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В статті проведено дослідження питань електронної комерції та облікового 
відображення господарських операцій в інтернет-середовищі. Здійснено аналіз 
структури електронної торгівлі через комп’ютерні мережі вітчизняними 
підприємствами, в розрізі видів діяльності та розміру суб’єктів господарювання, що її 
здійснюють. Аналіз показав, що серед вітчизняних підприємств, що здійснюють 
електронну торгівлю через комп’ютерні мережі є суб’єкти малого бізнесу. В процесі 
дослідження на основі законодавства було систематизовано порядок укладання 
електронного договору в умовах здійснення інтернет-торгівлі. Проілюстровано 
класифікацію операцій із покупцями і замовниками в умовах інтернет-торгівлі для цілей 
бухгалтерського обліку, в частині варіативності облікового відображення розрахунків із 
покупцями і замовниками. Зважаючи на виявлені особливості укладення електронних 
договорів у межах інтернет-торгівлі, здійснено поділ господарських операцій із 
покупцями і замовниками у даній сфері на види за наступними класифікаційними 
ознаками: за формою розрахунку, за способом оплати та за способом доставки товару. 
Поділ за класифікаційними ознаками здійснено для цілей бухгалтерського обліку, 
ураховуючи варіативність облікового відображення визначених видів операцій із 
розрахунків з покупцями і замовниками в розрізі форм розрахунків, способів оплати та 
доставки товару. Проаналізовано ряд банків, які мають право здійснювати випуск 
електронних грошей згідно з законодавством України. Розглянуто особливості з розрахунків 
із покупцями і замовниками в умовах інтернет торгівлі з позицій варіативності 
відображення їх в системі бухгалтерського обліку. Запропоновано порядок облікового 



відображення операцій із покупцями і замовниками в умовах інтернет-торгівлі. В процесі 
дослідження було визначено законодавчо встановлені підстави та умови 
обміну/повернення товару, придбаного в інтернет-магазині та облікове відображення 
таких операцій у системі бухгалтерського обліку.  
 
The article deals with the issues of e-commerce and accounting of economic transactions in the 
Internet environment. The analysis of the structure of electronic commerce through computer 
networks by domestic enterprises is analyzed, in terms of types of activity and the size of business 
entities that implement it. The analysis showed that among the domestic enterprises that carry out 
e-commerce through computer networks are small business entities. In the process of research on 
the basis of legislation was systematized the procedure for concluding an electronic contract in 
the context of Internet commerce. The classification of operations with buyers and customers in 
the conditions of Internet commerce for the purposes of accounting is illustrated, in terms of the 
variability of accounting reflection of settlements with customers and customers. Taking into 
account the peculiarities of the conclusion of electronic contracts within the framework of 
Internet commerce, the division of business transactions with customers and customers in the 
given field was carried out for the following types of classification: by the form of calculation, by 
the method of payment and by the method of delivery of the goods. The classification by 
classification is made for the purposes of accounting, taking into account the variability of the 
accounting display of certain types of transactions in payments with buyers and customers in the 
form of calculations, methods of payment and delivery of goods. A number of banks, which have 
the right to issue electronic money in accordance with the legislation of Ukraine, are analyzed. 
The features of calculations with buyers and customers in the conditions of Internet commerce 
from the standpoint of the variability of their reflection in the accounting system are considered. 
The procedure of accounting reflection of operations with buyers and customers in the conditions 
of Internet commerce is offered. In the course of the research, the legal grounds for the exchange 
/ return of the goods purchased in the online store and the accounting of such operations in the 
accounting system were determined by law. 
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Актуальність дослідження. Науково-технічний розвиток, проникнення інформаційно-

комп’ютерних технологій у різні сфери життєдіяльності суспільства неодмінно чинить вплив на 
трансформацію традиційних способів здійснення господарської діяльності. Цифровізація економічних 
процесів, розширення впливу глобальної мережі Інтернет формує перед суб’єктами господарювання нові 
виклики щодо адаптації до сучасних тенденцій задля можливості збереження та/або зміцнення позицій в 
умовах швидких змін та впливу факторів зовнішнього конкурентного середовища. З іншого боку, 
суб’єкти господарювання постійно знаходяться в умовах пошуку більш економічно-ефективних способів 
здійснення свої діяльності. Постійна потреба в оптимізації витрат суб’єктами господарювання, з одного 
боку, та необхідність адаптації в умовах науково-технічного прогресу, з іншого боку, обумовлюють 
використання нових можливостей, і як наслідок, зміну традиційних економічних відносин та 
економічних форм, а також моделей провадження діяльності в цілому. З іншого боку, розширення 
можливостей за допомогою використання інформаційно-комп’ютерних технологій, дозволяють не лише 
суб’єктам господарювання оптимізувати свою діяльність, але і забезпечують економію найбільш 
важливих ресурсів споживачів: фінансових, інформаційних, ресурсу часу тощо.  

Економічні агенти все більше часу проводять в мережі Інтернет, що обумовлює розвиток 
електронної комерції, адже дане поняття, як зазначає Н. Соловенко [11] це «будь-який вид ділових 
операцій і угод, що передбачає використання передових інформаційних технологій та комунікаційних 
засобів із метою забезпечення більш високої економічної ефективності порівняно з традиційними 
видами комерції». Тому у зв’язку із необхідністю забезпечення конкурентоспроможності, суб’єкти 
господарювання поступово зміцнюють свої позиції шляхом виходу на віртуальний ринок.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання електронної комерції в цілому, та 
облікового відображення господарських операцій в інтернет-середовищі, зокрема піднімали у своїх 
працях вітчизняні та зарубіжні дослідники, зокрема, О. Золотухіна, Н. Леонтьєва, А. Москаленко, 



Л. Нападовської, Ю. Оліфірова, І. Петрович, В. Плекач, С. Тихонова, В. Туржанський, О. Фоміна, 
А. Юлін, К. Ягмур та інші. Не применшуючи значення наукових напрацювань, слід зазначити, що з 
огляду на особливості інтернет-середовища та враховуючи стрімкі темпи розвитку торгівлі через 
інтернет-магазини, проблема бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями та замовниками у 
контексті використання переваг інформаційно-комп’ютерних технологій є актуальною та потребує 
подальших напрацювань. 

