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У статті проаналізовано сучасний стан діяльності суб’єктів середнього та малого підприємництва, а також проблемні аспекти 
організації та методики бухгалтерського обліку таких підприємств. Проведено аналіз змін в оподаткуванні, у частині спеціальних 
режимів оподаткування, та встановлено їх позитивний вплив на діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання.
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В статье проведен анализ современного состояния деятельности субъектов среднего и малого предпринимательства, а так-
же проблемные аспекты организации и методики бухгалтерского учета данных предприятий. Проведен анализ изменений в на-
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In this article the current conditions of activities of small and medium-sized enterprises as well as the problematic aspects of 
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of special tax regimes, has been worked out and the positive impact of these changes on the activities of national business entities has 
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Постановка проблеми. За сучасних умов господа-
рювання малий та середній бізнес у світі все більше 
відіграє визначальну роль у зростанні національних 
економік країн світу, сприяє розвитку внутрішньої 
конкуренції та ділової активності. Суб’єкти госпо-
дарювання малого та середнього бізнесу характе-
ризуються наявністю суттєвих переваг: можливість 
прийняття гнучких та оперативних управлінських 
рішень, підтримка зайнятості населення та створен-
ня робочих місць, необхідність невеликого обсягу 
початкових інвестицій в створення бізнесу, іннова-
ційний характер господарської діяльності, виконан-
ня допоміжних функцій господарювання стосовно 
великих підприємств тощо. Проте в Україні ситу-
ація дещо погіршена та значна частка підприємств 
змушені перебувати в тіньовому секторі економіки у 
зв’язку з наявністю складнощів їх економічного роз-
витку, особливо у сфері оподаткування та бухгалтер-
ського обліку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Остан-
нім часом в Україні питання бухгалтерського облі-
ку суб’єктів малого та середнього бізнесу все більше 
актуалізується серед науковців, зокрема М.Д. Білик 
та Т.О. Білик [1] вивчено особливості оцінки та про-
гнозування результатів діяльності малих підпри-
ємств, Н.І. Бузак [2] у своїх дослідженнях визначено 
основні напрями покращення організації бухгалтер-
ського обліку малих підприємств, О.О. Радецька [3], 
С.М. Соболь [4] дослідили особливості розвитку ма-
лого бізнесу в Україні, А.В. Череп [5] визначено про-
блеми в оподаткуванні та встановлено шляхи їх роз-
витку в Україні.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. За умов динамічних змін вітчизняного 
законодавства невирішеними залишаються питання 
теоретичного та практичного характеру, зокрема за-

безпечення взаємоузгодження національних норма-
тивно-правових актів, які регулюють різні сфери 
діяльності суб’єктів господарювання, а також підви-
щення ефективності діяльності підприємств малого 
та середнього бізнесу в частині удосконалення орга-
нізаційно-методологічного інструментарію бухгал-
терського обліку таких підприємств;

Метою статті є визначення особливостей діяль-
ності суб’єктів малого та середнього бізнесу та вста-
новлення на цій основі основних проблем розвитку 
діяльності та проблем їх облікового забезпечення й 
оподаткування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вагоме 
значення малого та середнього бізнесу, крім вище за-
значеного, підкреслюється й тим, що в останні роки 
на державному рівні розробляються програми під-
тримки розвитку малого та середнього бізнесу, по-
стійно вносяться зміни й до податкового законодав-
ства з метою створення сприятливого бізнес-клімату 
для таких підприємств. Досліджуючи динаміку ство-
рення бізнес-одиниць за останні роки (рис. 1), вста-
новлено, що до 2010 р. частка суб’єктів підприємни-
цтва та фізичних осіб підприємств була найбільшою. 
З 2010 р. така ситуація збереглася, проте відбуло-
ся падіння кількості усіх груп суб’єктів господарю-
вання зі стабільним зростанням кількості середніх 
підприємств. Така ситуація пов’язана, насамперед, 
з прийняттям у грудні 2010 р. Податкового кодексу 
України, який фактично став передумовою закриття 
певної частини підприємств та переходу частини до 
тіньового сектора економіки. Найбільша частка се-
ред суб’єктів господарювання в Україні зберігається 
за фізичними особами – підприємцями.

У цілому за роки незалежності частка дрібних 
підприємств в українському ВВП, за оцінками екс-
пертів, поки що не досягла і 15%. Це значно менше, 



209ауковий вісник Херсонського державного університетуН

ніж у розвинених економіках: у Німеччині на частку 
малого бізнесу припадає 60%, в Італії – 70%, і на-
віть у сусідніх Росії та Білорусі – 22% і 23% відпо-
відно [7].

