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ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ,  
ЩО ПРОВОДЯТЬ ОНЛАЙН ТРЕНІНГИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Склярук І.П., Данильченко Т.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У статті розкрито особливості діяльності суб’єктів господарювання, які проводять онлайн тренінги. Систе-
матизовано основні нормативно-правові акти, що регулюють питання обліку онлайн діяльності. Визначено 
організаційно-методичні аспекти обліку онлайн тренінгів з урахуванням специфіки діяльності. Виокрем-
лено проблеми обліку та наведено основні напрями удосконалення.
Ключові слова: дохід, витрати, облік, онлайн тренінг, розподіл витрат.

Постановка проблеми. У час інформаційних 
комунікацій кожен прагне мати доступ до 

найновіших даних у кожній точці світу. В тепе-
рішній час можна з впевненістю стверджува-
ти: «хто володіє інформацією – володіє світом». 
Зростає потреба до знань, отриманих без пере-
шкод та в будь-який час, що зумовлює набрання 
популярності в організації і проведенні онлайн 
курсів. Зі збільшенням пропозиції на ринку ме-
режевих послуг з навчання, виникає потреба у 
розробці відповідної методики та організації об-
ліку цього виду діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання щодо обліку господарських операцій під-
приємств, що надають послуги онлайн тренінгів 
знаходяться у полі дискусій науковців та практи-
ків, активно висувають гіпотези та розробляють 
пропозиції з метою вирішення цього питання.

Дослідженню сутності доходів та витрат, те-
оретичних і практичних засад їх обліку, у тому 
числі на підприємствах різних видів економіч-
ної діяльності, присвячено праці відомих ві-
тчизняних та зарубіжних науковців, серед яких: 
В. Базилевич, Ф. Бутинець, С. Голов, Н. Гура, 
Й. Даньків, В. Захожай, Л. Ловінська, О. Малиш-
кін, В. Швець, В. Шевчук, І. Бланк, М. Ван Бред, 
Г. Велш, А. Джон та інші.

Разом з тим, існує необхідність дослідження 
проблем обліку доходів та витрат на підприєм-
ствах, що проводять онлайн тренінги, оскільки 
в науково-практичних виданнях та спеціалізова-
них професійних виданнях ці питання розкрито 
не в повній мірі, що потребує подальшого ви-
вчення та удосконалення. 

Викладення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. З розвитком інформаційних 
технологій, зростанням пропозиції мережевих 
послуг з навчання та зростанням попиту на отри-
мання знань у зручний час та без додаткових 
витрат та перешкод, призводить до поширення 
нового виду надання послуг – онлайн або дистан-
ційно. Це, в свою чергу, потребує розробки нових 
підходів та подальшого удосконалення існуючих 
організаційно-методичних аспектів обліку цього 
виду діяльності саме урахуванням особливостей 
її здійснення. 

Мета статті. Основною метою є визначен-
ня особливостей обліку надходжень та витрат 
онлайн діяльності з надання тренінгів з бух-
галтерського обліку. Для досягнення поставле-
ної мети потрібно вирішити наступні завдання: 
розкрити основні особливості надання освітніх 
тренінгів онлайн; навести методичні підходи до 

обліку доходів та витрат згідно з законодавчи-
ми нормами; запропонувати способи розподілу 
загальновиробничих витрат з урахуванням спе-
цифіки діяльності.

Виклад основного матеріалу. Методологічні 
засади обліку для підприємства, що займаєть-
ся організацією та проведенням курсів у мережі 
Інтернет повинно здійснюватися відповідно по-
ложень нормативно-правового поля, а саме: Гос-
подарського, Податкового та Цивільного кодек-
сів, Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність», НП(С)БО № 1, П(С)БО 
(8, 15, 16, 25) та Положення про електронні гроші 
в Україні, Методичних рекомендацій з бухгал-
терського обліку нематеріальних активів та ін-
ших нормативно-правових актів. 

Однією з форм навчання, що забезпечує ак-
тивну участь і творчу взаємодію учасників 
та лектора є тренінг. 

Відповідно до наукових трактувань, тре-
нінг – це запланований процес модифікації (змі-
ни) ставлення, знання чи поведінкових навичок 
того, хто навчається, через набуття навчально-
го досвіду, щоб досягти ефективного виконання 
в одному виді діяльності або в певній галузі. 

Формами організації можуть бути: малі групи; 
індивідуальні заняття; пари; групи обговорення; 
лекції і міні-лекції; презентації та колективні 
презентації; аналіз ситуаційних та критичних 
випадків/вправ.