Викладення основного матеріалу. Актуальність та розповсюдження операцій за допомогою 
мережі інтернет, зокрема, в сфері торгівлі підтверджується даними Державної служби статистики [1]. 
Зокрема, 2596 вітчизняних підприємств у 2017 році отримували замовлення через комп'ютерні мережі на 
продаж товарів або послуг (за винятком замовлень, отриманих електронною поштою), в свою чергу, 
кількість підприємств, що здійснювали закупівлі через комп'ютерні мережі товарів або послуг (за 
винятком замовлень, отриманих електронною поштою) у 2017 році становила 8168 суб’єктів 
господарювання. Структура електронної торгівлі через комп’ютерні мережі вітчизняними 
підприємствами у 2017 році, в розрізі видів діяльності та розміру суб’єктів господарювання, що її 
здійснюють, наведені в табл. 1. 

 
Таблиця 1. 

Структура електронної торгівлі через комп'ютерні мережі у 2017 році* за критеріями розміру 
підприємств та їх сфери діяльності 

Кількість підприємств  
(за винятком замовлень, отриманих електронною поштою), 

що отримували 
замовлення на продаж 
товарів або послуг 

що здійснювали закупівлі 
товарів або послуг 

 

Абсолютний 
показник 

Питома 
вага, % 

Абсолютний 
показник 

Питома 
вага, % 

Усього підприємств, 
у тому числі:  2596 100 8168 100 

- за критерієм розміру, із середньою кількістю працівників, осіб 
до 50 1679 64,68 5316 65,08 
50-249 678 26,12 2142 26,22 
250 і більше 239 9,21 710 8,69 

- за критерієм сфери діяльності 
Переробна промисловість 737 28,39 1973 24,16 
Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 6 0,23 178 2,18 

Водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами 16 0,62 297 3,64 

Будівництво 104 4,01 827 10,12 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів  902 34,75 2023 24,77 

Транспорт, складське господарство, поштова 
та кур`єрська діяльність 177 6,82 599 7,33 

Тимчасове розміщування й організація 
харчування 121 4,66 204 2,50 

Інформація та телекомунікації  227 8,74 503 6,16 
Операції з нерухомим майном 52 2,00 323 3,95 
Професійна, наукова та технічна діяльність 109 4,20 594 7,27 
Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 137 5,28 622 7,62 

Надання інших видів послуг 8 0,31 25 0,31 
* Складено та розраховано на основі даних [1] 

 
Серед вітчизняних підприємств, що здійснюють електронну торгівля через комп’ютерні мережі, 

враховуючи дані Державної служби статистики [1], переважна більшість – це суб’єкти господарювання із 
середньою кількістю працівників до 50 осіб, тобто суб’єкти малого бізнесу. Питома вага підприємств (із 
середньою кількістю працівників до 50 осіб), що отримували замовлення на продаж товарів або послуг та 
підприємств, що здійснювали закупівлі товарів або послуг через комп’ютерні мережі у 2017 році склала 
64,68 % та 65,08 % у загальній структурі підприємств, що отримували замовлення та здійснювали закупівлі 
через комп’ютерні мережі відповідно. Натомість, електронна торгівля через комп'ютерні мережі у 2017 році 
здійснювалася у наступних сферах: оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів – частка підприємств, що отримували замовлення на продаж товарі або послуг склала 34,75 %, а 
частка підприємств, що здійснювали замовлення через комп’ютерні мережі у даній сфері – 24,77 % від 
загальної структури. У структурному співвідношенні за сферами діяльності підприємств, що задіяні у 



електронній торгівлі, значна питома вага припадає також і на переробну промисловість, а саме, у загальній 
структурі підприємств питома вага суб’єктів господарювання, що отримували замовлення на продаж товарі або 
послуг склала 28,39 %, а частка підприємств, що здійснювали замовлення через комп’ютерні мережі у даній 
сфері – 24,16 %.  

Суб’єкти господарювання, що провадять торгівельну діяльність через комп’ютерні мережі, в першу 
чергу, повинні дотримуватися положень, визначених нормативно-законодавчими актами, що регулюють 
торгівлю в цілому, а також тієї нормативно-правової бази, що стосується операцій купівлі-продажу товарів: на 
замовлення та поза торговими або офісними приміщеннями. 

Слід звернути увагу, що перелік товарів – об’єктів інтернет-торгівлі є обмеженим. Відповідно до Правил 
продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, що затверджені 
Наказом Міністерства економіки України [8], «асортимент товарів, що реалізуються через інтернет-
магазин, визначається суб’єктом господарювання самостійно, крім товарів, продаж яких заборонено 
згідно із законодавством». До заборонених товарів для продажу в мережі інтернет належать: товари, 
які не можуть бути реалізовані на замовлення та поза торговими або офісними приміщеннями - це зброя 
(вогнепальна та холодна), радіоактивні матеріали, наркомісткі речовини (та наркотики), алкогольні напої і 
тютюнові вироби, ювелірні вироби, лікарські засоби, а також товари, які є забороненими - це неліцензоване 
програмне забезпечення, аудіо- та відеоматеріали, фашистська атрибутика, матеріали антидержавного і 
кримінального спрямування, та такі, що пропагують людиноненависництво. 

