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У навчальному посібнику розглядаються питання обліку та оподаткування 

господарських процесів підприємства. Досліджено особливості обліку процесу 

створення, реорганізації, ліквідації та банкрутства підприємства. Здійснено аналіз 

чинних законодавчих норм регулювання обліку на макро- та мікрорівнях з 

виявленням позитивних та негативних тенденцій. Обґрунтовано роль фінансової, 

податкової та управлінської звітності в контексті відповідності запитам користувачів. 

Теоретичний матеріал ґрунтується на чітких нормах законодавства та підтверджений 

рисунками, таблицями, практичними прикладами із цифровими розрахунками.  

Посібник рекомендований для студентів, що навчаються за спеціальністю 

071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». 
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ПЕРЕДМОВА 
 

У сучасних умовах господарювання система бухгалтерського обліку є 

цілісною системою знань – наука, теорія та практика, яка виконує одну із 

центральних функцій управління економікою не тільки в межах підприємства, 

але й у суспільстві в цілому. Тому важливого значення набуває вивчення 

теоретичних основ і принципів правового забезпечення бухгалтерського обліку 

господарських процесів, знання яких є невід’ємною умовою для чіткого 

розуміння питань практики його ведення. Зважаючи на це, для підготовки 

студентів-магістрів здійснюється викладання дисципліни «Облік і 

оподаткування господарських процесів підприємства». З метою формування 

єдиних правил здійснення обліку та його розвитку, захисту інтересів 

користувачів було запроваджено нормативне регулювання бухгалтерського 

обліку. Механізм регулювання удосконалюється, піддається динамічним 

змінам. Проте, регулювання бухгалтерського обліку в Україні на сучасному 

етапі не можна вважати досконалим, воно потребує модернізації, чим і 

пояснюється актуальність питань, що розкривається у даному навчальному 

посібнику. 

Навчальний посібник «Облік і оподаткування господарських процесів 

підприємства» підготовлено відповідно до начального плану та робочої 

програми однойменної дисципліни з циклу вибіркових дисциплін для 

підготовки студентів-бакалаврів, що навчаються за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Основним 

завданням вивчення даної дисципліни є набуття студентами теоретичних знань, 

практичних навиків та вмінь щодо ведення обліку підприємницької діяльності 

за господарськими процесами підприємства відповідно до норм чинного 

законодавства.  

Теоретичний матеріал ґрунтується на чітких нормах законодавства та 

підтверджений рисунками, таблицями, практичними прикладами із цифровими 

розрахунками. Усі матеріали систематизовано у шість розділів. Перший 

присвячено дослідженню сутності поняття «господарський процес». Другий 

розділ містить характеристику передумов обліку і правового регулювання 

підприємницької діяльності. У третьому розділі визначені особливості обліку 

при реєстрації підприємства з урахуванням впливу організаційно-правових 

форм організації підприємства, вибору форм оподаткування діяльності. У 

четвертому розділі описано порядок реорганізації підприємств, ведення обліку 

та оподаткування при цьому, опираючись на норми чинного законодавства. 

П’ятий розділ включає питання ведення обліку під час ліквідації підприємств з 

різних, передбачених законодавством, причин. У шостому розділі 

охарактеризовано поняття неплатоспроможності та банкрутства підприємства, 

їх передумови, порядок ведення обліку та методи оцінки ймовірності 

банкрутства на основі облікової інформації. В цілому навчальний посібник 

дозволить зорієнтувати читача на дослідження та аналіз діючого законодавства 

з окремих питань ведення обліку на етапах життєдіяльності підприємств за 

господарськими процесами, адже містить посилання на нормативні акти з їх 

позитивними моментами та недоліками.  
 


