
   

 

Додаток 1 

 

Цей документ (розрахунок адміністративного навантаження на малий бізнес (М-тест) підготовано за 

менторської підтримки експертів бізнес-асоціацій в межах виконання проєкту "Reconomy", що реалізується в 

рамках програми Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida) та 

впроваджується HELVETAS Swiss Intercooperation в партнерстві з Центром міжнародного приватного 

підприємництва (СІРЕ). 
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М-ТЕСТ 

(тест мікро-, малого підприємництва) 

на проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження порядку 

ведення обліку товарних  запасів для фізичних осіб-підприємців, у тому числі 

платників єдиного податку» 

 

ВСТУП 

Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження порядку ведення обліку 

товарних  запасів для фізичних осіб-підприємців, у тому числі платників єдиного податку», на 

думку розробників, забезпечить уніфікований та справедливий підхід до питань визначення 

зобов’язань із сплати податків та зборів за результатами господарської діяльності самими 

суб’єктами та не дозволить контролюючим органам по-різному трактувати вимоги одних і тих 

самих норм законодавства.  

 

1. Консультації з представниками підприємництва щодо оцінки впливу регулювання 

Консультації щодо визначення впливу пропонованого регулювання на суб’єктів малого 

(мікро-) підприємництва та детального переліку процедур, виконання яких необхідне для 

здійснення регулювання, проведено 20-26 квітня  2020 року. 

Таблиця 1. Види консультації з підприємцями 

№ 

з/п 

Вид консультації (публічні 

консультації прямі («круглі столи», 

наради, робочі зустрічі тощо), 

Інтернет - консультації прямі 

(Інтернет - форуми, соціальні мережі 

тощо), запити до підприємців, 

експертів, науковців тощо) 

Кількість консультацій з мікро- та малим бізнесом  

1 

Консультації проводились з 

представниками контролюючих 

органів, субєктів господарювання в 

сфері торгівлі та послуг, 

представників громадських 

організацій підприємців, 

представниками консалтингових 

компаній, експертами в сфері 

регуляторної політики. 

 

При розрахунку М-тесту 

використовувались:  

https://mof.gov.ua/ 

http://www.drs.gov.ua/ 

http://www.ukrstat.gov.ua/  

Кількість консультацій з представниками мікро-, малого 

бізнесу (торговцями) –  21  

Публічні заяви від Громадські організації підприємців, бізнес-

асоціації, консультативно-дорадчих органів щодо відкликання 

Проекту наказу . 

 

▪ Національна платформа МСБ https://platforma-msb.org/  

▪ Всеукраїнського об’єднання малого та середнього 

бізнесу «ФОРТЕЦЯ»  http://fortetsya.org.ua/  

▪ ГО "Спілка підприємців, орендарів та власників 

Сумської області", Суми 

▪ ХОГО "Асоціація приватних роботодавців" Харків 

▪ ГО "Спілка підприємців малого та середнього 

підприємництва Кіровоградської області" 

https://mof.gov.ua/
http://www.drs.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://platforma-msb.org/
http://fortetsya.org.ua/
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https://youcontrol.com.ua/data-

research/v-ukrayini-zrosla-kilkist-

fopiv/ 

 

офіційні дані ДПС України   

Кропивницький. 

▪ ГО "Разом за майбутнє", Черкаси 

▪ Чернігівська профспілка підприємців "Єдність",  

Чернігів 

▪ ГО «СЯЙВО СІВЕРЩИНИ», Чернігів 

▪ ГО "ФОПРАЗОМ ЮА",  Харків 

▪ ГО " За Семенівщину ", м. Семенівка, Чернігівська обл. 

▪ ГО Волинська Обласна Організація Приватних 

Роботодавців Торгівлі і Комерційної Сфери – Луцьк 

▪ ГО «Мікробізнес Хмельниччини», Хмельницький 

▪ Всеукраинская Профессиональная Ассоциация 

Предпринимателей, г. Одесса 

▪ ГО «Родинний простір» Нетишин 

▪ Громадська організація « Самоврядування ринку» 

Кам’янець- подільський 

▪ Консультативна рада при ДРС в Сумській області 

▪ Консультативної ради Чернігівськоі ДРС  

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого (мікро- та малі) 

підприємництва 

Кількість суб’єктів малого (мікро) підприємництва, на яких поширюється регулювання у 

відповідності до розділу VIII Аналізу регуляторного впливу: 100 тис. фізичних осіб підприємців, 

в тому числі 31100 фізичних осіб підприємців.  