В свою чергу, електронна торгівля, інтернет-магазини та електронна комерція регулюється Законом 
України «Про електронну комерцію» [3], який «визначає організаційно-правові засади діяльності у сфері 
електронної комерції в Україні, встановлює порядок вчинення електронних правочинів із застосуванням 
інформаційно-телекомунікаційних систем та визначає права і обов’язки учасників відносин у сфері електронної 
комерції». У даному нормативно-правовому акті чітко розмежовані поняття «електронної комерції», 
«електронної торгівлі» та категорія «інтернет магазин», які в літературі часто ототожнюються.  

Відповідно електронна комерція визначається як «відносини, спрямовані на отримання прибутку, що 
виникають під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків, 
здійснені дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, внаслідок чого в учасників 
таких відносин виникають права та обов’язки майнового характеру», а електронна торгівля як «господарська 
діяльність у сфері електронної купівлі-продажу, реалізації товарів дистанційним способом покупцю шляхом 
вчинення електронних правочинів із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем» [3].  

Таким чином, у суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівельну діяльність в мережі 
інтернет - за допомогою інтернет-магазину, який визначено у Законі України «Про електронну 
комерцію» [3] як «засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення 
електронного правочину», виникають операції щодо розрахунків із покупцями та замовниками, що 
мають свої особливості та повинні бути відображені у системі бухгалтерського обліку. 

Особливості облікового відображення операцій з продажу товарів через інтернет-магазин, 
обумовлені можливістю застосування різних форм розрахунків. Вибір форми розрахунку за товар, 
придбаний у мережі Інтернет безпосередньо впливатиме на систему документування даних операцій як 
окремого елементу методу бухгалтерського обліку в контексті розрахунків з покупцями та замовниками.  

Відповідно до законодавства, що регулює відносини у сфері електронної комерції [3] «учасниками 
відносин у сфері електронної комерції є суб’єкти електронної комерції, постачальники послуг 
проміжного характеру в інформаційній сфері, органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування в частині виконання ними функцій держави або місцевого самоврядування». У випадку 
здійснення продажу товарів в інтернет середовищі, суб’єктами торгівлі виступатимуть продавець 
(виконавець, постачальник) та покупець (замовник, споживач) товарів, робіт, послуг у сфері електронної 
комерції, відносини яких формуватимуться внаслідок здійснення електронного правочину, який 
визначається законодавством [3] як «дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних 
прав та обов’язків, здійснена з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем» шляхом 
укладання електронного договору.  

Електронний договір, з юридичних позицій, прирівнюється до договорів у письмовій формі ,має 
таку ж юридичну силу та правові наслідки як і договори укладені в іншій формі. Особливість укладання 
електронних договорів передбачає здійснення двох основних дій з боку продавця – це надсилання 
оферти – пропозиції щодо укладання договору, та з боку покупця – це надання акцепту, тобто прийняття 
оферти – пропозиції щодо укладання договору.  

Порядок укладання електронних договорів, в тому числі особливості і способи здійснення оферти 
та акцепту, в контексті вчинення електронних правочинів, а також особливості підписання таких 
документів, відповідно до законодавства про електронну комерцію, подано на рис. 1. 



 
Рис. 1. Порядок укладання електронного договору в умовах здійснення інтернет-торгівлі* 

*Примітка: систематизовано на основі Закону України «Про електронну комерцію» 
 
Після підписання електронного договору або ж під час передачі товару, продавець зобов’язаний надати 

примірник електронного договору покупцю, що є підтвердженням вчинення електронного правочину. За умови 
передачі договору в момент передачі товару, продавець зобов’язаний передати документи, що підтверджують 
факт купівлі-продажу товару – це квитанція, товарний чек, касовий чек тощо.  

Слід відзначити, що електронний договір може бути підписаний електронним підписом / електронно-
цифровим підписом, однак за умови, що даний інструмент використовує обидва суб’єкти – це продавець та 
покупець. На сьогодні, цей варіант підпису електронного договору зазвичай використовується, коли 
учасниками електронного договірного процесу виступають два суб’єкти господарювання. За умови 
використання факсиміле чи інших аналогів власноручного підпису необхідним є письмова згода сторін зі 
зразками їх підписів. Дані два варіанти є обмеженими щодо їх застосування, що, в свою чергу, обумовлює 
надання переваги та поширеність серед вітчизняних суб’єктів іншого способу підписання електронних 
договорів – електронний підпис з одноразовим ідентифікатором. Електронний підпис з одноразовим 
ідентифікатором – це дані, що автоматично генеруються з чисел і літер та надсилаються покупцю для введення 
на сайті інтернет-магазину у вигляді логіна/пароля. 

Особливості документування господарських операцій в умовах інтернет-торгівлі обумовлені також 
можливістю вибору форми розрахунку за придбані товари та законодавчими зобов’язаннями продавця надати 
покупцю розрахункові документи, що підтверджують оплату товару. На систему облікового відображення 
розрахунків із покупцями і замовниками, в умовах інтернет-торгівлі, впливатиме вибір способу доставки товару 
покупцю. За класифікаційними ознаками (за формою розрахунку, за способом оплати та за способом доставки 
товару) здійснено поділ господарських операцій із покупцями і замовниками на види в контексті, по-перше, 

ЕЛЕКТРОННИЙ 
ДОГОВІР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОННИЙ ПРАВОЧИН 

ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ 

оферта 

акцепт 2 

1 

- комерційне електронне 
повідомлення 
- розміщення в інтернеті 

Спосіб здійснення:пропозиція укладення 
договору, що містить 
усі його істотні умови 

прийняття оферти 
(пропозиції укладення 

договору) 

Спосіб здійснення:
- надсилання електронного
повідомлення; 
- заповнення формуляру 
(форми) заяви; 
- безпосередня оплата 
товару 

ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ 

варіанти підпису

Електронний підпис/ 
електронний цифровий 

підпис 

Електронний підпис з 
одноразовим 

ідентифікатором 

Аналог власноручного 
підпису  

(факсиміле) 

письмова згода 
сторін зі 
зразками 

використання 
виключно двома 
сторонами 

УМОВИ 
ВИКОРИСТАННЯ



інтернет-торгівлі та по-друге, впливу на систему бухгалтерського обліку відображення розрахунків із 
покупцями і замовниками. 

