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У статті здійснено аналіз нормативного забезпечення обліку й оподаткування спільної діяльності підприємств України. Автор рекомендує 
внести зміни до законодавства з обліку спільної діяльності без створення юридичної особи, зокрема: уточнити адресність і форми подання 
фінансової звітності оператором спільної діяльності; змінити назви п’ятьох субрахунків до рахунків обліку розрахунків та зобов’язань, реко-
мендованих для використання у спільній діяльності ділових партнерів; собівартість переданих у спільну діяльність запасів і залишкову вартість 
необоротних активів відображати в сумі, що припадає: на частку інших учасників – у витратах звітного періоду; на власну частку партнера –  
у витратах майбутнього періоду. Врахування наданих рекомендацій міністерством фінансів України допоможе вдосконалити облік спільної 
діяльності, що дасть змогу підвищити достовірність показників фінансової звітності ділових партнерів.
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ПРОБЛЕМы И ПЕРСПЕКТИВы ИХ РЕШЕНИЯ

В статье осуществлен анализ нормативного обеспечения учета и налогообложения совместной деятельности предприятий Украины. Автор 
рекомендует внести изменения в законодательство по учету совместной деятельности без создания юридического лица, в частности: уточ-
нить адресность и формы представления финансовой отчетности оператором совместной деятельности, изменить названия пяти субсчетов 
к счетам учета расчетов и обязательств, рекомендованных для использования в совместной деятельности деловых партнеров; себестои-
мость  переданных в совместную деятельность запасов и остаточную стоимость необоротных активов отражать в сумме, приходящейся: на 
долю других участников – в расходах отчетного периода; на собственную долю партнера – в расходах будущего периода. Учет предоставленных 
рекомендаций министерством финансов Украины поможет усовершенствовать учет совместной деятельности, что позволит повысить досто-
верность показателей финансовой отчетности деловых партнеров по совместной деятельности.
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Вступ. Ділове партнерство підприємств охоплює різні 
сфери господарської діяльності. Серед найпоширеніших  – 
спільна діяльність (далі СД), що дає змогу посилити конку-
рентні переваги суб’єктів господарювання. Відповідно до 
умов договору про СД, ділові партнери об’єднуючи свої 
зусилля для досягнення спільної мети, залишаються юри-
дично самостійними суб’єктами, що дає змогу здійснюва-
ти одночасно власну і спільну господарську діяльність. 

процедура ведення СД не ускладнюється розробленням 
статутних документів, державною реєстрацією нового 
суб’єкта господарювання, додатковим ліцензуванням ді-
яльності – якщо один із учасників договору має ліцензії 
для здійснення певних видів господарської діяльності. 
проте ведення обліку й оподаткування такої діяльності 
супроводжуються певними проблемами, зумовленими не-
чіткістю висвітлення, неврегульованістю та недостатньою 
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регламентацією чинним законодавством деяких ключових 
аспектів СД в Україні.

Аналіз останніх досліджень, у яких висвітлюються 
питання обліку СД свідчить, що дедалі більше науковців 
цікавляться його організацією, веденням, відображенням 
показників у звітності, податковими наслідками здійсне-
них операцій. н. Батищева [11], н. Дутова, н. новікова [18], 
н. привалова [17] вивчають проблеми законодавчого регу-
лювання, організації, оподаткування та обліку СД в Україні, 
Ю. Вільховий [13] досліджує СД у правовому й податково-
му аспектах. І. мельник описує порядок формування звіт-
ності про СД [16]. Своєчасними і лаконічними є пояснення 
директора Департаменту податкової, митної політики та 
методології бухгалтерського обліку міністерства фінансів 
України м. чмерука щодо регламентації обліку СД [20].  
В. Верхогляд розкриває порядок обліку і формування звіт-
ності від СД у торгівлі [12].

Метою представленого дослідження є з’ясування 
клю чових проблем бухгалтерського обліку і основних 
норм оподаткування СД без створення юридичної особи 
у діловому партнерстві підприємств в Україні та надання 
рекомендацій щодо їх усунення. 

