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Особливості організації обліку суб’єктів малого підприємництва 
За сучасних умов розвитку бізнес-середовища суб’єкти малого підприємництва відіграють важливу роль в 

економіці. Існують проблеми ведення обліку на малих підприємствах це пов’язано з їх організацією та 

групуванням інформації. Головним завданням ведення обліку є створення єдиної інформаційної системи, яка 

дозволяє ефективно управляти підприємством. Вважаючи вищезазначене дана проблематика актуалізується, з 

точки зору організації та управління суб’єктів малого підприємництва та вимагає всебічного дослідження. 

Характерною особливістю суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб є подача звітності за формою, 

визначеною П(С)БО 25 [1]. Документом визначено зміст і форму Фінансового звіту суб’єктів малого 

підприємництва в складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м), а також 

Спрощеного фінансового звіту суб’єктів малого підприємництва в складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про 

фінансові результати (форма № 2-мс), а також порядок заповнення статей вказаних форм. Фінансова звітність 

суб’єктів малого підприємництва  передбачена для складання: 

- суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами, які визнані такими відповідно до законодавства 

(крім тих, які складають Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва); 

- представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності.  

Спрощену фінансову звітність складають:  

- суб’єкти малого підприємництва – юридичні особи, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та 

витрат відповідно до податкового законодавства;  

- суб’єкти малого підприємництва – юридичні особи, що відповідають критеріям мікропідприємництва. 

Організація бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва включає такі основні складові: 

оформлення первинної документації; організація документування і ведення облікових регістрів; узагальнення 

облікової інформації та складання звітності.  

Фінансова звітність повинна бути правдива, неупереджена, прозора та докладна, звітна інформація повинна 

забезпечувати сталий розвиток суб’єкта господарювання, його конкурентоспроможність. Фінансова звітність 

підтверджує самостійність підприємств, де фіксується майновий стан підприємця, його результати діяльності, 

постійний характер господарської діяльності та носить ризиковані та інноваційні риси підприємництва.   

Організація обліку залежить від належного подання та відображення інформації в фінансовій звітності та 

порядку оподаткування. Це дозволить забезпечити розвиток малого підприємництва, вплине на появу нових 

робочих місць, сплату податків у бюджет, розширення конкурентних переваг та розвиток економіки.  

Для вдосконалення організації бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва потрібно 

оптимізувати ведення первинного обліку, покращити організацію обліку, що включає облікову реєстрацію та 

ведення облікових регістрів, на основі яких незалежно від обраної системи оподаткування підприємці повинні в 

обов’язковому порядку вести облік доходів, а також представити узагальнену облікову інформацію в максимально 

зручній формі для прийняття компетентних управлінських рішень. Таким чином на перше місце ставиться 

ефективність використання облікової інформації безпосередніми користувачами – суб’єктами господарювання в 

особі власника, інших зацікавлених в об’єктивній неупередженій обліковій інформації. До переліку зацікавлених 

сторін входить також держава в особі фіскальних органів щодо зобов’язань суб’єктів малого підприємництва в 

плані сплати податків і обов’язкових платежів у бюджет [2]. 

Активізація економічної діяльності суб’єктів малого підприємництва істотно впливає на структуру бізнес-

середовища, підвищення обсягів виробництва, сприяє ефективному використанню всіх економічних ресурсів. Тому 

вже перші кроки щодо стимуляції збільшення кількості суб’єктів малого підприємництва відбуваються, а саме 

перехід даних підприємств на спрощену систему оподаткування. Вбачаємо що невеликі розміри та масштаби 

господарської діяльності мають суттєвий вплив на розвиток економіки та ринок в цілому. 
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