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У статті досліджено облікові аспекти операцій в електроному 

середовищі та формалізовано наслідки від здійснення операцій з електроними 

грошима. 
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Тенденція до глобалізації світового економічного простору передбачає 

організацію міждержавних товарних потоків, що, в свою чергу, зумовлює 

активізацію фінансових відносин, модифікацію видів розрахункових операцій. 

Механізм впливу монетарного чинника визначається специфікою відносин між 

учасниками відтворювального процесу і передбачає дедалі ширше залучення 

електроних грошей до обслуговування розрахунків між суб’єктами 

господарської діяльності, налагодження стабільних фінансово-економічних 

відносин з іншими країнами.  

Операції з електроними грошима є відносно новою сферою діяльності  в 

України. Проте посилення інтеграційних процесів вимагає поліпшення якості 

грошових операцій, а динамічні зміни у фінансовому секторі, зростання 

конкурентної боротьби, в свою чергу, зумовлюють підвищення ефективності 

монетарної діяльності. 

В Україні дослідженню окремих питань діяльності в мережі Інтернет 

присвячені праці В.І.Міщенко, А.М.Мороза, М.І.Савлука, А.С.Філіпенка. 

Заслуговують на увагу дослідження зарубіжних фахівців: М.К.Бункіної, 

О.Л.Красавіної, І.Я.Носкової, М.Пебро, Д.Ю.Піскулова, І.Н.Платонової, 

К.Редхеда, Дж.Сінкі, В.М.Усоскіна. Значний внесок у становлення і розвиток 

обліку операцій з електроними грошима зробили як зарубіжні вчені (К.Г. 

Парфенов, Л.Р.Смирнова, В.Є.Черкасов), так і вітчизняні науковці 



(Ф.Ф.Бутинець, А.М.Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Л.О.Примостка, 

К.Раєвський, Т.Раєвська, В.І. Ричаківська, Р.І.Тиркало, З.І.Щибиволок та інші). 

Однак докладного дослідження, яке б охоплювало весь комплекс питань, що 

пов'язаний з дослідженням облікових аспектів електроної комерції, не 

проводилося, а багато методичних аспектів залишається неврегульованими. У 

дослідженнях майже не знайшли вирішення питання обліку операцій в 

електроному середовищі, потребує вдосконалення механізм обліку наслідків 

від здійснення операцій з електроними грошима. Аналіз  операцій електроної 

комерції обмежується оцінкою дотримання нормативів податкової позиції. 

Водночас моделювання наслідків таких операцій в форматі обліку та 

ефективності технологій обліку не проводиться. 

Метою даної статті є дослідження електронної комерції в контексті обліку 

та перспектив їх розвитку в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні моделі господарювання в Україні, 

підтримують мінародні тенденції  ведення бізнесу через глобальну мережу 

Інтернет, що передбачає здійснення розрахунків між учасниками ринку з 

використанням електронних грошей. Сьогодні українці можуть продавати та 

купувати товари, переказувати кошти за допомогою таких систем, як 

WebMoney, "Яндекс.Деньги", RBK Money, E-Gold, LiqPay, Z-Payment, Paypal, 

Liberty Reserve, ePassporte, Moneybookers тощо. З одного боку, розвиток ринку 

електронних грошей є свідченням еволюції вітчизняного бізнесу, його 

поступового наближення до світових стандартів. З іншого  - широке 

застосування операцій електронної комерції приховує значний ризик, адже їх 

можна використати, щоб уникнути відповідальності при вчиненні окремих 

порушень закону, зокрема у тіньових схемах, спрямованих на ухилення від 

оподаткування та фінансового моніторингу. 

В Європі існує таке поняття, як продукція, яку поставляють електронними 

засобами (еlесtronically delivered products)[1] (таблиця 1) . Також в Європі діє 

Шоста Директива в редакції Директиви 2006/112/ЕС від 28 листопада 2006 

року[3], де детально описано всі поняття і принципи оподаткування таких 



операцій. Україна в 2005 році почала впроваджувати принципи оподаткування 

Шостої Директиви, але прикладні технології таких операцій в категоріях обліку 

залишилися неврегульованими. 