Результати. Зважаючи на правове регулювання СД, її 
можна розглядати як особливий різновид господарської 
діяльності. якщо ділові партнери, задля досягнення певних 
взаємовигідних результатів у сфері господарської діяль-
ності, об’єднують своє майно та діяльність, координують 
зусилля, тоді між ними виникають взаємовідносини з пере-
дачі майнових і немайнових внесків для спільних потреб, 
із узгодження та здійснення СД та розподілу її результатів. 
Для правильної організації, ведення обліку й оподаткуван-
ня СД важливо врахувати всі її суттєві аспекти. насамперед 
розглянемо СД в контексті загального законодавства про 
угоди та зобов’язання.

Загальні положення про СД визначені гл. 77 цивіль-
ного кодексу України (далі цкУ). СД може здійснюватися 
на основі об’єднання вкладів учасників (просте товари-
ство) або без об’єднання вкладів учасників (ст. 1130 цкУ) 
[3]. Договір про СД укладається у письмовій формі, а умо-
ви договору про спільну визначаються за домовленістю 
сторін. За договором простого товариства учасники бе-
руть зобов’язання об’єднати свої вклади та спільно діяти 
з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети. 
Вкладом учасника вважається все те, що він вносить у СД 
(спільне майно), в тому числі грошові кошти, інше майно, 
професійні та інші знання, навички та вміння, а також ді-
лова репутація та ділові зв’язки (ч. 1 ст. 1133 цкУ). корис-
тування спільним майном учасників здійснюється за їх 
спільною згодою, а вклади учасників вважаються рівними 
за вартістю [3].

З урахуванням припису ч. 1 ст. 1134 та змісту ч. 2 
ст. 1141 цкУ, внески, продукція та доходи можуть розгля-
датися як спільна часткова власність, спільна сумісна влас-
ність або як власність окремих учасників – сторін договору 
простого товариства відповідно до умов такого догово-
ру [3]. Спільною частковою власністю є власність двох чи 
більше осіб, якщо частки кожної з цих осіб у праві власності 
будуть визначені (ст. 356 цкУ). Спільна власність двох або 
більше осіб, частки яких у праві власності не визначені, 

вважається спільною сумісною власністю (ст. 368 цкУ). З ін-
шого боку, зміст ч. 2 ст. 1141 цкУ вказує на те, що за до-
говором простого товариства речі можуть передаватися 
як у спільне володіння, так і у спільне користування сторін 
такого договору [3]. З  урахуванням ч. 1 ст. 133 господар-
ського кодексу України [1] господарська діяльність може 
здійснюватися на основі права володіння, права користу-
вання та інших речових прав, передбачених цкУ. цим ар-
гументується право користування у СД власністю ділових 
партнерів – сторін договору. 

Визначення вкладів здійснюється згідно із законодав-
ством, якщо таке визначення не здійснено за договором 
простого товариства. У випадку, коли сторони договору 
простого товариства не здійснили грошової оцінки своїх 
вкладів і не визначили у договорі частки сторін договору, 
згідно з вимогами ч. 2 ст. 1133 цкУ, такі вклади вважаються 
рівними за вартістю [3]. Оцінка вкладів є потрібною для ці-
лей оподаткування і зумовлюється тим, що:

а) згідно зі ст. 188 податкового кодексу України (далі 
пкУ), база оподаткування пДВ, при здійсненні вне-
сків та їх повернення учасникам СД, має визначати-
ся за їх договірною вартістю, але не нижче за зви-
чайні ціни, тобто внесок ділового партнера має бути 
ідентифікований за його вартістю [2];

б) повернення діловому партнеру майна (коштів) 
у  сумі, що перевищує вартість його внеску, і виплата 
йому розподіленого прибутку підлягають оподатку-
ванню податком із прибутку.   

користування спільним майном діловими партнерами 
здійснюється за їх спільною згодою. Згідно зі ст. 1139 цкУ 
прибуток, одержаний учасниками договору простого това-
риства в результаті їх СД, розподіляється пропорційно до 
вартості вкладів учасників у спільне майно [3]. 