Проведення тренінгів в мережі Інтернет – це 
специфічний різновид надання освітніх послуг, 
тому і методика обліку буде схожа на облік послуг.

Організація та налагодження такого виду по-
слуг проходить в декілька етапів, зокрема, пер-
шочерговим етапом буде створення платформи 
(сайту), як власноруч, так і з залученням фахів-
ців сторонніх організацій (підрядників), що спри-
чинятиме формування витрат на його розробку 
та підтримку. Підтримуємо думку бухгалтера-
експерта [6], що такі витрати будуть відображені 
за дебетом рахунку 154 «Придбання (створення) 
нематеріальних активів». Введення сайту в екс-
плуатацію буде супроводжуватися переведен-
ням з капітальних інвестицій на рахунок немате-
ріальних активів. Типовий приклад визначення 
первісної вартості сайту наведено в таблиці 1.

Веб-сторінка обліковуватиметься на рахун-
ку 12 «Нематеріальні активи«, оскільки це від-
повідає критеріям, зазначеним у П(С)БО 8 «Не-
матеріальні активи». У Податковому Кодексі 
України нематеріальні активи трактуються, як 
право власності на результати інтелектуальної 
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діяльності, у тому числі промислової власності, 
а також інші аналогічні права, визнані об’єктом 
права власності (інтелектуальної власності), пра-
во користування майном та майновими правами 
платника податку в установленому законодав-
ством порядку, у тому числі набуті в установле-
ному законодавством порядку права користуван-
ня природними ресурсами, майном та майновими 
правами [1].

Таблиця 1
Бухгалтерський облік створення та купівлі 

нематеріального активу

№ 
з/п Зміст господарської операції

Корес-
пон-

денція 
рахунків

Сума, 
грн.

Дт Кт
Спосіб 1: розробка сайту самостійно

1
Нараховано заробітну плату 
робітникам, що розробляли 
сайт

154 661 15000

2. Нараховано ЄСВ на заробіт-
ну плату (22%) 154 651 3300

3. Відображено амортизацію 
комп’ютера робітника 154 131 100

4.
Використано канцелярське 
приладдя робітником для 
розробки платформи

154 22 38

5. Нараховано витрати за реє-
страцію сайту 154 685 3135

6. Отримано податкову наклад-
ну з ПДВ 641 685 627

7. Сплачено послуги з реєстра-
ції 685 311 3762

Спосіб 2: замовлення розробки сторінки у сторонній 
організації

1.
Здійснено передоплату ор-
ганізації «Б» за розробку і 
реєстрацію сайту курсів

371 311 24000

2.
Відображено податковий 
кредит з ПДВ за умови пе-
редоплати

641 644 4000

3. Підписано акт виконаних 
робіт з контрагентом 154 631 20000

4. Відображено податковий 
кредит з ПДВ 644 631 4000

5. Здійснено взаємозалік забор-
гованостей 631 371 24000

Введення в експлуатацію

1. Підписано акт введення в 
експлуатацію сайту 125 154 20000

Джерело: систематизовано авторами 

У пункті 27 П(С)БО 8 визначено, що аморти-
зація нематеріальних активів може здійснювати-
ся за способами, описаними у П(С)БО 7 «Основні 
засоби» на вибір керівництва підприємства: 

– прямолінійний метод;
– зменшення залишкової вартості;
– прискореного зменшення залишкової вар-

тості;
– кумулятивного; 
– виробничого. 
Два останні методи нарахування амортизації 

використовувати недоцільно, через те, що визна-
чити кумулятивний коефіцієнт буде важко – ми 
не знаємо строк корисного використання сайту 
та не можемо його спрогнозувати. Щодо вироб-

ничого методу, то його використовують із засто-
суванням об’єму виробленої продукції. Звісно, по 
аналогії виробництву, планувати обсяги надання 
послуг (продажів) можна, але вони в більшос-
ті випадків залежать від непідконтрольних нам 
контрагентів – фізичних осіб, що у своїх діях є 
більш непередбачуваними, ніж юридичні особи. 
Створення цієї послуги є також залежним від 
вимог споживача, можлива зміна кількості кур-
сів, чи їх годин, що впливатиме на суму аморти-
зації. Візьмемо за базу тривалість курсів у годи-
нах, розрахунки будуть складними і об’ємними, 
а отже потребуватимуть витрат часу на збір ін-
формації та її аналіз, що в свою чергу порушує 
принцип ефективності інформації.