 

Таблиця 1. Міжнародний досвід надання електронних послуг  

Поставка послуг в 
електронному вигляді 

Приклади послуг, що належать до електронних 

1 2 

Поставка web-сайтів, web-
хостингу і дистанційна 

підтримка програм та 
устаткування 

web-сайт хостинг і web-сторінки хостинг; автоматизована в 
режимі оn- line дистанційна підтримка програм; віддалене 

адміністрування; складування даних у режимі оn- line (коли 
дані зберігаються і вилучаються автоматично); оn- line 
поставка дискового простору 

Програмне забезпечення 
та його оновлення 

доступ до програмного забезпечення або його скачування 
(наприклад, закачування бухгалтерської програми, антивірусу 

та його оновлення); блокатори банерів (програми, що 
блокують рекламні банери і вікна, що спливають); 
завантаження драйверів; оn-linе автоматизоване установлення 

фільтрів на web-сайти; оп-linе автоматизоване установлення 
брандмауерів  

Зображення доступ і скачування тем для робочого столу; доступ і 
скачування фотографій і графічних малюнків  

Текст та інформація книги та інші публікації в електронному вигляді; передплата на 

оп-Ііпе газети та журнали; статистика web-блогів і web-сайтів; 
новини оn-linе, інформація про трафік та прогнози погоди; оn-

Ііпе інформація, яку автоматично генерує спеціальне програмне 
забезпечення на вимогу замовника (наприклад, постійно 
оновлювана інформація з фондової біржі); забезпечення 

рекламним простором (наприклад, банерна реклама на web-
сторінці) 

Доступ до бази даних використання пошукових систем та Інтернет-директорій  

Музика та фільми  доступ і скачування музики для мобільних телефонів тощо; 
доступ і скачування музичних позивних, рекламних мелодій, 

музичних цитат, рингтонів та інших звуків; доступ і скачування 
фільмів  

Радіопередачі та події 
(політичні, культурні, 
артистичні, спортивні, 

наукові або розважальні) 

радіомовлення з web-сайта, яке здійснюється тільки за 
допомогою Інтернету або інших електронних мереж і 
одночасно не передається по традиційному радіо або 

телебаченню 

Ігри, включаючи азартні 

та казино 

завантаження ігор в комп'ютери та мобільні телефони тощо; 

автоматичний оn-linе доступ до ігор, що залежать від Інтернету 
або інших подібних мереж, коли гравці віддалені один від 
одного 

 

(кінець таблиці 1)  

1 2 



Дистанційне навчання автоматичне навчання, що залежить від Інтернету або інших 
подібних мереж, включаючи віртуальні класи; робочі зошити, 
що заповнюються учнями оn-linе і перевіряються автоматично 

без людського втручання 

Інші послуги оn- line послуги аукціону, що залежать від автоматизованої бази 

даних, яку використовує замовник (наприклад, оn- line місце 
для проведення ринкових торгів або шоппінг-портали); 
інтернетні службові пакети (ІSP), в яких телекомунікаційні 

компоненти є допоміжними та другорядними (наприклад, 
сторінки, що містять новини, прогнози погоди, інформацію про 

подорожі, доступ до чата тощо) 

 

Електронні послуги — це такі послуги, які задовольняють двом вимогам: 

передусім поставляються через Інтернет або електронні мережі (тобто 

потребують підключення до Інтернету і наявності мереж); природа таких 

послуг практично повністю залежить від інформаційних технологій для їх 

поставки (тобто послуги переважно автоматизовані, людське втручання в них 

мінімальне, а за відсутності інформаційних технологій їх надати неможливо). 

