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ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

ОПЕРАЦІЙ З ЕЛЕКТРОННИМИ ГРОШИМА 

 

Бурхливий розвиток електронної комерції викликав необхідність 

забезпечити дану діяльність універсальним платіжним засобом, достатньо 

гнучким та сучасним, яким стали електронні гроші. За останні роки 

український ринок електронних грошей пройшов багато перетворень. На 

сьогодні існує нормативний акт, який регулює умови функціонування 

електронних грошей в Україні – Положення про електронні гроші в Україні [2]. 

Але існує й ряд обмежень щодо розрахунків електронними грошима, а саме 

обмеження щодо суми електронних грошей, що можуть міститися на 

електронному пристрої, а також суми, яку фізичні особи мають право 

використовувати не має перевищувати протягом дня чи місяця. Однак, 

незважаючи на це український ринок електронних грошей щороку зростає , 

зокрема, обсяг емітованих електронних грошей у І півріччі 2016 року у 

порівнянні з аналогічним періодом попереднього року зріс на 17,4 млн. грн. та 

складає 39 млн. грн., а обсяг операцій за тей самий період збільшився на 0,7 

млрд. грн. та складає 1,8 млрд. грн. [1]. 

Разом з тим значне поширення використання електронних грошей 

підприємствами призводить до необхідності управління ними, і відповідно, їх 

достовірного відображення в бухгалтерському обліку та звітності підприємства як 

складової частини його активів. Проте, виявлена в ході дослідження відсутність 

розроблених організаційно– методичних засад бухгалтерського обліку 

електронних грошей призводить до стримування їх використання 

підприємствами. Оскільки на сучасному етапі раціональна організація 

бухгалтерського обліку на підприємстві є основою повного, достовірного та 

точного облікового відображення господарських операцій на підприємстві, а отже 

забезпечує належну інформаційну підтримку системи управління. Це і зумовлює 

актуальність представленого дослідження. 

Досліджуючи окремі питання організації бухгалтерського обліку в цілому, та 

окремих елементів організаційно– методичного забезпечення бухгалтерського 

обліку грошових коштів та розрахунків електронними грошима виявлено 

необхідність поглиблення досліджень в сфері організаційного та методичного 

забезпечення відображення в бухгалтерському обліку електронних грошей як 

нового та сучасного об’єкту бухгалтерського обліку. 

Щодо операцій з електронними грошима, зазначимо, що законодавчо 

методика облікового відображення електронних грошей не визначена, а тому на 

кожному підприємстві потрібно прописати дану методику в обліковій політиці.  

Відповідно до виділенних Івахненковим С.В етапів організації 

бухгалтерського обліку визначенно ряд заходів на кожному з етапів організації 

бухгалтерського обліку для забезпечення дієвої системи облікового відображення 



операцій з електронними грошима, що сприятиме достовірному розкриттю 

інформації про них у звітності.  

Так, на методичному етапі організації бухгалтерського обліку електронних 

грошей необхідно визначити порядок оцінки електронних грошей для потреб 

бухгалтерського обліку та порядок облікового відображення електронних грошей 

на рахунках бухгалтерського обліку. 

На технічному етапі організації бухгалтерського обліку електронних грошей 

необхідним є вибір або розробка форми ведення бухгалтерського обліку, 

затвердження (розробка) форм первинних документів для обліку електронних 

грошей, затвердження робочого плану рахунків для обліку операцій з 

електронними грошима та затвердження (розробка) форм внутрішньої звітності 

для повного та достовірного відображення інформації про електронні гроші 

Організаційний етап організації бухгалтерського обліку електронних грошей 

полягає у внесенні змін до посадової інструкції бухгалтера з обліку грошових 

коштів в частині основних обов’язків по відображенню електронних грошей в 

обліку. 

Розкриття інформації про електронні гроші відповідно до етапів організації 

бухгалтерського обліку дозволить зробити облік операцій з електронними 

грошима максимально інформативним, достовірним та точним, що в свою чергу 

забезпечить своєчасне отримання інформації про операції з ними. 

На сучасному етапі раціональна організація бухгалтерського обліку на 

підприємстві є основою повного, достовірного та точного облікового 

відображення господарських операцій на підприємстві, а отже забезпечує 

належну інформаційну підтримку системи управління. 

Запропоновані заходи щодо організації бухгалтерського обліку операцій з 

електронними грошима дозволять вчасно фіксувати, достовірно оцінювати, 

відповідно до аналітичних розрізів узагальнювати інформацію про електронні 

гроші та вчасно формувати внутрішню звітність про стан розрахунків 

електронними грошима для прийняття управлінських рішень. 
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