Найчастіше для амортизації нематеріальних 
активів використовують прямолінійний метод, 
оскільки він дозволяє рівномірно переносити 
вартість активу протягом всього терміну корис-
ного використання, яке визначає підприємство не 
нижче за рекомендовані строки зазначені в ПКУ. 
Однак тривалість використання деяких активів 
визначити важко, а іноді зовсім неможливо, тому 
пропонують їх зовсім не амортизувати. Вважає-
мо, що сайт, можна віднести до такої групи чи до 
групи активів з високим моральним зносом.

В процесі господарювання, в результаті шах-
райських дій інших користувачів може статись 
«взлом» онлайн сторінки через XSS (Cross Site 
Scripting) чи атаки SQL-ін’єкціями, що спричи-
нить її втрату. Така подія спричинить виникнен-
ня додаткових, непередбачуваних витрат і позба-
вить підприємство джерела отримання доходу. 
Варто зазначити, що оперативні дії працівників 
IT-інфраструктури допоможуть відновити до-
ступ до сайту, тому необхідно відобразити актив 
спочатку на позабалансовому рахунку 072 «Не-
відшкодовані нестачі i втрати вiд псування цін-
ностей», а потім перевести залишкову вартість 
до складу нематеріальних активів. 

Якщо ж підприємство звернулося до правоохо-
ронних органів, і шахрая було виявлено, то оцінка 
завданого збитку буде здійснюватися відповідно 
до чинної Постанови Кабінету Міністрів України 
№ 116 «Про затвердження Порядку визначення 
розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищен-
ня (псування) матеріальних цінностей» [5], згідно 
якого розмір збитків визначається шляхом прове-
дення незалежної оцінки відповідно до національ-
них стандартів. Із сум, стягнутих з винної особи, 
здійснюється відшкодування збитків, завданих 
підприємству, з урахуванням фактичних витрат 
підприємства на відновлення пошкоджених або 
придбання нових матеріальних цінностей та вар-
тості робіт з їх відновлення, а залишок коштів пе-
рераховується до державного бюджету.

Вважаємо, що для підприємства, основним ак-
тивом якого є онлайн платформа, її тривала втра-
та та витрати на судовий процес можуть призвес-
ти до банкрутства. Тому доцільно до фактичних 
витрат підприємства, що виникли через злочинні 
дії додавати середньоденний дохід за кожен день 
відсутності можливості керувати сайтом. Для ви-
значення суми додаткового відшкодування необ-
хідно використати суму доходу від реалізації за 
6 місяців та розділити на кількість робочих днів 
у цьому періоді. Надмірне відшкодування по-
трібно перерахувати до місцевого чи державного 
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бюджету. Ще одним рішенням, що зменшить ри-
зик банкрутства через втрату сайту, може стати 
створення резерву, однак механізм нарахування 
резервів для таких активів не передбачено. При-
клад відображення обліку втрати нематеріального 
активу підприємства, що займається онлайн тре-
нінгами наведено в таблиці 2.

Таблиця 2
Відображення в обліку  

втрати контролю над сайтом

№ Зміст господарської операції

Корес-
пон-

денція 
рахунків

Сума, 
грн.

Дт Кт
1. Виявлено взлом сайту 072 9500

2. Списано знос нематеріального 
активу 133 123 4000

3. Списано залишкову вартість 
на витрати 976 123 5500

Якщо підприємству вдалось відновити доступ

1. Списано вартість з позабалан-
сового рахунку 072 9500

2. Відновлено доступ до сайту 123 716 5500
Якщо виявлено порушника, вину якого доведено 

судовим процесом

1.
Виявлено злочинця, який за 
судовим рішенням несе мате-
ріальну відповідальність

375 716 15500

2. Списано вартість з позабалан-
сового рахунку 072 9500

3.

Відображено заборгованість 
перед бюджетом у розмірі 
суми надмірно-відшкодованих 
збитків (15500-5500=10500)

716 641 10500

4.
Отримано грошові кошти від 
винної особи на рахунок у бан-
ку суб’єкта господарювання

311 375 15500

5. Погашено заборгованість перед 
бюджетом 641 311 10500

Джерело: складено авторами 

Таблиця 3
Відображення прямих витрат підприємства

№ Зміст господарської операції

Корес-
пон-

денція 
рахунків 

Сума, 
грн.