Класифікацію операцій із покупцями і замовниками в умовах інтернет-торгівлі для цілей 
бухгалтерського обліку, в частині варіативності облікового відображення розрахунків із покупцями і 
замовниками, подано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Класифікація операцій із покупцями і замовниками в умовах продажу товарів  

(надання послуг) через інтернет-магазин 
 
В частині виділеної класифікаційної ознаки за формою розрахунку, операції із покупцями і замовниками 

в умовах інтернет торгівлі поділяються на операції з готівковим розрахунком, безготівковим розрахунком, 
операції щодо розрахунку за товари із використанням платіжних інструментів та розрахунок електронними 
грошима.  

За способом оплати, операції із розрахунків із покупцями та замовниками в умовах інтернет торгівлі 
доцільно поділяти на операції, де здійснюється післяплата під час отримання товару, що зазвичай 
використовується при доставці поштою або ж кур’єрській доставці зовнішньою фірмою, кур’єрським 
організаціями та іншими службами доставки; операції, при яких оплата здійснюється до відвантаження 
продукції, тобто авансовий платіж. Останній спосіб оплати передбачає проведення розрахунків: у готівковій 
формі, якщо покупець оплачує рахунок через платіжні бокси тощо; у безготівковій – перерахунок з карткових 
або інших рахунків покупцем на розрахунковий рахунок продавця; із використанням платіжних інструментів та 
за допомогою електронних грошей. 

В свою чергу, за класифікаційною ознакою – за способом доставки товару, придбаного в інтернет-
магазині, виділено самовивіз, кур’єрську доставку, яка поділяється на доставку власною кур’єрською службою 
та організація доставки товару із залученням послуг зовнішніх суб’єктів господарювання - самостійних 
кур’єрських фірм, а також операції із покупцями і замовниками, що отримують придбаний товар поштою, тобто 
у даному випадку організація доставки здійснюватиметься послугами пошти або іншою організацією, що 
виконує транспортні та поштові функції. 

У випадку готівкової оплати товару, придбаного в інтернет-магазині, доставка може бути організована 
кур’єрським способом – тобто готівкова оплата товару безпосередньо кур’єру або ж самовивіз – отримання 
товару у офісі продавця із одночасною його оплатою. Облікове відображення даних операцій 
здійснюватиметься по тій самій схемі, що і відображення в системі бухгалтерського обліку операцій із 
традиційного продажу товарів за готівку. 

Аналогічним способом здійснюється облікове відображення операцій із продажу товарів через інтернет 
магазин з безготівковою формою оплати. Безготівковий розрахунок може відбуватися за допомогою 
банківського платіжного доручення через банк - у даному випадку немає обмежень щодо організації та вибору 
способу доставки товару, придбаного в інтернет-магазині. Адже, якщо доставка товару, придбаного в інтернет 
магазині здійснюватиметься за допомогою залучення кур’єрських служб або ж через відділення пошти чи іншої 
служби доставки, покупець може здійснити безготівковий розрахунок у відділеннях доставки на умовах 
післяплати. У випадку безготівкового розрахунку, оплата зараховуватиметься на поточний банківський рахунок 
продавця. 

У частині розрахунків з покупцями та замовниками в умовах інтернет-торгівлі за допомогою платіжних 
інструментів, найпоширенішим, на сьогодні, є використання покупцями банківських платіжних карток. 
Використання даного інструменту можливе при оплаті товару під час самовивозу, при використанні кур’єрської 
доставки чи доставки поштою через портативні платіжні термінали.  
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Позитивні тенденції розвитку інтернет-торгівлі обумовлені оптимізацією не лише витрат на 
функціонування суб’єкта господарювання, що здійснює даний вид господарської діяльності в мережі інтернет, 
а і оптимізацією часу покупців таких товарів, які мають можливість цілодобового доступу до інтернет-магазину 
та вибору необхідного товару (роботи, послуги), незважаючи на їх територіальне розташування та місце 
знаходження суб’єкта підприємницької діяльності.  

Можливість розрахунку банківською платіжною карткою безпосередньо на сайті інтернет-магазину, у 
сучасних умовах, є досить поширеним, зручним способом оплати товару, придбаного в інтернет-магазині, що є 
необмеженим у часі. Даний спосіб розрахунку не має обмежень щодо подальшої доставки товару, однак 
передбачає застосування суб’єктом господарювання – інтернет-магазином, технологій еквайрингу. 

Відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» [6] еквайринг 
визначається як «послуга технологічного, інформаційного обслуговування розрахунків за операціями, що 
здійснюються з використанням електронних платіжних засобів у платіжній системі». У випадку оплати 
банківськими платіжними картками на сайті інтернет-магазину придбаних товарів, здійснюється інтернет-
еквайринг. Для застосування інтернет-еквайрингу, тобто забезпечення можливості розрахунку карткою за 
придбаний товар в інтернет магазині безпосередньо на його сайті, необхідним є укладення договору суб’єктом 
підприємницької діяльності з обслуговуючим банком. Облікове відображення операцій продажу товару через 
інтернет та оплати покупцем безпосередньо на сайті інтернет магазину за допомогою банківських платіжних 
карток здійснюватиметься аналогічно продажу товарів традиційним способом та оплати за допомогою 
банківських карток із застосуванням терміналів. 