Відповідно до ст. 1135 цкУ під час ведення спільних 
справ кожний учасник має право діяти від імені всіх учасни-
ків, якщо договором простого товариства не встановлено, 
що ведення справ здійснюється окремими учасниками або 
спільно всіма учасниками договору простого товариства. 
У відносинах із третіми особами повноваження учасника 
вчиняти правочини від імені всіх учасників посвідчується 
довіреністю, виданою йому іншими учасниками, або дого-
вором простого товариства [3].

Окремо доцільно звернути увагу на такий аспект як 
відповідальність учасників за спільними зобов’язаннями. 
Згідно з ч. 2 ст. 1138 цкУ, якщо договір простого товариства 
пов’язаний зі здійсненням його учасниками підприємниць-
кої діяльності, учасники відповідають солідарно за всіма 
спільними зобов’язаннями, незалежно від підстав їх виник-
нення [3]. коли договір простого товариства не пов’язаний 
зі здійсненням його учасниками підприємницької діяль-
ності, кожний учасник відповідає за спільними договір-
ними зобов’язаннями усім своїм майном, пропорційно до 
вартості його вкладу у спільне майно.

Згідно з п.п. 14.1.139 пкУ, для цілей оподаткування дві 
чи більше особи, які здійснюють СД без утворення юридич-
ної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяль-
ності. Облік результатів СД ведеться платником податку, упо-
вноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами до-
говору, окремо від обліку господарських результатів такого 
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платника податку [2]. Для цілей оподаткування господарські 
відносини між учасниками СД прирівнюються до відносин 
на основі окремих цивільно-правових договорів, отже пкУ 
встановлено особливі вимоги до оподаткування СД.

З урахуванням пп. 196.1.7 та п. 198.1 пкУ, якщо акти-
ви учасників СД передаються на баланс уповноваженого 
учасника – платника пДВ, то така передача активів вважа-
ється постачанням товарів (послуг) щодо пДВ [2]. Стосовно 
податкового кредиту з пДВ, то у п. 198.1 ст. 198 пкУ прямо 
зазначається лише про необоротні активи, а не про товари 
та послуги. проте як для оподаткування прибутку, так і  для 
цілей пДВ господарські відносини між учасниками СД при-
рівняні до відносин на основі окремих договорів, а зва-
жаючи на положення цкУ, активи внесені за договором 
простого товариства у СД, є спільною частковою власністю 
учасників договору [3].

Отже, основними положеннями пкУ, що регламенту-
ють оподаткування за договорами про СД, є [2]:

1) стосовно пДВ: постачанням товарів є передача 
(внесення) товарів (у тому числі необоротних акти-
вів) як вклад у СД без утворення юридичної особи, 
а також їх повернення (пп. 14.1.191 пкУ); постачан-
ням послуг є передача результатів виконаних робіт, 
наданих послуг платнику податку, уповноваженому 
згідно з договором вести облік результатів СД без 
утворення юридичної особи, а також їх повернен-
ня таким платником податку після закінчення СД  
(пп. 14.1.185 пкУ).

2) стосовно оподаткування податком на прибуток, 
об’єктами такого оподаткування є: кошти або майно, 
яке повертається учаснику договору за вартістю, ви-
щою за вартість його вкладу; виплата (нарахування) 
частини прибутку, отриманого учасниками СД, що 
оподатковується за чинною ставкою особою, упо-
вноваженою вести облік результатів СД до/або під 
час такої виплати (пп. 153.14.3 пкУ).

якщо за звітний період витрати СД перевищують до-
ходи такої діяльності, такі збитки можуть переноситися 
на зменшення доходів майбутніх податкових періодів від 
такої СД (пп. 153.14.4 пкУ). У разі, якщо податковий борг 
виник за операціями, що виконувалися в межах договорів 
про СД, джерелом погашення такого податкового боргу є 
майно платників податків, що є учасниками такого догово-
ру (п. 87.12 пкУ).

