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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

В сучасних умовах розвитку економічної системи, що характеризуються 

існування значних ризиків та фінансово-економічної нестабільності, одним із 

альтернативних джерел залучення інвестиційних ресурсів є використання векселів 

та здійснення вексельних операцій. Як відмічає з цього приводу С.З. Мошенський, 

вексель розглядається урядом України як один з основних засобів проведення 

взаєморозрахунків між підприємствами і виходу з платіжної кризи [1, с. 1]. Хоча на 

сьогодні векселі ще не набули широкого застосування, для забезпечення їх 

ефективного впровадження в практику вітчизняних підприємств слід забезпечити їх 

адекватне облікове відображення. 

Питання бухгалтерського обліку та контролю вексельних операцій 

досліджували в своїх працях такі вітчизняні вчені як М.Т. Білуха, Б.І. Валуєв, Г.Г. 

Кірейцев, М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський, В.Г. Лінник, Є.В. Мних, 

С.З. Мошенський, М.Ф. Огійчук, М.С. Пушкар, П.Т. Саблук, В.В. Сопко, 

М.Г. Чумаченко, В.Г. Швець та інші. 

До складу актуальних питань обліку вексельних операцій можуть бути 

віднесені наступні: 

1. Розвиток теоретичних аспектів векселів як об’єкта бухгалтерського обліку. 

Зокрема, потребує уточнення економічна сутність поняття «вексель», що має 

враховувати особливості векселя і є найбільш оптимальним для подальшого 

розвитку методики бухгалтерського обліку вексельних операцій. Окрім цього для 

потреб бухгалтерського обліку має бути удосконалена існуюча класифікація 

векселів, яка має бути покладена в основу побудови системи синтетичного та 

аналітичного обліку на підприємстві. 

2. Розвиток методичних аспектів бухгалтерського обліку вексельних операцій. 

Хоча історія відображення векселів в системі бухгалтерського обліку почалась із 

виходом перших друкованих праць в сфері обліку, на сьогодні існує потреба в 

удосконаленні існуючих підходів у зв’язку з появою нових форм векселів та у 

зв’язку з їх використанням в нових видах господарських операцій, які 

характеризуються ускладненням взаємовідносин між контрагентами. 

3. Організаційні та методичні аспекти бухгалтерського обліку податкових 

векселів, що є безумовним зобов’язанням платника податку сплатити до бюджету 

відповідну суму коштів у порядку та терміни, визначені відповідним нормативно-

правовим актом. 

4. Обліково-аналітичне забезпечення використання вексельної форми 

розрахунків між підприємствами у порівнянні з іншими фінансовими 

інструментами, які можуть застосовуватись для прискорення реалізації товарів в 

умовах тимчасової нестачі грошових коштів у покупців. 

Вирішення вищенаведених проблемних питань, на нашу думку, сприятиме 

підвищенню рівня прозорості облікової системи та актуалізуватиме більш широке 

застосування веселів в господарському обігу вітчизняних підприємств. 
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