При набранні чинності норм зазначених в Законі України № 128 -IX «Про внесення змін до 

Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у 

сфері торгівлі та послуг»  з 01.01.2022 року, кількість суб’єктів малого (мікро) підприємництва 

на яких буде потенційно поширюється регулювання:  658,1тис. (фізичні особи підприємців – 2 

группа), 645,6 тис. (фізичні особи підприємців – 3 группа), 370,7 тис. (фізичні особи підприємців 

– загальна система) 

При розрахунку показників для М–Тесту була взята усереднена цифра – 20% (частка малого, 

у т. ч. мікропідприємництва, у сфері  торгівлі, громадського харчування та послуг) - 335 тис. осіб  

 

За даними податкової служби  

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого (мікро-) підприємництва на виконання вимог 

регулювання (див. Таблицю2) 

https://youcontrol.com.ua/data-research/v-ukrayini-zrosla-kilkist-fopiv/
https://youcontrol.com.ua/data-research/v-ukrayini-zrosla-kilkist-fopiv/
https://youcontrol.com.ua/data-research/v-ukrayini-zrosla-kilkist-fopiv/
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Таблиця 3. Розрахунок витрат суб’єктів малого (мікро-) та  

підприємництва на виконання вимог регулювання  

№ 

п/п 

Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження 

регулювання) – 2021 рік 

Періодичні – 2022-2025 роки Витрати за п’ять років 

Витрати 

бізнесу 

(пропонова

ні зміни) 

 

Витрати 

бізнесу 

(діюча 

норма) 

Вигода\ви

трати для 

мікро, 

малого  

бізнесу 

Витрати 

бізнесу 

(пропонова

ні зміни) 

 

Витрати 

бізнесу 

(діюча 

норма) 

Вигода\вит

рати для 

мікро, 

малого  

бізнесу 

Витрати 

бізнесу 

(пропонова

ні зміни) 

 

Витрати 

бізнесу 

(діюча 

норма) 

Вигода\ви

трати для 

мікро, 

малого  

бізнесу 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого (мікро-) підприємництва на виконання регулювання 

1. Придбання необхідного обладнання 

(пристроїв, машин, механізмів) 

Цей Проєкт наказу не передбачає витрат на придбання основних фондів, обладнання 

2. Процедури повірки та/або постановки 

на відповідний облік у визначеному 

органі державної влади чи місцевого 

самоврядування 

Цей Проєкт наказу не передбачає витрат на придбання основних фондів, обладнання 

3. Процедури експлуатації обладнання 

(експлуатаційні витрати - витратні 

матеріали) 

Цей Проєкт наказу не передбачає витрат на придбання основних фондів, обладнання 

4. Процедури обслуговування 

обладнання (технічне обслуговування) 

Цей Проєкт наказу не передбачає витрат на придбання основних фондів, обладнання 

5. Інші процедури (уточнити): 

 
Цей Проєкт наказу не передбачає витрат на придбання основних фондів, обладнання 

8. Сумарно для суб’єктів мікро-, малого 

бізнесу, млрд. грн.  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого (мікро-) підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 

9. Процедури отримання первинної 

інформації про вимоги регулювання 

 

150,5 0 -150,5 150,5 0 -150,5 150,5 0 -150,5 
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Розрахунок: Скільки часу потрібно, 

щоб  вивчити Проект наказу  (2 

години) * вартість часу СПД (75,25 

грн.) 

Кількість суб’єктів 

мікропідприємництва на яких 

поширюється регулювання 

335 000 43 000*4 43 000*4 + 335 000 

Витрати, млн. грн. 50,4 0 -50,4 25,9 0 -25,9 76,3 0 -76,3 

10 Кількість часу для проведення 

консультацій з фахівцями що 

правильного ведення «обліку 

запасів» 

 

Розрахунок: Скільки часу потрібно, 

для консультацій   (4 години) * 

вартість часу СПД (75,25 грн.) 

301,0 0 -301,0 301,0 0 -301,0 301,0 0 -301,0 

Кількість суб’єктів 

мікропідприємництва на яких 

поширюється регулювання 

335 000 43 000*4 43 000*4 + 335 000 

Витрати, млн. грн. 100,8 0 -100,8 51,8 0 -51,8 152,6 0 -152,6 

11 Опис залишку товарів на початок 

обліку  

 

Розрахунок: Скільки часу потрібно, 

щоб  описати залишок товару   (3 

дні) * вартість часу СПД (602 грн.) 

 

1806,0 0 -1806,0 - - - - - - 

Кількість суб’єктів 

мікропідприємництва на яких 

поширюється регулювання 

335 000 - - 

Витрати, млн. грн. 605,0 0 -605,0 - - - 605,0 0 -605,0 

12 Внесення всіх даних в «журнал 3010,0 0 -3010,0 - - - - - - 
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обліку» 

 

Розрахунок: Скільки часу потрібно, 

щоб  описати залишок товару   (5 

днів) * вартість часу СПД (602 

грн.) 

 

Кількість суб’єктів 

мікропідприємництва на яких 

поширюється регулювання 

335 000 - - - - - - 

Витрати, млн. грн. 1 008,4 0 -1 008,4 - - - 1 008,4 0 -1 008,4 

13 Ведення обліку товарних у 

відподвідності до зазначеної форми 

 

▪ Постійне внесення інформації 

про надходження та вибуття 

товарів на підставі первинних 

документів  

▪ Контроль за зберігання 

первинних документів на товари 

у місці продажу - до моменту 

вибуття останньої одиниці 

товару 

▪ Зберегання на кожної торгової 

точці копій первинних 

документів, які містять 

інформацію про постачальників, 

найменування, кількість та 

вартість товару. 