Облікові особливості розглянутого способу оплати товару та відображення операцій з розрахунків з 
покупцями та замовниками стосуватимуться: 

- по-перше, обов’язкового використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО), на що вказує 
положення Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг» [4]; 

- по-друге, дати видачі чеку РРО та відображенні у системі бухгалтерського обліку надходжень 
грошових коштів. 

З метою дотримання положень вітчизняного законодавства та відображення в системі бухгалтерського 
обліку повної, достовірної та якісної інформації, доцільно враховувати дати здійснення розрахунків за товар та 
передачі/відвантаження такого товару покупцю. Адже, при застосуванні електронних систем дистанційного 
обслуговування розрахунків з покупцями, грошові кошти, зокрема, при використанні послуг інтернет-
еквайрингу, не завжди зараховуватимуться на рахунок продавця в момент здійснення такої транзакції. У 
момент здійснення транзакції щодо оплати товару в інтернет-магазині, кошти з рахунку або ж електронного 
гаманця покупця списуються, продавець отримує повідомлення від банківського посередника, що не означає 
зарахування коштів на рахунок продавця. Як свідчить практика, використання послуг, що пропонуються 
вітчизняними банками для ведення бізнесу в системі дистанційного обслуговування розрахунків із покупцями, 
наприклад, Приват-24 для бізнесу, LiqPay, Mobile POS тощо, детальну характеристику яких наведено у розділі 
1, після здійснення інтернет-транзакції, кошти на рахунок продавця можуть надійти навіть через декілька днів. 
Максимально можливий період між здійсненою транзакцією та моментом зарахування коштів на рахунок 
продавця визначається положеннями укладеного договору інтернет-еквайрингу між продавцем та 
обслуговуючим банком. Зважаючи на особливість даного способу оплати - обов’язковість використання 
реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та видачі чеку РРО, виникає питання щодо дати роздрукування 
даного документу та, відповідно, відображення в системі бухгалтерського обліку продавця надходження 
грошових коштів як оплати товару.  

Відображення в системі бухгалтерського обліку продавця операцій з надходження коштів як оплати за 
товар, а також друк чеку РРО у момент здійснення транзакції покупцем, тобто при отриманні позитивного 
результату авторизації з номером замовлення та при отриманні повідомлення-підтвердження платежу від 
обслуговуючого банку, відповідає законодавству, однак є не раціональним з позицій практики. Адже, постійне 
відстеження повідомлень-підтверджень платежу від обслуговуючого банку не відповідає сучасним вимогам 
економії часу. Даний процес потребує оптимізації, адже, у випадку значної кількості замовлень та транзакцій у 
великих інтернет-магазинів, або ж, якщо це невеликий інтернет-магазин, і не має можливості тримати в штаті 
додаткову одиницю персоналу, що здійснюватиме постійний моніторинг даної інформації.  

Задля забезпечення зазначеного та враховуючи вимоги бухгалтерського та податкового законодавства, 
операції щодо оплати товарів через інтернет-магазин із використанням інтернет-еквайрингу доцільно 
відображати на дату їх зарахування на рахунок продавця, тобто на підставі даних, зазначених у виписці 
обслуговуючого банку, та тією ж датою фіксувати чек РРО.  

Відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг» [4], «Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в 
готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при 
продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з 
приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані: … видавати особі, яка отримує або повертає товар, 
отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з 
використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий 
документ встановленої форми на повну суму проведеної операції». 

Таким чином, у випадку, коли надходження коштів на рахунок продавця як оплати за товар, 
здійснюється до моменту відвантаження продукції, можливе застосування даної норми законодавства. 



Продавець інтернет-магазину відвантажуючи товар покупцю, видає розрахунковий документ (чек) РРО, у 
якому фіксується дата здійснення операції - надходження коштів на розрахунковий рахунок. 

У випадку оплати товару із використанням можливостей інтернет-еквайрингу, враховуючи умови, коли 
відвантаження товару покупцю, відбувається до зарахування коштів на розрахунковий рахунок продавця, а 
також вимоги щодо обов’язковості видачі чеку РРО при відвантаженні/передачі товару, розрахунковий 
документ РРО необхідно фіксувати на дату відвантаження товару, тобто незалежно від того чи надійшли кошти 
на розрахунковий рахунок продавця.  

В умовах всеохоплюючого впливу інформаційно-комп’ютерних технологій, що призвели до зміни 
підходів у веденні господарської діяльності в цілому та розвитку інтернет-торгівлі зокрема, значну роль 
відіграють електронні гроші, можливість розрахунку якими, в інтернет-магазинах, набуває все більшого 
поширення.  про що свідчать офіційні дані НБУ.  

Під електронними грошима розуміють еквівалент традиційних грошей, що знаходяться в обороті 
конкретної електронної системи. Проблематиці організації та методики бухгалтерського обліку і контролю 
електронних грошей присвячено дисертаційне дослідження А.П. Семенець [10]. Автор [10] для потреб 
бухгалтерського обліку під категорією електронні гроші пропонує розуміти «грошові кошти підприємства, які 
містяться у вигляді електронних записів на електронному пристрої (функціонує на програмній основі, на основі 
карток та на основі мереж мобільного зв’язку), випущені у встановленому законодавством порядку із 
забезпеченням їх національною (іноземною) валютою та використовується підприємством для здійснення 
платіжних операцій в електронних платіжних системах». 

Відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» [6], «Випуск 
електронних грошей може здійснювати виключно банк. Банк, що здійснює випуск електронних грошей, бере на 
себе зобов'язання з їх погашення…..Банк, що має намір здійснювати випуск електронних грошей, зобов'язаний 
до початку їх випуску узгодити з Національним банком України правила використання електронних грошей у 
порядку, встановленому нормативно-правовим актом Національного банку України». 

Перелік банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей та відповідно перелік 
електронних грошей/ платіжної системи, з використанням якої здійснюються операції з ними, відповідно до 
чинного законодавства України, наведено в табл. 2. 