Дт Кт

1.
Нараховано заробітну пла-
ту працю викладачу онлайн 
курсів

231 661 10000

2. Нараховано ЄСВ на заробітну 
плату (22%) 231 651 2200

3. Використано канцелярське 
приладдя 231 22 40

4. Списано розподілені загально-
виробничі витрати 231 91 260

5. Списано витрати на собівар-
тість послуг 903 231 12500

6. Витрати списано на фінансо-
вий результат 791 903 12500

Джерело: складено авторами 

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» [3], під-
приємство може класифікувати витрати на 
прямі, загальновиробничі (розподілені та нероз-
поділені), адміністративні та витрати на збут. 

Прямими витратами буде виступати заробітна 
плата та соціальні нарахування на неї (ЄСВ), 
витрати матеріалів (МШП, канцелярських при-
ладів, які використовує викладач), амортизація 
обладнання (пропорційно розподілятиметься на 
кожен курс). Також до витрат може бути відне-
сена амортизація специфічного програмного за-
безпечення (якщо ж програмне забезпечення ви-
користовується декількома викладачами, то такі 
витрати належатимуть до загальновиробничих). 
Окремі типові проведення з витрат, пов’язаних 
з основною діяльністю суб’єкта господарювання 
(організація і проведення бухгалтерських тренін-
гів) наведено у таблиці 3.

Таблиця 4
Відображення в обліку нарахування  

заробітної плати викладачам тренінгу

№ Зміст господарської операції

Корес-
понденція 
рахунків

Сума, 
грн.

Дт Кт

1. Нараховано заробітну плату 
штатним викладачам 23,91 661 18000

2. Утримано військовий збір 661 642 270
3. Утримано ПДФО 661 641 3240

4. Нараховано ЄСВ 23, 
91 651 3960

5.

Перераховано суму заробіт-
ної плати, що підлягає зара-
хуванню на карткові рахунки 
працівників 

661 311 14490

6.

Перераховано до бюджету з 
поточного рахунку в банку 
суму ПДФО та військового 
збору 

641, 
642 311 3510

7.
Перераховано до бюджету з 
поточного рахунку в банку 
суму ЄСВ

651 311 3960

Якщо підприємство виступає податковим агентом

1.
Нараховано винагороду за 
виконану роботу відповідно 
до договору ЦПХ 

231 685 3000

2. Утримано податок на доходи 
фізичних осіб 685 641 540

3. Утримано військовий збір 661 642 45

4. Нараховано ЄСВ 23, 
91 651 660

5. Вплачено гонорар викладачу 685 311 2415
Якщо підприємство залучило викладачів  

за договором аутсорсингу
1. Отримано рахунок 231 685 36000

2. Відображено податковий 
кредит з ПДВ 641 685 6000

3. Перераховано гонорар ви-
кладачу 685 311 42000

Джерело: складено авторами 

Облік заробітної плати викладачів курсу 
може мати свої особливості, оскільки спосіб їх 
залучення може бути різним:

– якщо особа працює постійно і входить до 
штату працівників підприємства;

– якщо особа працює тимчасово за догово-
ром цивільно-правового характеру (викладає не-
значну кількість лекцій та не входить до штату 
працівників). Часто умовами угоди передбачено, 
що суб’єкт господарювання виступає податковим 
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агентом групи, відповідно на нього покладається 
відповідальність з нарахування і утримання сум 
ПДФО та військового збору, їх перерахунку до 
бюджету та подання звітності;

– якщо укладено договір про надання послуг 
з аутсорсинговою організацією, з метою забезпе-
чення підприємства професійними викладачами;

– якщо до викладання залучено фізичну осо-
бу підприємця (СПД) (облік нарахування та ви-
плати гонорару буде повністю співпадати з об-
ліком оплати аутсорсинговій компанії, оскільки 
підприємство не сплачуватиме податків).

Типові проведення з відображення нараху-
вання заробітної плати за переліченими вище 
способами наведено у таблиці 4.

Для обліку та формування прямих витрат 
підприємства на здійснення основної діяльності 
(організацію, проведення курсу) пропонується 
використовувати рахунок 23 «Виробництво», по-
яснюється це тим, що кожен курс має свої харак-
теристики: тривалість, дату початку та закінчен-
ня навчання, кількість залучених до викладання 
працівників та необхідне програмне забезпечен-
ня, а потім списання на рахунок 903 «Собівар-
тість робіт та послуг» і потім – на 791 «Результат 
операційної діяльності». 