Згідно з ч. 2 ст. 1134 цкУ ведення бухгалтерського об-
ліку спільного майна учасників може бути доручено ними 
одному з учасників [3].  Тобто, виходячи з цієї норми, учас-
ники в договорі можуть, але не зобов’язані, делегувати 
одній зі сторін СД повноваження вести облік СД. Дещо 
категоричніші положення містяться у п(С)БО 12 «Фінансові 
інвестиції» (далі п(С)БО 12) і пкУ.  Зокрема п. 19 п(С)БО 12 
передбачено, що бухгалтерський облік СД без створення 
юридичної особи веде оператор СД, окремо від результа-
тів власної господарської діяльності та складає окремий 
баланс і відповідні форми фінансової звітності СД [6]. під 
оператором СД у п. 3 п(С)БО 12 розуміється учасник СД 
без створення юридичної особи, якому згідно з догово-
ром доручено вести справи СД, зокрема її бухгалтерський 
облік. До речі у п. 12 мСБО 31 «Участь у спільному підпри-

ємництві» (мСБО 31) зазначається, що в договірній угоді 
одного з учасників спільного підприємництва може бути 
визначено оператором або менеджером спільного підпри-
ємства [10]. Згідно з п.п. 14.1.139 пкУ «облік результатів СД 
ведеться платником податку учасником, уповноваженим 
на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окре-
мо від обліку  господарських результатів такого платника 
податку» [2]. Тому ділові партнери повинні домовитися про 
те, хто буде вести облік СД та відобразити результат досяг-
нутого консенсусу в договорі.

як вже зазначалося, п. 19 п(С)БО 12 передбачаєть-
ся, що оператор СД «складає окремий баланс і відповідні 
форми фінансової звітності СД» [6]. У п. 24. п(С)БО 12 по-
дається перелік інформації, яка наводиться у примітках 
до фінансової звітності. Відповідно до п.п. 26.7 п(С)БО 12, 
оператор СД розкриває інформацію про загальну вартість 
спільно контрольованих активів, управління якими він 
здійснює, а також у розрізі їх класифікації відповідно до 
п(С)БО 2 «Баланс». м. чмеруком уточнюється, що оператор 
СД складає окремий баланс, звіт про фінансові результати, 
а також форми, які необхідні учасникам СД без створення 
юридичної особи для складання власної фінансової звіт-
ності з урахуванням результатів СД, своєї частки в акти-
вах і зобов’язаннях [20]. проте не вказується адресність 
подання такої звітності. Зважаючи на суть господарських 
операцій у межах СД, рекомендовано уточнити п. 19 п(С)
БО 12 таким формулюванням: фінансова звітність СД, має 
включати баланс за ф. n 1; звіт про фінансові результати за 
ф. n 2; примітки до фінансової звітності. 

Ведення обліку СД здійснюється відповідно до 
пСБО 12 [6] та методичних рекомендацій з бухгалтерсько-
го обліку СД без створення юридичної особи, затвердже-
них наказом міністерства фінансів України від 30.12.2011 р. 
№ 1873  [7] (далі методичних рекомендацій №1873).

Згідно з п.п. 2.2. методичних рекомендацій №1873 «ак-
тиви, отримані від учасників як вклад у СД, відображаються 
оператором СД за дебетом відповідних рахунків з обліку 
активів та кредитом субрахунку 551 «Довгострокові вклади 
до спільної діяльності» (якщо договір СД укладено на строк 
більше, ніж один рік або безстроково) або субрахунку 6851 
«Вклади до спільної діяльності» (якщо договір СД укладено 
на строк менший, ніж один рік)» [7]. Згідно з п.п. 2.3. мето-
дичних рекомендацій №1873 «передача учасником активів 
як вкладу у СД відповідно до законодавства відобража-
ється за кредитом рахунків з обліку відповідних активів та 
дебетом субрахунку 1831 «Довгостроковий вклад у спіль-
ну діяльність» (якщо договір СД укладено на строк більше, 
ніж один рік або безстроково) або субрахунку 3771 «Вклад 
у спільну діяльність» (якщо договір СД укладено на строк 
менше, ніж один рік)» [7]. простежується певна некорек-
тність у назвах запропонованих до використання субра-
хунків для обліку СД. За назвами активні субрахунки: 1831 
«Довгостроковий вклад у спільну діяльність», 3771 «Вклад 
у спільну діяльність» відрізняються від пасивних субра-
хунків: 551 «Довгострокові вклади до спільної діяльності», 
6851 «Вклади до спільної діяльності» як співвідношення 
«однини і множини».