Обсяги реалізації виготовленої продукції (товарів, 
робіт, послуг) вітчизняними суб’єктами господарю-
вання, а також частка кожного суб’єкта у загально-
му обсязі реалізації в країні за 2010–2013 рр. пред-
ставлені на рисунку 2.

2010 2011 2012 2013
Великі підприємства 1401,6 1775,8 1761,1 1717,4
Середні підприємства 1396,4 1607,6 1769,4 1662,1
Малі підприємства 386,4 607,8 672,7 670,3
Мікропідприємства 181,9 189,8 212,7 216,1
Фізичні особи-підприємці 190,1 181,7 225,4 244,5
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Рис. 2. Динаміка обсягів реалізації продукції  
за період 2010-2013 рр.

Сформовано на основі: [8]

На несприятливе економічне середовище вказу-
ють і фінансові результати діяльності господарю-
ючих суб’єктів (рис. 3), аналіз яких показав, що 
станом на 2013 р. більш як третина середніх та 
мікропідприємств є збитковими, і лише малі під-
приємства у досліджуваному періоді були прибут-
ковими.
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Рис. 3. Фінансові результати суб’єктів 
господарювання за 2013 р.

Сформовано на основі: [9]

На думку експертів [10], до основних проблем 
здійснення діяльності підприємствами малого та се-
реднього бізнесу можна віднести:

– недоступність грошей і висока вартість кредит-
них ресурсів;

– низька купівельна спроможність населення, 
зміна пріоритетів / стратегій поведінки споживачів 
і, як наслідок, зниження обсягів продажів;

– криза ліквідності і криза неплатежів;
– велика кількість видів діяльності, яка підлягає 

ліцензуванню.
Відповідно до даних порталу «Аграрний сектор 

України» [11] до вищезазначених проблем можна 
віднести: тяжкий тягар оподаткування, відсутність 
належного нормативно-правового забезпечення роз-
витку малого бізнесу, обмеженість або повна відсут-
ність матеріально-фінансових ресурсів, недоскона-
лість системи обліку та статистичної звітності малого 
підприємництва, обмеженість інформаційного та 
консультативного забезпечення, недосконалість сис-
теми навчання та перепідготовки кадрів тощо.

Більшість з названих проблем, крім недоскона-
лості законодавства та системи обліку, залежить від 
загального стану національної економіки країни. 
Розглянемо особливості нормативно-правового регу-
лювання та системи бухгалтерського обліку.

Якщо говорити про особливості організації сис-
теми бухгалтерського обліку, то вона на малих та 
середніх підприємствах залежить від наявності на-
ступних варіацій:

– вибір системи оподаткування (згідно із законо-
давством підприємства, незалежно від розмірів та 
форм господарювання, можуть обирати як загаль-
ну систему оподаткування, так і спрощену систему, 
якщо відповідатимуть відповідним критеріям);

– вибір форми організації бухгалтерського обліку 
(відповідно до законодавства існує чотири варіанти 
вибору суб’єктів ведення бухгалтерського обліку, ко-
жен з яких може бути обраний власником);

– вибір системи бухгалтерського обліку (залеж-
но від обсягів здійснюваної діяльності та вимог зако-
нодавства, суб’єкти малого підприємництва можуть 
обирати загальну, спрощену та просту форми бухгал-
терського обліку та складати на цій основі загальну, 
спрощену або просту фінансову звітність);

– використання плану рахунків (мають право на 
вибір як загального, так і спрощеного плану рахун-
ків бухгалтерського обліку, в залежності від форми 
організації та обраної системи оподаткування);

– можливість ведення бухгалтерського обліку без 
використання плану рахунків та принципу подвій-
ного запису (є характерним для суб’єктів мікропід-
приємництва).

Наявність такої кількості варіацій є позитивним 
моментом, оскільки підприємство може організувати 
систему бухгалтерського обліку відповідно до своїх 
потреб та обсягів діяльності.

Якщо ж говорити про недосконалість норматив-
ного регулювання, розглянемо одну із невідповіднос-

2010 2011 2012 2013
Великі підприємства 586 659 698 659
Середні підприємства 20983 20753 20189 18859
Малі підприємства 56796 58468 57587 55332
Мікропідприємства 300445 295815 286461 318477
Фізичні особи-підприємці 1793243 1313004 1224315 1318703
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Рис. 1. Динаміка кількості суб’єктів 
господарювання за 2010–2013 рр.