Цілком можливо, що суб’єкт господарювання 
не матиме залишку за рахунком 23 «Виробни-
цтво» на кінець періоду, якщо оплата курсу здій-
снюється кожного місяця, то і собівартість його 
відповідно списуватиметься (згідно з принци-
пом нарахування і відповідності доходів і витрат 
з метою визначення фінансового результату).

Таблиця 5
Відображення в обліку  

загальновиробничих витрат та витрат обігу 

№ Зміст господарської операції

Корес-
пон-

денція 
рахун-

ків

Сума, 
грн.

Дт Кт

1. Нараховано заробітну плату 
працівникам IT підрозділу 91 661 8000

2. Відображено ЄСВ на суму за-
робітної плати 91 651 1760

3. Отримано рахунок за підклю-
чення до мережі Інтернет 91 685 240

4. Відображено податковий кре-
дит з ПДВ 641 685 40

5.
Списано розподілені загально-
виробничі витрати на виробни-
цтво

231 91 8000

6.
Нерозподілені виробничі ви-
трати списано на собівартість 
послуги

903 91 2000

7. Проведено аудит підприємства 92 685 10000

8. Відображено податковий кре-
дит з ПДВ 641 685 2000

9. Витрати на мобільний зв’язок 92 631 300

10. Відображено податковий кре-
дит з ПДВ (за послуги зв’язку) 641 631 60

11. Отримано рахунок від PR-
агентства за рекламу курсів 93 685 600

12. Відображено податковий кре-
дит 641 685 120

Джерело: складено авторами 

Для підприємства, що займається бухгалтер-
ськими онлайн тренінгами досить важко роз-
поділити сукупні загальновиробничі витрати, 
оскільки базою розподілу може виступати як чи-
сельність учасників курсу так і кількість викла-
дачів, планові чи нормативні показники витрат. 
Вважаємо, що адміністративні витрати та витра-
ти на збут, будуть займати невелику частку су-
купних витрат, і обліковуватимуться на рахунках 
92 «Адміністративні витрати» та 93 «Витрати на 
збут» відповідно. Оскільки вони належать до ви-
трат періоду, то списуватимуться одразу на фі-
нансовий результат проведенням Дт 791 – Кт 92, 
93. Відображення господарських операцій з тако-
го виду витрат наведено у таблиці 5.

Виходячи з вище зазначеного, вартість курсу 
буде складатися з виробничих витрат, розподі-
лених загальновиробничих витрат, націнки (яка 
має включати в себе і ПДВ, а отже буде більша 
за 20%, оскільки для забезпечення принципу без-
перервності необхідно покривати і інші витрати). 
Використавши за приклад дані таблиці 3, отри-
муємо наступні дані: витрати на курс 13000 грн., 
якщо підприємство встановить націнку 38%, то 
ціна реалізації дорівнюватиме добутку цих зна-
чень (13000*1,38) і становитиме 17940 грн. Щоб 
визначити вартість надання послуг одному слуха-
чеві курсів, варто визначену вище суму розділити 
на кількість слухачів, припустимо, що їх 20 чоло-
вік: 17940/20=897 грн. Такий варіант можливий, 
якщо кількість бажаючих є постійною і визна-
ченою до початку курсу, у іншому випадку під-
приємство має заздалегідь визначити ціну курсу 
з урахуванням всіх ризиків (слухачів не буде чи 
їх буде замало, щоб окупити витрати періоду).

Таблиця 6
Бухгалтерський облік  

надходження оплати від слухачів

№  Зміст господарської операції

Корес-
пон-

денція 
рахунків 

Сума, 
грн.