насамперед розглянемо трактування дефініцій «вне-
сок» і «вклад». Загородній А. г. та Вознюк г. л. їх трактують 
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так: «внесок – гроші чи інші цінності, добровільно передані 
(внесені) юридичною або фізичною особою до благодій-
них, екологічних фондів, фондів громадських чи міжнарод-
них організацій, а також на певні конкретні потреби» [14, 
с. 112]; «вклад – 1) кошти (готівкою чи в безготівковій фор-
мі, в національній або чужоземній валюті) передані влас-
ником або третьою особою за дорученням і за рахунок 
власника до банку для зберігання на певних умовах; 2) ін-
вестиція; переведення грошей у менш ліквідну форму для 
отримання прибутку чи гарантії  [14, с. 111].

Б. Рогоза стверджував, що «вклад і внесок збігаються 
у  значенні – щось цінне, внесене в громадську справу, в на-
уку, літературу і таке інше, але іноді вони розрізняються за 
вживаністю й сполучуваністю. Вклад вносять, а внесок ро-
блять. Так і писати треба. Тільки вклад: грошова сума, що її 
взяв на зберігання ощадний банк. А внесок: кошти, які хтось 
сплачує організації, установі тощо. членські внески.» [19].

Зважаючи на таке тлумачення, «вклад» переважно 
асоціюється із грошовими коштами у банку або з інвести-
ціями. У пСБО 12 акцентується, що «активи задіяні в СД без 
створення юридичної особи, не відображаються фінансо-
вими інвестиціями учасників такої діяльності»[6]. «Внески» 
переважно розуміються як гроші чи цінності, добровільно 
передані особою на певні конкретні потреби. Тому дореч-
ніше замість слова «вклад» у назвах субрахунків для обліку 
СД використовувати слово «внесок».

Субрахунок 183 «Інша дебіторська заборгованість» 
призначено для обліку іншої дебіторської заборгованості 
осіб, яка не виникає в період нормального операційного 
циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати 
балансу [5], тому назву субрахунку 1831 «Довгостроковий 
вклад у спільну діяльність» доцільно відкоригувати на 
«Довгострокова дебіторська заборгованість за внесками 
у  спільну діяльність». 

За рахунком 37 «Розрахунки з різними дебіторами» ве-
деться облік розрахунків за поточною дебіторською забор-
гованістю з різними дебіторами за авансами виданими та за 
іншими операціями [5]. Тому назву субрахунку другого по-
рядку 3771 «Вклад у спільну діяльність» субрахунка 377 «Роз-
рахунки з іншими дебіторами» варто змінити на «поточна де-
біторська заборгованість за внесками у спільну діяльність». 

Рахунок 55 «Інші довгострокові зобов’язання» при-
значено для узагальнення інформації про розрахунки 
з іншими кредиторами та за іншими операціями, забор-
гованість за якими не є поточним зобов’язанням [5]. Тому 
назву субрахунку 551 «Довгострокові вклади до спільної 
діяльності» [7] доречно було б змінити на «Довгострокові 
зобов’язання за внесками до спільної діяльності».

клас 6 «плану рахунків бухгалтерського обліку ак-
тивів, капіталу, зобов’язань…» називається «поточні 
зобов’язання», відповідно до назви субрахунку 685 «Роз-
рахунки з іншими кредиторами» [5], назву субрахунку 6851 
«Вклади до спільної діяльності» доцільно змінити на «по-
точні зобов’язання за внесками до спільної діяльності».

Згідно з п. 2.6 методичних рекомендацій №1873 
у  процесі реалізації договору про СД для обліку поточних 
операцій – учасники і договір про СД використовують су-
брахунки 3772 «Розрахунки за спільною діяльністю», 6852 
«Розрахунки за спільною діяльністю» [7]. Отже два різних 

субрахунки мають однакову назву, а це неприпустимо. 
Тому пропонується субрахунок 3772 назвати «Розрахунки 
з іншими дебіторами за спільною діяльністю» і відповідно 
рахунок 6852 «Розрахунки з іншими кредиторами за спіль-
ною діяльністю».