Сформовано на основі: [6, с. 32]

Таблиця 1
Класифікація малих та середніх підприємств  

згідно з господарським законодавством

Вид суб’єкта 
господарювання

Середня кількість 
працівників

Розмір річного 
доходу

Суб’єкт мікропід-
приємництва Не > 10 осіб

Не > 2 млн €
за середньоріч-

ним курсом НБУ

Суб’єкт малого 
підприємництва Не > 50 осіб

Не > 10 млн €
за середньоріч-

ним курсом НБУ

Суб’єкт середнього 
підприємництва 51-250 осіб 10-50 млн €
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тей щодо класифікації суб’єктів малого підприємни-
цтва. Класифікація малих та середніх підприємств, 
відповідно до Господарського кодексу України, пред-
ставлена у таблиці 1.

Відповідно до Податкового кодексу України най-
більший розмір річного доходу, за яким суб’єкт гос-
подарювання може перебувати на спрощеній системі 
оподаткування є 20 млн грн. Звідси випливає, що 
з урахуванням поточних курсів НБУ, на спроще-
ній системі оподаткування за ознакою доходності, 
можуть перебувати лише суб’єкти мікропідприєм-
ництва та фізичні особи – підприємці. За ознакою 
доходності як малі, так і середні підприємства не під-
падають під перебування на спрощеній системі опо-
даткування, що збільшує для них податковий тиск, 
у зв’язку з необхідністю перебування на загальній 
системі оподаткування.

Як було зазначено вище, суб’єкти малого та се-
реднього бізнесу можуть обирати загальну, просту 
та спрощену форму ведення бухгалтерського обліку. 
Такий порядок визначається Методичними рекомен-
даціями по застосуванню регістрів бухгалтерського 
обліку малими підприємствами, затвердженими нака-
зом Міністерства фінансів України від 25.06.2003 р. 
№ 422. Відповідно до даних методичних рекоменда-

цій проста форма бухгалтерського обліку передбачає 
використання Журналу обліку господарських опера-
цій та застосовується малими підприємствами з не-
значним документообігом (кількістю господарських 
операцій), що здійснюють діяльність з виконання 
нематеріаломістких робіт і послуг [12]. Зазвичай об-
сяг операцій не повинен перевищувати 100 господар-
ських операцій на місяць.

Інші ж суб’єкти малого підприємництва, які здій-
снюють більших обсяг господарських операцій та ви-
конують матеріаломісткі роботи і послуги застосову-
ють спрощену форму бухгалтерського обліку.

Інші ж вимоги висуваються податковим зако-
нодавством. Так, згідно з Податковим кодексом 
України, фізичні особи – підприємці, які не є 
платниками податку на додану вартість, незалеж-
но від групи єдиного податку, ведуть Книгу обліку 
доходів шляхом щоденного, за підсумками робочо-
го дня, відображення отриманих доходів. Фізичні 
особи – підприємці, які є платниками податку на 
додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за 
формою та в порядку, що встановлені центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання та реалізує державну податкову і митну по-
літику [13].

Таблиця 2
Порівняльна характеристика П(С)БО 25 «Фінансовий звіт  

суб’єкта малого підприємництва» та МСФЗ для МСП

Критерій порівняння П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого 
підприємництва»

Міжнародний стандарт фінансової звітності 
для малих та середніх підприємств

Сфера дії

Установлює зміст і форму Фінансового звіту 
суб’єкта малого підприємництва та порядок за-
повнення його статей

Визначає мету подання фінансових звітів 
малих та середніх підприємств та ознаки, за-
вдяки яким інформація у фінансових звітах 
є корисною. Також визначаються концепції 
та базові принципи, на яких ґрунтуються 
фінансові звіти МСП

Суб’єкти, які 
належать до малих 

та середніх 
підприємств

1) юридичні особи, які визнані законодавством 
суб’єктами малого підприємництва; 
2) представництва іноземних суб’єктів господар-
ської діяльності;
3) юридичні особи, що відповідають критеріям, 
визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу 
III Податкового кодексу України;
4) юридичні особи, що відповідають критеріям 
мікропідприємництва

1) не є підзвітними громадськості;
2) оприлюднюють фінансові звіти загального 
призначення для зовнішніх користувачів

Якісні характеристики 
звітності

Не визначаються Визначаються

Глосарій термінів Не наводиться Наводиться

Оцінка статей Визначається в розрізі кожної статті фінансово-
го звіту

Двома поширеними базами оцінки є історич-
на вартість та справедлива вартість

Принципи визнання 
статей

Не визначаються Принципи визнання, при первісній оцінці, 
подальша оцінка

Порядок згортання 
статей

Згортання статей активів та зобов’язань є не-
припустимим, крім окремих випадків

Підприємство не може проводити згортання 
активів та зобов’язань або доходу та витрат, 
якщо це не вимагається 