 
Таблиця 2. 

Перелік банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей  
згідно з законодавством України* 

Найменування електронних грошей/ платіжної системи 

Найменування банку 

FO
R

PO
ST

 

A
LF

A
-M

O
N

EY
 

M
as

te
rC

ar
d 

V
is

a 

П
РО

С
ТІ
Р 

М
ак
сі

 

Гл
об
ал
М
ан
і 

Ел
ек
тр
ум

 

X
PA

Y
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" + + + + + - - - - 
ПОЛІКОМБАНК - - - - + - - - - 
АТ "Ощадбанк" - - + + - - - - - 

ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" - - + + - - - - - 
ПАТ "БАНК ВОСТОК" - - + + - - - - - 
ПАТ "УКРСОЦБАНК" - - + + - - - - - 
ПАТ "ТАСКОМБАНК" - - + + - + - - - 

ПАТ АБ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ БАНК" - - + + - - - - - 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" - - + + - - - - - 
ПАТ "КРИСТАЛБАНК" - - + - - - - - - 

АБ "Південний" - - - + - - - - - 
ПАТ "КБ "ГЛОБУС" - - - - - - + - - 

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" - - + + - - - - - 
ПАТ "ЮНЕКС БАНК" - - - - + - - - - 
ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" - - - - + - - - - 
АБ "УКРГАЗБАНК" - - - - + - - + - 
ПАТ "БАНК СІЧ" - - + - - - - - + 

ПАТ КБ ПРАВЕКС-БАНК - - - - + - - - - 
ПАТ "КРЕДОБАНК" - - + - - - - - - 

ПАТ "УНІВЕРСАЛБАНК" - - + - - - - - - 
ПАТ "МЕГАБАНК" - - + + - - - - - 

ПАТ "АЙБОКС БАНК" - - + - - - - - - 



АТ "АКБ "КОНКОРД" - - - + - - - - - 
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" - - + + - - - - - 

* Примітка: складено на основі [12] 
 
Таким чином, 24 банки мають право здійснювати випуск електронних грошей в Україні. Доцільно 

зауважити, що лише за І півріччя 2018 року, за даними НБУ [2], обсяг випущених електронних грошей становив 
41,3 млн.грн., обсяг операцій з електронними грошима- 3072 млн. грн., а кількість електронних гаманців з 
електронними грошима становить 56,8 млн.шт. 

Електронні гроші, емісію яких мають право здійснювати банки, є засобом платежу та розрахунків в 
інтернет-магазині, проте законодавчо не визнані валютними цінностями та грошовими коштами. Відповідно до 
інструкції [7] для обліку електронних грошей передбачено рахунок 335 «Електронні гроші, номіновані в 
національній валюті», а при перерахуванні емітенту електронні гроші «трансформуються» у грошове 
зобов’язання, яке слід обліковувати на рахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» до погашення 
емітентом. 

Якщо інтернет-магазин надає можливість розрахунку за товари (роботи, послуги) електронними 
грошима, повинен бути укладений договір про надання послуг з операцій з електронними грошима з емітентом 
або агентом за розрахунками.  

Обов’язковою умовою є періодичне складення Акту приймання-передачі електронних грошей, а 
підставою для відображення операцій з руху електронних грошей в системі бухгалтерського обліку є реєстр 
платежів. Реєстр платежів як первинний документ повинен містити усі обов’язкові реквізити.  

Згідно Положення про електронні гроші [9], суб’єкт господарювання – інтернет-магазин, що надає 
можливість розрахунку електронними грошима, є торговцем. 

Таким чином, покупець в інтернет магазині, що бажає розрахуватися електронними грошима, відправляє 
їх зі свого електронного гаманця на електронний гаманець продавця (торговця). В свою чергу, інтернет-магазин 
(торговець) подає заявку на погашення електронних грошей, після чого сума грошових коштів еквівалентна 
заявленим на погашення електронних коштів зараховується на розрахунковий рахунок інтернет-магазину. Слід 
зазначити, що дана сума зменшується на суму комісійної винагороди, що передбачена договором про надання 
послуг з операцій з електронними грошима.  

Відповідно до Положення про електронні гроші [9] «користувачі - фізичні особи мають право 
використовувати електронні гроші для здійснення оплати товарів, а також переказувати електронні гроші 
іншим користувачам - фізичним особам… Торговці на підставі договору, укладеного з емітентом або агентом з 
розрахунків, мають право приймати від користувачів як засіб платежу за товари електронні гроші, виражені в 
гривнях». 

Охарактеризувавши операції з розрахунків із покупцями і замовниками в умовах інтернет торгівлі за 
виділеними класифікаційними ознаками, доцільно розглянути особливості даних операцій з позицій 
варіативності відображення їх в системі бухгалтерського обліку. Порядок облікового відображення операцій із 
покупцями і замовниками в умовах інтернет-торгівлі подано в табл. 3. 

 
Таблиця 3. 

Порядок облікового відображення операцій із покупцями і замовниками в умовах інтернет-торгівлі 
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Зміст господарської операції Д-т К-т 
Передано товар підзвітним особам для пересилання поштою 281.1 281 
Пред’явлено поштові квитанції, що підтверджують факт 
відправлення 

361 702 

Податкове зобов’язання 702 641 
Нараховано поштові витрати 93 372 
Нарахована заробітна плата працівникам, що займаються 
пересиланням 

93 661 

Нараховані внески на соціальне страхування 93 65 

по
ш
то
ю

 

Отримано оплату за товар 311 361 
Передано товари кур’єру 281.2 281 
Нарахована плата за послуги кур’єрської служби  93 631 
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Перераховані кошти за товар 311 361 
Передано товар кур’єру 281.1 281 
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Кур’єр здійснив доставку товару; прийняв оплату; здав готівку у 
касу, надав документи, що підтверджують факт вручення товару 