Відображенні бухгалтерські записи у додатку 1 до 
методичних рекомендацій №1873 характеризують при-
клад обліку окремих господарських операцій зі СД діло-
вих партнерів [7]. при відображенні операцій у ділового 
партнера за СД, господарські операції щодо віднесення 
до витрат вартості переданих об’єктів основних засобів 
і нематеріальних активів репрезентується бухгалтерським 
записом: Дебет рах. 976 «Списання необоротних активів» 
кредит рах. 286 «необоротні активи та групи вибуття, утри-
мувані для продажу», що суперечить Інструкції про вико-
ристання плану рахунків [5], методичним рекомендаціям 
з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженим 
наказом міністерства фінансів України від 30 вересня 
2003 р. № 561  [8], методичним рекомендаціям з бухгалтер-
ського обліку нематеріальних активів, затвердженим нака-
зом міністерства фінансів України від 16 листопада 2009 р. 
№ 1327 [9]. Така операція, згідно згаданих нормативних 
документів, має відображатися в обліку: Дебет рахунка 943 
«Собівартість реалізованих виробничих запасів» кредит 
рахунка 286 «необоротні активи та групи вибуття, утриму-
вані для продажу». 

Згідно зі ст. 4 Закону України «про бухгалтерський об-
лік і фінансову звітність в Україні» одним із основних прин-
ципів бухгалтерського обліку є принцип нарахування та 
відповідності доходів і витрат. Зокрема він передбачає, що 
«для визначення фінансового результату звітного періоду 
необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, 
що були здійснені для отримання цих доходів» [4]. Відпо-
відно до п. 2.6. методичних рекомендацій №1873 «учасни-
ки СД відображають господарські операції, пов’язані зі СД, 
щодо внесків, придбання і продажу активів з урахуванням 
такого: якщо учасник вносить або продає активи СД і від-
повідно передає значні ризики та вигоди, пов’язані з їх во-
лодінням, то у складі фінансових результатів звітного пе-
ріоду відображається лише та частина прибутку (збитку), 
яка припадає на частку інших учасників СД; сума прибутку 
(збитку) від вкладу або продажу СД активів, що припадає 
на частку учасника, включається до складу доходів (ви-
трат) майбутніх періодів з визнанням їх прибутком (збит-
ком) учасника лише після продажу СД цього активу іншим 
особам або в періодах амортизації одержаних чи придба-
них необоротних активів [7]. У додатку 1 до методичних 
рекомендацій №1873, при відображенні бухгалтерських 
записів щодо обліку операцій зі СД у підприємств – ді-
лових партнерів, дохід від передання оборотних і необо-
ротних активів до СД, що припадає на власну частку у СД 
визнається доходом майбутніх періодів, а собівартість та-
ких оборотних активів і залишкова вартість необоротних 
активів у повній сумі відображається витратами звітного 
періоду, що не відповідає ст. 4 Закону України «про бухгал-
терський облік і фінансову звітність в Україні» [4] та умо-
вам, визначеним п. 2.6. методичних рекомендацій №1873 
[7]. Тому доцільно внести такі зміни до згадуваного додат-
ку 1: собівартість переданих у СД оборотних активів і за-
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лишкову вартість необоротних активів відображати у сумі, 
що припадає:

а) на частку інших учасників – у витратах звітного пе-
ріоду, з віднесенням її у дебет рахунка 79 «Фінансові 
результати»,

б) на власну частку суб’єкта господарювання у СД –  
у витратах майбутнього періоду, з віднесенням її 
у  дебет рахунка 39 «Витрати майбутніх періодів». 
Відповідно визнання таких витрат витратами звіт-
ного періоду відбудеться за дебетом рахунків 90 
«Собівартість реалізації» або 943 «Собівартість реа-
лізованих виробничих запасів» і кредитом рахунка 
39 «Витрати майбутніх періодів» у періоді визнання 
доходів за рахунком 69 «Доходи майбутніх періодів» 
доходами звітного періоду з подальшим його спи-
санням на рахунок 79 «Фінансові результати».   