▪ Облік переміщення товарів між 

точками продажу, які належать 

одній і тій же фізичній особі-

підприємцю 

37 625,0 0 -37 625,0 37 625,0 0 -37 625,0 37 625,0 0 -37 625,0 
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Розрахунок: Скільки часу потрібно 

за день (в середньому),   щоб вести 

форму обліку товарних запасів (2 

години) * кілість робочих днів (250 

днів) * вартість часу СПД (75,25 

грн.) 

 

Кількість суб’єктів 

мікропідприємництва на яких 

поширюється регулювання 

335 000 335 000*4 335 000*5 

Витрати, млн. грн. 12 604,3 0 -12 604,3 50 417,2 0 -50 417,2 63 021,5 0 -63 021,5 

14 Постійне проведення повної 

інвентарізаціі товарних залишків. 

Для звіряння та  відповідності 

первинним документам 

 

Розрахунок: Скільки часу потрібно  

(3 дні) * періодичність (1 раз в 

квартал)* вартість часу СПД (602 

грн.) 

 

1 806,0 0 -1 806,0 1 806,0 0 -1 806,0 1 806,0 0 -1 806,0 

Кількість суб’єктів 

мікропідприємництва на яких 

поширюється регулювання 

335 000 335 000*4 335 000*5 

Витрати, млн. грн. 605,0 0 -605,0 2 420,0 0 -2 420,0 3025,0 0 -3025,0 

15 Накладні витрати: (копії первинних 

документів, витрати на придбання 

Журналу), грн. 

2000,0 0 -2000,0       

Кількість суб’єктів 

мікропідприємництва на яких 

поширюється регулювання 

335 000 335 000*4 335 000*5 
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Витрати, млн. грн. 670,0 0 -670,0 2680,0  -2680,0 3350,0 0 -3350,0 

16 Процедури щодо забезпечення 

процесу перевірок 

 

Розрахунок Кількість витраченого 

часу на проведення перевірок 

(прогноз - 4 години ) * вартість 

часу (75,25 грн.) 

 

301,0 0 -301,0 301,0 0 -301,0 301,0 0 -301,0 

Кількість суб’єктів 

мікропідприємництва на яких 

поширюється регулювання 

33500 (10% прогнозна цифра) 33500 (10% прогнозна цифра) *4 33500 (10% прогнозна цифра)*5 

Витрати, млн. грн. 10,0 0 -10,0 40,0 0 -40,0 50,0 0 -50,0 

17 ВСЬОГО ВИТРАТ 15653,9 0 -15653,9 55 634,9 0 -55 634,9 71288,8 0 -71288,8 

 

Розрахунок вартості людино/днів зроблено, виходячи із середньої заробітної плати за лютий 2021 р.: 12549 грн., щоденна: 602 (12 549 * 12 

місяців / 250 днів, кількість робочих днів в 2021 році), погодинна 75,25 грн.1 

За даними ДПС України кожного року новостворених фізичних осіб підприємців, в середньому, 2 групи -80,0 тис ФОП, 3 групи, 105,0 тис. ФОП, 

на загальній системі 30,0 тис. ФОП. При розрахунку показників для М–Тесту була взята усереднена цифра – 20% (частка малого, у т. ч. 

мікропідприємництва, у сфері  торгівлі, громадського харчування та послуг) - 43 тис. ФОП (щорічна реєстрація новостворених).

 
1 Джерело: сайт https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/ 

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/


   

 

Додаток 1 

 

Цей документ (розрахунок адміністративного навантаження на малий бізнес (М-тест) підготовано за 

менторської підтримки експертів бізнес-асоціацій в межах виконання проєкту "Reconomy", що реалізується в 

рамках програми Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida) та 

впроваджується HELVETAS Swiss Intercooperation в партнерстві з Центром міжнародного приватного 

підприємництва (СІРЕ). 

8 

ВИСНОВКИ 

1. Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для 

фізичних осіб–підприємців, у тому числі платників єдиного податку» ускладнює ведення обліку товарних 

запасів фізичними особами підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.  

2. Передбачена Проектом наказу «форма обліку» є складною, потребуватиме значних додаткових витрат часу як 

самого ФОП, так і безпосередньо продавця на її ведення. Сума додаткових витрат в перший рік складає більше 

15 млрд. грн. для фізичних осіб підприємців, щоб виконати:   

▪ постійне внесення інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних 

документів  

▪ контроль за зберігання первинних документів на товари у місці продажу - до моменту вибуття 

останньої одиниці товару 

▪ зберегання на кожної торгової точці копій первинних документів, які містять інформацію про 

постачальників, найменування, кількість та вартість товару. 

▪ облік переміщення товарів між точками продажу, які належать одній і тій же фізичній особі-

підприємцю 

3. Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для 

фізичних осіб–підприємців, у тому числі платників єдиного податку» у запропонованій редакції ускладнює 

ведення обліку товарних запасів фізичними особома підприємцями та робить такий облік занадто витратним 

(витрати бізнесу за 5 років більше 71 млдр. грн.).


