективної організації бухгалтерського обліку 

господарюючого суб’єкта. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ЗА ЦЕНТРАМИ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

В період ринкової трансформації вітчизняної економіки зростає 

необхідність розробки ефективного економічного механізму стимулювання 

економії витрат. Розширення масштабів бізнесу, ускладнення його 

організаційної структури спричиняє необхідність передачі частини 

повноважень щодо прийняття певних рішень, у тому числі і щодо управління 

витратами, на різні рівні управління. Тому одним із основних підходів до 

побудови ефективної системи управління витрат є організація обліку витрат за 

місцями виникнення та центрами відповідальності. 

Проблеми організації обліку витрат за центрами відповідальності розгляда-

лись у працях учених: О.В. Блоцького, А.М. Герасимовича, З.В. Гуцайлюка, 

В.П. Завгороднього, В.В. Сопка, С.Ф. Голов [1]. 

Організація ефективної системи обліку витрат за центрами 

відповідальності в межах конкретного підприємства, на мою думку, повинна 

здійснюватися у певній послідовності. 

На першому етапі передбачається виділення відповідних центрів з метою 

закріплення відповідальності конкретних осіб. При цьому більшість науковців 

погоджуються з тим, що під центром відповідальності слід розуміти окремий 

сегмент підприємства (робоче місце, бригада, ділянка, цех, відділ тощо), в 

межах якого встановлено персональну відповідальність керівника за результати 

діяльності його підрозділу. 

На другому етапі доцільно встановити персональну відповідальність 