301 702 



покупцю 
Податкове зобов’язання 702 641 
Списано собівартість товару 902 281.1 
Нараховані витрати, пов’язані з доставкою 93 372 
Нарахована заробітна плата кур’єру 93 661 
Нараховані страхові збори 93 65 
Отримана оплата за товар у касу та передано товар покупцеві 301 702 
Податкове зобов’язання 702 641 
Списано собівартість товару 902 281 
Списані доходи на фінансовий результат 702 791 го
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Списана собівартість на фінансовий результат 791 902 
Отримано електронні гроші за товар 335 681 
Відвантажено товар покупцю 361 702 
Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ 702 641 
Списано собівартість реалізованого товару 902 281 
Здійснено залік заборгованостей 681 361 
Пред’явлено до погашення електронні гроші 377 335 
Надійшли грошові кошти за погашені електронні гроші 311 377 А
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Відображено комісію за погашення електронних грошей 92 377 
 
Залежно від способу оплати, форми розрахунку та способу доставки придбаного товару в інтернет 

магазині, відрізнятиметься порядок облікового відображення операцій із розрахунків із покупцями та 
замовниками в системі бухгалтерського обліку продавця. 

У випадку післяплати та доставці товару поштою, працівник, що здійснюватиме відправку товару, 
замовленого в інтернет-магазині, отримує під звіт кошти для оплати поштових витрат. В частині 
документування, поштові квитанції та авансовий звіт за використані кошти, що підтверджуватимуть 
факт відправлення та є підставою для відображення в бухгалтерському обліку заборгованості за 
розрахунками із покупцями. Після отримання покупцем товару у поштовому відділенні та оплати його 
вартості, поштове відділення перераховує дану оплату на розрахунковий рахунок інтернет-магазину. В 
частині визнання доходу, за даними операціями, доцільно звертати увагу на настання першої події: дата 
отримання товару покупцем або ж дата зарахування коштів на поточний рахунок. Однак, враховуючи 
ситуацію, що поштове відділення не завжди оперативно здійснює перерахування коштів за такими 
операціями, доцільно, з позицій податкового законодавства, визнавати дохід на момент відправлення 
товару, тобто на підставі поштових квитанцій. 

У частині кур’єрської доставки товару зовнішньою фірмою, представництво інтернет-магазину 
укладає договір про доставку та погоджує дати надання звітів кур’єрської служби про доставку товарів. 
Первинним документом, що є підставою відображення в обліку заборгованості із розрахунків із 
покупцями та замовниками та відповідно доходу від продажу товарів є звіт кур’єрської фірми. Витрати, 
пов’язані із оплатою послуг кур’єрської фірми відображатимуться у складі витрат на збут. 

Що стосується доставки товару власною кур’єрською службою, кур’єр отримує оплату та передає 
товар покупець, який в свою чергу ставить підпис у документі, що посвідчує передачу товару. 
Повернення кур’єром готівкових коштів у касу підприємства та передачі документів, що посвідчують 
факт передачі товару є підставою для визнання у бухгалтерському обліку доходів від продажу товарів. 

Найпростішим варіантом відображення операцій із розрахунками із покупцями і замовниками в 
умовах інтернет-торгівлі є ситуація, коли покупець самостійно здійснює вивіз товару із представництва 
інтернет-магазину, оплачуючи товар на місця. У даному випадку облікове відображення таких операцій 
аналогічне традиційній торгівлі, а інтернет-магазин виконує по суті лише функцію реклами. 

В свою чергу, у випадку авансового платежу та розрахунку електронними грошима, для інтернет-
магазину надходження на електронний гаманець електронних коштів в рахунок оплати товарів, 
придбаних в інтернеті, є дебіторською заборгованістю, яка лише в результаті виведенні із електронної 
системи перетворюється у безготівкові грошові кошті. 

Згідно з Положенням про електронні гроші [9], інтернет магазин, що отримує в оплату товарів і 
послуг електронні гроші має «право використовувати отримані електронні гроші виключно для обміну 
на безготівкові кошти або повертати електронні гроші користувачам у разі повернення ними відповідно 
до Закону України "Про захист прав споживачів"  товарів, придбаних за електронні гроші». 

Зважаючи на те, що відносини між продавцем та покупцем у контексті інтернет-торгівлі 
прирівняні до операцій, що здійснюються в умовах традиційної торгівлі, на даних суб’єктів у повній мірі 
поширюється норми законодавства про захист споживачів, зокрема, Закон України «Про захист прав 
споживачів» [5].  

Відповідно до даного нормативно-правового акту, покупці, що придбають товар в інтернет-магазині, не 
втрачають право на обмін або повернення даного товару у випадку його невідповідності або з інших причин 
протягом 14 календарних днів після придбання, у законодавчо визначеному порядку. Облікове відображення 
господарських операцій щодо повернення товару, придбаного в інтернет-магазині варіюватиметься в 
залежності від способу розрахунку за товар (рис. 3). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12


Рис. 3. Право обміну / повернення товару, придбаного в інтернет-магазині* 
*Примітка: складено на основі [5] 

 
Таким чином, на рис.3 зазначено законодавчо встановлені підстави та умови обміну/повернення 

товару, придбаного в інтернет-магазині та облікове відображення таких операцій у системі 
бухгалтерського обліку. Слід відзначити, що відповідно до законодавства, після отримання комплекту 
документів, зазначених вище, інтернет-магазин повинен розглянути претензію протягом 30 днів та 
вжити відповідні заходи, адже за порушення строків повернення передбачається неустойку у розмірі 1% 
вартості товару за кожен день затримки повернення грошей. 