Дт Кт
Оплата по закінченню надання послуг

1. Нараховано заборгованість 
учасників з оплати курсів 361 703 360

2. Нараховано податкове 
зобов’язання з ПДВ 703 641 600

3. Отримано кошти від учасників 311 361 360
Передоплата

1. Отримано передоплату від 
учасників курсів 311 681 360

2. Відображено податкове 
зобов’язання з ПДВ 643 641 600

3. Визнано дохід від реалізації 
тренінгу слухачам 361 703 360

4. Нараховано податкове 
зобов’язання з ПДВ 703 641 600

5. Взаємозалік заборгованості 681 361 360

6. Списано дохід на фінансовий 
результат 703 791 300

Джерело: складено авторами 

Доцільно для обліку користувачів проводити 
вступну онлайн реєстрацію, це дозволить визна-
чити кількість зацікавлених у навчанні, а потім за 
потреби встановити боржника. Надходження гро-
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шових коштів/оплати від слухачів буде доходом 
такого підприємства [2] та підлягає оподаткуван-
ню ПДВ (якщо підприємство є платником цього 
податку). Можливою є передоплата і після опла-
та, як і для будь-якої реалізації товарів чи по-
слуг. Документальне оформлення таких операцій 
у паперовому вигляді буде громіздким та недо-
речним. Раціональніше використовувати реєстра-
ційну картку слухача тренінгу та надсилати на 
неї вимогу, чи нагадування оплатити курс. У та-
блиці 6 наведено базові проведення з обліку над-
ходження грошових коштів від учнів тренінгів.

Таблиця 8
Облік надходження електронних грошей

№ Зміст господарської операції

Корес-
пон-

денція 
рахунків

Сума, 
грн.

Дт Кт
Якщо у підприємства є електронний гаманець

1. Отримано електроні гроші від 
слухача курсу 335 361 900

2. Отримано гроші на рахунок в 
банку 311 335 873

3. Визнано та сплачено комісію 
банку за операцію (3%) 949 335 27

Якщо у підприємства немає електронного гаманця 

1. Отримано кошти від банку по-
середника на рахунок 311 682 873

2. Відображено сплачену комісію 949 682 27

3. Списано заборгованість сту-
дента 361 682 900

Джерело: складено авторами 

Зі зростанням можливостей мережевих тех-
нологій підвищується тенденція до використан-
ня систем електронних грошей. Як результат 
оплата за курси частіше надходитиме у вигляді 
електронних грошей, рух яких регламентовано 
«Положенням про електронні гроші в Україні» 
№ 481 [4], однак необхідно перераховувати їх 
валюту у національну – гривню. На сьогодніш-

ній день в Україні функціонують наступні ле-
галізовані системи електронних грошей: Maxi. 
MoneХy, MasterCard, Visa, Global Money та Про-
стір. Окрім легалізованих систем досить часто 
використовують WebMoney, QIWI та інші. Під-
приємства можуть використовувати електронні 
гроші в обмін на безготівкові кошти та для роз-
рахунків за товари в електронному вигляді, що 
були придбані на господарські потреби. 

Можливим є варіант, коли для суб’єкта гос-
подарювання електронний гаманець не створю-
ється, а гроші потрапляють на рахунок одразу 
з вирахуванням комісії. Проведення з отримання 
електронних грошей представлено у таблиці 8.

Висновки і пропозиції. Організація і прове-
дення онлайн курсів та тренінгів є відносно но-
вою діяльністю, що набуває достатньо вагомого 
розвитку. Тому всі особливості її обліку та опо-
даткування врахувати поки що досить важко, 
адже з розвитком технологій та внесенням змін 
до законодавчої бази може змінитись техноло-
гія і методологія обліку. Мережева діяльність є 
ризиковою, та у той же час приносить значний 
прибуток, через популярність та зручність для 
слухача, тому, облік цієї справи має удоскона-
люватись, щоб відповідати вимогам підприємства 
та зовнішніх користувачів.

Таким чином, у статті розкрито та система-
тизовано особливості організації та методології 
обліку господарських операцій підприємства, 
основною діяльністю якого є проведення онлайн 
тренінгів. Виокремлено проблему вибору методу 
визначення та бази розподілу загальновиробни-
чих витрат та витрат від втрати сайту. Вису-
нуто пропозиції щодо техніки визначення від-
шкодування за шахрайське заволодіння онлайн 
платформою. Запропоновано підхід до зменшен-
ня податкового навантаження за допомогою ви-
користання спрощеного режиму оподаткування. 
Обґрунтовано необхідність законодавчого регу-
лювання особливого розрахунку витрат чи ство-
рення резерву для відшкодування втрати осно-
вного активу онлайн підприємств – сайту.
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RECORDS OF INCOME AND EXPENDITURE AT THE ENTERPRISES 
WHICH CONDUCT ONLINE ACCOUNTING TRAINING SESSIONS

Summary
In the article, it goes about the peculiarities of business entities that conduct online trainings. The regulatory 
legal acts regulating the issues of accounting for online activities are systematised in the article. The 
organizational and methodical aspects of accounting for online training with specific activities are defined 
in it. The problems of accounting and the basic areas for improvement are in the focus there.
Keywords: income, expenditures, accounting, online training, cost allocation.