Висновки. Усестороннє дослідження нормативно-
правової регламентації ведення обліку й оподаткування 
СД у діловому партнерстві підприємств, дає змогу ствер-
джувати про наявність багатьох питань, які потребують 
швидкого вирішення. Рекомендується внести зміни до ме-
тодичних рекомендацій №1873 [7], зокрема:

уточнити адресність і форми подання фінансової  �
звітності оператором СД; 
для усунення певної некоректності у назвах, ре- �
комендованих до використання, субрахунків для 
обліку СД ділових партнерів, змінити назви на такі: 
3771 «поточна дебіторська заборгованість за вне-
сками у спільну діяльність», 551 «Довгострокові 
зобов’язання за внесками до спільної діяльності», 
6851 «поточні зобов’язання за внесками до спільної 
діяльності, 3772 «Розрахунки з іншими дебіторами 
за спільною діяльністю», 6852 «Розрахунки з іншими 
кредиторами за спільною діяльністю»;
у дод. 1, при відображенні операцій у ділового парт- �
нера за СД, бухгалтерські записи щодо віднесення 
до витрат вартості переданих основних засобів і не-
матеріальних активів, рахунок 976 «Списання нео-
боротних активів» доцільно замінити на рахунок 943 
«Собівартість реалізованих виробничих запасів»;
згідно зі ст. 4 Закону України «про бухгалтерський  �
облік і фінансову звітність в Україні» та відповідно до 
п.  13 п(С)БО 12, внести зміни до дод. 1 такого харак-
теру: собівартість переданих у СД оборотних акти-
вів і залишкову вартість основних засобів і нематері-
альних активів відображати у сумі, що припадає:
а) на частку інших учасників – у витратах звітного 

періоду, з віднесенням у Дебет рахунка 79 «Фінан-
сові результати»,

б) на власну частку суб’єкта господарювання у СД  – 
у витратах майбутнього періоду, з віднесенням  
у Дебет рахунка 39 «Витрати майбутніх періодів».  

Врахування таких пропозицій міністерством фінансів 
України допоможе вдосконалити облік спільної діяльнос-
ті, що дасть змогу підвищити достовірність показників фі-
нансової звітності ділових партнерів за СД без створення 
юридичної особи. перспективами подальших досліджень 
є з’ясування проблемних аспектів обліку СД ділових парт-
нерів зі створенням юридичної особи.
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ІНТЕЛЕКТУАЛьНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА, ЯКІ ФУНКцІОНУЮТь  
У ЗОВНІШНьОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Статтю присвячено дослідженню інтелектуальних ресурсів підприємства в зовнішньому середовищі. Виокремлено сукупність інтелектуаль-
них ресурсів підприємства, які створюються та функціонують у зовнішньому середовищі. Обґрунтовано необхідність їх поєднання в ринковий 
інтелектуальний капітал з метою реалізації стратегічних намірів, формування стійких конкурентних переваг та збільшення ринкової вартості 
підприємства.
Ключові слова: інтелектуальні ресурси, зовнішнє середовище, ринковий інтелектуальний капітал, конкурентні переваги, ринкова вартість під-
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНыЕ РЕСУРСы ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРыЕ ФУНКцИОНИРУЮТ ВО ВНЕШНЕй СРЕДЕ

Статья посвящена исследованию интеллектуальных ресурсов предприятия во внешней среде. Выделена совокупность интеллектуальных ре-
сурсов предприятия, которые создаются и функционируют во внешней среде. Обоснована необходимость их объединения в рыночный интел-
лектуальный капитал с целью реализации стратегических намерений, формирования устойчивых конкурентных преимуществ и увеличения 
рыночной стоимости предприятия.
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INTELLECTUAL RESOURCES ENTERPRISES WhICh ARE FUNCTIONING IN ThE ExTERNAL ENVIRONMENT

the article investigates the intellectual resources of the enterprise in the external environment. Singled out a set of intelligent resources of the enterprise 
that are created and function in the external environment. Substantiated necessity of their combination in market intellectual capital to implement the 
strategic intentions, formation of sustainable competitive advantages and increase the market value of the company.
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