Висновки. Отже, на основі вивчення проблеми облікового відображення розрахунків із 
покупцями і замовниками в умовах інтернет торгівлі можна зробити наступні висновки. 
Систематизувавши законодавчі вимоги щодо порядку укладення електронних договорів, визначено, що з 
юридичних позицій електронний договір прирівнюється до договорів у письмовій формі та має 
ідентичну юридичну силу та правові наслідки. Виділено особливості укладення електронних договорів в 
умовах здійснення інтернет-торгівлі. Здійснено поділ господарських операцій із покупцями і 
замовниками, в умовах інтернет торгівлі, на види за класифікаційними ознаками: за формою розрахунку, 
за способом оплати та за способом доставки товару. Охарактеризовано господарські операції з 
розрахунків із покупцями та замовниками, визначено облікові особливості даних операцій та 
варіативність їх відображення у системі бухгалтерського обліку інтернет-магазину. Сформовано порядок 
облікового відображення операцій із покупцями і замовниками в умовах інтернет-торгівлі з позицій їх 
поділу за класифікаційними ознаками. Систематизовано, на основі положень вітчизняного 
законодавство, вимоги щодо застосування права обміну та права повернення товару, придбаного в 
інтернет-магазині та відображення даних операцій в системі бухгалтерського обліку. 

 
Список літератури. 
1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах за 2017 рік [Електронний 

ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/. 

2. Електронні гроші [Електронний ресурс] // Офіційне інтернет-представництво Національного банку 
України. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: 
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=125412&cat_id=22918283 

3. Закон України "Про електронну комерцію" № 675-VIII від 03.09.2015 [Електронний ресурс] // 
Верховна Рада України. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19 

4. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг" №265/95-ВР від 06.07.1995 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада 
України. – 1995. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80. 

ПРАВО ОБМІНУ/ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ,  
ПРИДБАНОГО В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ 

Умови обміну/ повернення товару:
- товар не використовувався;
- збережені товарний вигляд товару, його споживчі властивості, пломби, 
ярлики тощо; 
- зберігся розрахунковий документ, який споживач отримав разом із товаром 

Підстави: 

Якщо товар не підійшов через якість, колір, розмір, фасон, габарити і форму або 
будь-які інші причини 

ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ 

документування: 
- претензія/заява на ім’я 
продавця 
- документ, що підтверджує 
купівлю товару (чек РРО, 
накладна, квитанція про 
оплату тощо) 

1. Повернено покупцем товар - Д704 К361; 
2. Оприбутковано повернений покупцем товар - Д902 К281 
3. Зменшено ПЗ з ПДВ - Д704 К641 
4. Повернено покупцеві грошові кошти за товар -
Д361 К311/301/335 

на рахунках: 



5. Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 № 1023-XII [Електронний ресурс] // 
Верховна Рада УРСР. – 1991. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12. 

6. Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 05.04.2001 № 2346-III 
[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2001. – Режим доступу до ресурсу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2346-14. 

7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 
господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 [Електронний ресурс] // Наказ Міністерства 
фінансів України №291. – 1999. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99. 

8. Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та 
поза торговельними або офісними приміщеннями" №103 від 19.04.2007 р. [Електронний ресурс] // Міністерство 
економіки України. – 2007. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1181-07. 

9. Положення про електронні гроші [Електронний ресурс] // Постанова Правління Національного банку 
України 04.11.2010 № 481. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1336-
10#n19. 

10. Семенець А. П. Бухгалтерський облік та контроль електронних грошей: організація і методика : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за 
видами економічної діяльності)" / Семенець Анна Павлівна – Житомир, 2017. – 23 с. 

11. Соловенко Н. Компьютерные сделки и электронный оборот юридических документов // 
Компьюномика. – Т. 1. – 1998. – №5. – 75 с. 

12. Узгодження правил використання електронних грошей [Електронний ресурс] // Офіційне інтернет-
представництво Національного банку України. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: 
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=66296&cat_id=66292. 

 
References. 
1. State Statistics Service of Ukraine (2018), “Use of information and communication technologies at 

enterprises for 2017”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 27 July 2018). 
2. National Bank of Ukraine (2018), “Electronic money”, available at: 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=125412&cat_id=22918283 (Accessed 27 July 2018). 
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Law of Ukraine "On e-commerce", available at: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19 (Accessed 27 July 2018). 
4. Verkhovna Rada of Ukraine (1995), Law of Ukraine "On the Application of Registrars of Settlement 

Operations in the Sphere of Trade, Catering and Services", available at: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80 (Accessed 27 July 2018). 

5. Verkhovna Rada of Ukraine (1991), Law of Ukraine "On Protection of Consumer Rights", available at: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 (Accessed 27 July 2018). 

6. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), Law of Ukraine "On payment systems and transfer of funds in 
Ukraine", available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2346-14 (Accessed 27 July 2018). 

7. Ministry of Finance of Ukraine (1999), “Instruction on the application of the Account of Accounts of 
Assets, Capital, Commitments and Business Operations of Enterprises and Organizations”, available at: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (Accessed 27 July 2018). 

8. Ministry of Economy of Ukraine (2007), Order "On Approval of the Rules for the Sale of Goods for 
Custom and Out of Commercial or Office Premises", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1181-
07 (Accessed 27 July 2018). 

9. National Bank of Ukraine (2010), “Regulations on electronic money”, available at: 
https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1336-10#n19 (Accessed 27 July 2018). 

10. Semenets', A.P. (2017), “Electronic money accounting and control: organization and methodology”, 
Ph.D. Thesis, Economy, Zhytomyr, Ukraine. 

11. Solovenko, N. (1998), “Computer transactions and electronic circulation of legal documents”, 
Komp'iunomyka, vol. 1, no. 5, p.75. 

12. National Bank of Ukraine (2018), “Matching rules for using electronic money”, available at: 
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=66296&cat_id=66292 (Accessed 27 July 2018).  

 
Стаття надійшла до редакції 20.09.2018 р. 


