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операцій з обліку об’єктів права інтелектуальної власності як нематеріальних активів 

Міністерством фінансів України [4] передбачені такі форми типові документів: 

- типова форма НА–1 «Акт введення в господарський оборот об’єкта права 

інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»; 

- типова форма НА–2 «Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної 

власності у складі нематеріальних активів»; 

- типова форма НА–3 «Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної 

власності у складі нематеріальних активів»; 

- типова форма НА–4 «Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної 

власності у складі нематеріальних активів». 

Зважаючи на те, що у складі нематеріальних активів підприємства можуть 

обліковуватись й такі об’єкти, що не наділені правами інтелектуальної власності 

(наприклад, вартість прав на використання земельних ділянок, будівель та ін.) та 

враховуючи, що для обліку потрібні й інші документи та регістри (наприклад, для 

оформлення операцій з передачі нематеріальних активів від однієї відповідальної особи 

іншій, нарахування амортизації, реєстрації облікових карток тощо), слід розробити та 

затвердити для використання й інші форми, наприклад: відомість нарахування 

амортизації (зношення) нематеріальних активів; опис облікових (реєстраційних) карток 

нематеріальних активів; опис реєстраційних номерів нематеріальних активів; опис 

нематеріальних активів за місцем їх використання; акт внутрішнього переміщення 

нематеріальних активів тощо. 

Отже, нормативно-законодавчу базу з питань облікового забезпечення операцій з 

нематеріальними активами необхідно удосконалювати. 
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МОНІТОРИНГ СПОСОБІВ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Поняття «тіньовий бізнес» та «приховування доходів» добре відомі для 

підприємців в Україні. Тіньова економіка – це результат системної кризи економіки. 

Основними причинами високого рівня тінізації української економіки є неефективний 

інституціональний базис регулювання підприємництва та незадовільні умови 

здійснення підприємницької діяльності. Вона проявляється у проведенні готівкових 

операцій без обліку; приховування доходів, або перебільшення видатків; виплаті 

нелегальної заробітної плати; підпільному виробництві і шахрайстві [4]. Обсяги 
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тіньової економіки за різними джерелами фіксуються на рівні 20–50 % ВВП [3]. Їх 

розрахунок проводиться різними методами, адже визначити реальний відсоток дуже 

складно. Застосовуються метод «витрати населення – роздрібний товарообіг»; 

електричний; монетарний і фінансовий методи.   

Стратегічною метою України є побудова суспільства європейського рівня і 

спеціально орієнтованої ринкової економіки, це неможливо без подалання однієї з 

найбільших перешкод  розвитку української економіки – зниження рівня тінізації. Для 

рішення цієї проблеми необхідні економічні реформи; система покарання за неофіційне 

працевлаштування; податкова реформа, яка б забезпечила ефективне адміністрування 

податків; стимулювання і розширення безготівкових розрахунків. 

Податкові зміни 2015 року – це великий крок на зустріч прозорій економіці. 25 

грудня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 63-VІІІ «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення 

податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану 

вартість у разі застосування податкового компромісу». Згідно з яким, введено в дію  

режим звільнення від юридичної відповідальності платників податків та/або їх 

посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов’язань з податку на 

прибуток підприємств та / або податку на додану вартість за будь-які податкові періоди 

до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 

Податкового кодексу України. Платник податків, який вирішив скористатися 

процедурою податкового компромісу, під час дії податкового компромісу має право 

подати відповідні уточнюючі розрахунки податкових зобов’язань з податку на 

прибуток підприємств та податку на додану вартість, в яких визначає суму завищення 

витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток 

підприємств та суму завищення податкового кредиту з податку на додану вартість [1]. 

Знижено ставки податку на прибуток підприємств та ставки для єдиноподатківців, 

що мінімізує податковий тягар для підприємців. Податок на прибуток за загальною 

ставкою – 18 % [2]. Також інновацією є застосування касових апаратів. Зі швидким 

розвитком Інформаційних технологій стрімких обсягів досягає «онлайн-бизнес». 

Відслідкувати переміщення грошових потоків за такими операціями дуже складно. Так 

з 01.01.2015 року застосування реєстраторів розрахункових операцій є обов’язковим 

для усіх підприємств електронної комерції – продавців товарів і послуг через Інтернет; 

платіжні системи, агенти та інші підприємства, які приймають для подальшої передачі 

готівку грошових коштів; підприємства громадського харчування. Винятком є перша 

група єдиноподатківців, а також друга і третя, за умови, якщо провадиться діяльність в 

сфері роздрібної торгівлі на ринках та за допомогою засобів пересувної мережі. 

Метою детінізації економіки України є створення умов зниження податкового 

тиску, створення стабільної і сприятливої основи для провадження законної і прозорої 

діяльності, захист трудових відносин. Ці реформи дадуть поштовх для економічного 

розвитку нашої країни з високим рівнем ВВП. 
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