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Відповідно до закону України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» [3] електронний документообіг - сукупність процесів створення, оброблення, 

відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних 

документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з 

підтвердженням факту одержання таких документів.  

Впровадження безпаперової бухгалтерії буде сприяти значному підвищенню 

ефективності організації облікового процесу на інноваційній основі.  

Електронний документообіг сприятиме системному фіксуванню, обробці та архівуванні 

інформації про здійснювані господарські операції на підприємстві. 

Отже, система електронного документообігу забезпечує реєстрацію, облік і зберігання 

документів, доступ до них та звітної інформації, ефективне управління процесами руху та 

обробки документів, скорочення часу процедур узгодження документів та прийняття рішень, 

зменшення витрат робочого час працівників. 
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ПОРІВНЯННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ТА 

МІКРОПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ  
 

Розвиток малого та мікропідприємництва у багатьох розвинутих країнах світу 

сприяло їх економічному і соціальному розвитку. В Україні теж є державні програми 

підтримки суб’єктів господарської діяльності малого і мікропідприємництва. 

За даними урядового порталу підтримки цих суб’єктів господарювання на теперішній 

час зазначено, що малий і середній бізнес має значний вклад в економіку України і 

забезпечує близько 64 % доданої вартості, 81,5 % зайнятих працівників  та 37% надходжень 

до бюджету держави.  

Критерії віднесення підприємств до мікропідприємств, малих, середніх та великих 

підприємств визначено в ч. 2 ст. 2 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» [1]. Так, до мікропідприємств відносяться ті, показники яких на дату складання 

річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із 

таких критеріїв: балансова вартість активів - до 350 тисяч євро; чистий дохід від реалізації  

продукції (товарів, робіт, послуг) –до 700 тисяч євро; середня кількість працівників – до 10 

осіб. До малих відносяться підприємства, які не відповідають критеріям для 

мікропідприємств та показники яких на дату складання фінансової звітності за рік, що 

передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: балансова вартість 

активів – до 4 мільйонів євро; чистий дохід від реалізації продукції  (товарів, робіт, послуг) – 

до 8 мільйонів євро; середня кількість працівників – до 50 осіб. 
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З метою забезпечення кращого бізнес-клімату для розвитку малого підприємництва для 

таких суб’єктів господарювання запроваджено спрощену систему обліку, звітності та 

оподаткування. Фінансова звітність складається за скороченими показниками. 

Фінансову звітність мікропідприємства  складають за  такими формами (Баланс, 

форма№ 1-мс та Звіт про фінансові результати, форма №2-мс), а саме: мікропідприємства; 

підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до 

Податкового кодексу  (платники єдиного податку); непідприємницькі товариства.  

Фінансовий звіт  малого підприємства  складають за такими формами (Баланс, форма -1 

та Звіт про фінансові результати, форма №2), а саме: малі підприємства; представництва 

іноземних суб’єктів господарської діяльності. 

Різниця між Балансом за формою 1-мс та 1-м полягає у тому, що у формі 1-мс не 

міститься в активі розділ ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 

та пасиві розділ ІV. Зобов’язання пов’язані з необоротними активами, утримуваними для 

продажу, та групи вибуття. Крім цього є відмінність у кількості статей. Так, у формі № 1-мс 

в активі 6 статей , в пасиві 9 статей, а у ф.№1-м відповідно 16 статей в активі та 15 - у пасиві. 

У формі №2 -мс 8 статей, а у формі №2-м 9 статей. 

Отже, національні нормативно-правові акти спрямовані на зменшення 

адміністративного тиску, спрощення підготовки та подання фінансової звітності.  
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СТАН ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ ЯК ВАЖЛИВОГО  

ГРАВЦЯ НА РИНКУ КАПІТАЛІВ  
 

Запорукою сталого економічного розвитку України є забезпечення державності, 

фінансової безпеки, детінізації економіки тощо. Адже ці фактори є вирішальними при 

формуванні сприятливого інвестиційного клімату. При цьому стан фінансових інститутів та 

прозорість їх діяльності відіграють, на наше глибоке переконання, домінуючу роль. Одним 

з таких інститутів є фондовий ринок, який, не дивлячись на сформований і достатньо 

стабільний сектор акціонерної власності та відповідне правове поле, деформований і не 

виконує важливої функції сприяти активізації інвестиційних процесів в Україні. 

В економічно розвинених країнах фондовий ринок виступає важливим гравцем на 

фінансовому ринку та інструментом стабілізації соціально-економічного розвитку країни, 

оскільки сприяє активності інвестиційних процесів у національній економіці. Він грає 

ключову роль у національній фінансовій системі, адже дозволяє забезпечити фінансування 

потреб економічних агентів (держави, корпорацій та домогосподарств) у інвестиційних 

укладеннях або залученні інвестиційних ресурсів.  Функціональна роль такого ринку, поряд 

з перерозподілом прав власності, трансформацією заощаджень в інвестиції, забезпеченням 

альтернатив у використанні коштів, зводиться до формування інноваційної структури 

реального сектора економіки [1].  

Розвиток інвестиційного процесу в економіці України, подальше проведення 

ринкових реформ неможливі без створення ефективно працюючого фондового ринку, який 

має забезпечувати реалізацію національних інтересів України та сприяти зміцненню її 

економічного суверенітету. На сучасному етапі фондовий ринок України деформований, 