Електронні послуги включають: цифрові продукти, такі як програмне 

забезпечення та оновлення; послуги, що забезпечують або підтримують бізнес і 

вимагають постійної присутності в електронній мережі (web-сайт, web-

сторінки); послуги, що автоматично генеруються комп'ютером і пересилаються 

через Інтернет або електронні мережі у відповідь на запит споживача; інші 

автоматизовані послуги, що залежать від Інтернету і потребують наявності 

електронних мереж. 

Електронними послугами не вважають: телекомунікаційні, радіо і 

телевізійні послуги мовлення; використання Інтернету як засобу спілкування 

або факсу, або телефону, або пошти для того, щоб полегшити ведення бізнесу 

(наприклад, обмін електронними листами е-mail). 

Таким чином, в Україні стало допустимим створення й активне 

функціонування систем, що дозволяють здійснювати будь-які операції за 

допомогою електронних одиниць (купівля, продаж товарів (послуг), переказ 

коштів від однієї особи до іншої в системі електронних грошей. 

Наприклад, дія на території України системи WebMoney, що дозволяє за 

допомогою електронних одиниць здійснювати розрахунки (переказ 



електронних одиниць від однієї особи до іншої з можливістю їх "виведення" - 

обміну на "справжні" грошові кошти), активног застосовується при ведені 

електронної комерції. На практиці  категорія "електронних гроші" реально не 

використовується системою, натомість вживаються інші категорії: електронні 

одиниці, титульні знаки. Купівля таких знаків за гривневий еквівалент в Україні 

передбачає придбання покупцями прав вимоги до третьої особи (резидента 

України) в організації-гаранта (ТОВ "Українське гарантійне агентство"). 

Таким чином, купуючи в гаранта електронні одиниці за грошові кошти у 

гривні, особа набуває не електронні гроші, а права вимоги до третьої 

особи (конкретної банківської установи). У подальшому такі права вимоги 

можуть обмінюватися на товар (у цьому разі фактична купівля товару, 

наприклад, в інтернет-магазині, з юридичного погляду вважатиметься обміном 

цього товару на права вимоги, а не купівлею за електронні гроші).  

З юридичної точки зору електронні гроші є грошовим зобов’язанням 

емітента, який повинен обміняти їх на традиційні гроші за вимогою 

пред’явника. З технічної точки зору електронні гроші – це електронний запис 

про певний обсяг вартості, який захищений відповідними криптографічними 

алгоритмами. З економічної точки зору електронні гроші прив’язані до певної 

традиційної грошової одиниці або мають установлений фіксований курс 

обміну, тому їм властиві функції, які притаманні традиційним грошам, а саме 

міра вартості та засіб обігу. Вони фактично є ідеальною формою грошей, яка не 

має матеріальної форми і має цінність тільки тому, що інші учасники 

погоджуються приймати їх як платіжний засіб.  В Україні електронні гроші на 

основі карток запроваджені наперед оплаченими картками міжнародної 

платіжної системи MasterCard та картками Національної системи масових 

електронних платежів (НСМЕП).  

Електронні гроші на основі карток є досить поширеними у світі і в Україні. 

Вони представлені смарт-картками з вбудованим чипом, що містить 

інформацію про суму електронних грошей. Обіг електронних грошей на 

картках завершується після першої операції з купівлі товарів і надання послуг. 



Торговці, які приймають ці електронні гроші, лише пред’являють їх для 

здійснення обміну на готівку або безготівкові кошти.  

Висновок. Для забезпечення електроної комерції створено 

високоефективну офф-лайнову технологією, тобто таку, що не потребує 

оперативного зв’язку з банківським рахунком під час виконання платіжних 

операцій і яка значно зменшує експлуатаційні витрати. За рахунок цього участь 

в НСМЕП може брати населення України з малими доходами, а швидкість 

обслуговування набагато більша, ніж при розрахунках готівкою та операціях 

картками з магнітною смугою.  
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