Вимоги до 
достовірного подання

Не визначаються Наводяться

Склад фінансової 
звітності

1) Фінансовий звіт суб’єкта малого підприєм-
ництва:
1.1. Баланс;
1.2. Звіт про фінансові результати;
2) Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого 
підприємництва:
1.1. Баланс;
1.2. Звіт про фінансові результати

1) звіт про фінансовий стан на дату звітності;
2) одне з двох:
2.1) єдиний звіт про сукупний дохід за звіт-
ний період, або
2.2.) окремий звіт про прибутки та збитки і 
окремий звіт про сукупний дохід;
3) звіт про зміни у власному капіталі за звіт-
ний період;
4) звіт про рух грошових коштів за звітний 
період;
5) примітки, що містять стисле викладення 
значної облікової політики та іншу поясню-
вальну інформацію

Інші критерії

Не визначаються Особливості складання окремих звітів, облі-
кова політика, облік різних об’єктів обліку, 
спільної та специфічних видів діяльності, об-
лік в умовах гіперінфляції
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При веденні Книги обліку доходів та Книги облі-

ку доходів і витрат подвійний запис не використову-
ється, що значно полегшує ведення бухгалтерського 
обліку та потребує від суб’єкта ведення бухгалтер-
ського обліку наявності базових знань з бухгалтер-
ського обліку. У зв’язку з чим бухгалтерський облік 
досить часто ведуть безпосередньо самі фізичні осо-
би – підприємці.

Юридичні особи, які перебувають на спрощеній 
системі оподаткування, використовують дані спро-
щеного бухгалтерського обліку щодо доходів та ви-
трат [13]. При веденні спрощеного бухгалтерського 
обліку використовується принцип подвійного запису.

З вищенаведеного видно, що вимоги щодо веден-
ня бухгалтерського обліку бухгалтерським та подат-
ковим законодавством не збігаються і підприємствам 
необхідно керуватися низкою нормативних актів для 
правильної організації системи бухгалтерського об-
ліку.

Щодо методики бухгалтерського обліку малих та 
середніх підприємств, то сьогодні вона визначається 
національним Положенням (стандартом) бухгалтер-
ського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого 
підприємництва» [14], Методичними рекомендація-
ми по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку 
малими підприємствами [12] та Міжнародним стан-
дартом фінансової звітності для малих та середніх 
підприємств [15].

Порівняльну характеристику П(С)БО 25 та МСФЗ 
для МСП наведено у таблиці 2.

Як видно з даних таблиці 2, між П(С)БО 25 та 
МСФЗ для МСП існує значна кількість відмінностей. 
Варто відзначити, що МСФЗ для МСП є більш ін-
формативним, тоді як критерії, які не визначаються 
в П(С)БО 25, визнаються іншими П(С)БО або нор-
мативними актами, що створює складнощі для бух-
галтера у зв’язку з необхідністю одночасного вико-
ристання одразу декількох нормативних актів при 
складанні звітності.

Особливу увагу необхідно звернути на те, що згід-
но законодавства України, підприємства, які опри-
люднюють свою звітність, повинні складати її за 
МСФЗ, а у МСФЗ для МСП зазначено, що такі під-
приємства, не мають права керуватися даним доку-
ментом. Отже, звідси випливає, що суб’єкт малого 
підприємства, який згідно законодавства України 
зобов’язаний оприлюднювати свою фінансову звіт-
ність, повинен складати її на загальних підставах за 
іншими МСФЗ.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, у 
ході дослідження проаналізовано динаміку розви-
тку та сучасний фінансовий стан суб’єктів малого та 
середнього бізнесу та встановлено, що вони займа-
ють важливе місце в економічному розвитку держа-
ви. Визначено, що розвиток суб’єктів середнього та 
малого підприємництва стримується у зв’язку з на-
явністю низки проблем: макроекономічні проблеми, 
складні законодавчі вимоги, проблеми фінансово-
го характеру, складнощі в оподаткуванні, недоско-

налість системи бухгалтерського обліку тощо. Крім 
того, встановлено низку невідповідностей у законо-
давстві щодо критеріїв визнання суб’єктів середнього 
та малого підприємництва, організації та методики 
бухгалтерського обліку, а також його нормативного 
методичного забезпечення, які потребують удоскона-
лення з метою утворення сприятливого бізнес-кліма-
ту для таких підприємств.
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