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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Облік і оподаткування господарських процесів підприємства» 

 

1. Опис дисципліни «Облік і оподаткування господарських процесів 

підприємства» 

 

 

Дисципліна – 

Облік і оподаткування 

господарських процесів 

підприємства 

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань -  

07 – Управління та 

адміністрування 

Вибіркова дисципліна 

циклу професійної 

підготовки бакалаврів  

Мова навчання: 

українська 

Кількість залікових 

модулів - 4 

Спеціальність 

071 – Облік і 

оподаткування 

Рік підготовки:  

Денна – 4 

Заочна – 4 

Семестр: 

Денна – 7 

Заочна – 7 

Кількість змістових 

модулів – 1 

Ступінь вищої 

освіти - бакалавр 

Лекції: 

Денна – 39 год. 

Заочна – 4 год. 

Практичні заняття: 

Денна – 26 год. 

Заочна – 2 год. 

Загальна кількість 

годин – 150 год. 

 

 Самостійна робота:  

81 год. 

Тренінг – 4 год. 

Індивідуальна робота – 

4 год. 

 

Тижневих годин: 12 год., 

з них аудиторних – 5 год. 
 Вид підсумкового 

контролю –  

іспит 
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2. Мета й завдання вивчення дисципліни «Облік і оподаткування 

господарських процесів підприємства» 

2.1. Мета вивчення дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Облік і оподаткування господарських 

процесів підприємства» є дослідження господарських процесів, що мають місце у діяльності 

підприємств та вивчення системи законодавчих актів, що регулюють питання обліку 

підприємницької діяльності; набуття досвіду використання нормативно-правової бази для 

формування достовірної обліково-економічної інформації про здійснену підприємницьку 

діяльність за господарськими процесами та використання її у практичній роботі. Дисципліна 

«Облік і оподаткування господарських процесів підприємства» є вибірковою дисципліною 

циклу професійної підготовки бакалаврів та призначена для студентів спеціальності «Облік і 

оподаткування», освітньо-професійної програми – Облік і оподаткування діяльності 

суб’єктів господарювання. 
 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 
У результаті вивчення дисципліни «Облік і оподаткування господарських процесів 

підприємства» студенти повинні: 

знати: 
– категорійний апарат дисципліни; 

– нормативну базу з питань обліку відповідних господарських процесів, що мають місце під 

час ведення підприємницької діяльності (від створення до припинення діяльності) та 

методику ведення обліку цієї діяльності; 

– особливості організації бухгалтерської служби при різних організаційно-правових формах 

діяльності; 

– проблемні питання, що залишаються відкритими у плані нормативного забезпечення 

обліку та оподаткування в підприємницькій діяльності.  

вміти: 

– практично використовувати норми законодавчих актів для повного та достовірного 

відображення облікової інформації у здійсненні підприємницької діяльності; 

– вести аналітичний і синтетичний облік підприємницької діяльності; 

– співвідносити теоретичні знання норм законодавчих актів у практичному веденні 

облікових процедур.  

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб сформувати науковий світогляд та 

економічне мислення студентів на основі вивчення методичних засад обліку, оподаткування 

та їх нормативного забезпечення підприємницької діяльності в Україні. 
Завдання проведення лекцій полягає у: 
– викладенні студентам згідно з програмою та робочим планом основних питань з 

обліку та правового забезпечення господарських процесів підприємства; 

– формуванні у студентів цілісної системи теоретичних знань з курсу «Облік і 

оподаткування господарських процесів підприємства». 

Метою проведення практичних занять є вироблення умінь та навичок для здійснення 

оцінки та проведення критичного аналізу комплексу нормативно-правового забезпечення 

ведення підприємницької діяльності та її обліку в Україні у різних господарських процесах 

підприємства та застосування цих знань у професійній діяльності.  

У результаті проведення практичних занять студенти повинні: 

знати: теоретичні основи нормативно-правового забезпечення бухгалтерського 

обліку підприємницької діяльності, а саме: 

– основи нормативно-правового забезпечення ведення підприємницької діяльності в 

Україні;  

– питання нормативно-правового забезпечення ведення обліку підприємницької 

діяльності від моменту створення до добровільної ліквідації (або банкрутства);  
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– основи ведення бухгалтерського обліку діяльності та податкових розрахунків згідно 

чинного законодавства; 

– основні засади обліку підприємницької діяльності в залежності від організаційно-

правової форми на основі діючих нормативних актів. 

вміти: застосовувати теоретичні знання нормативно-правової бази з практичних 

питань методики ведення обліку у підприємницькій діяльності. 

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни: 

Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у 

звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають 

рішення. 

Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності 

суб’єктів господарювання. 

Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта 

господарювання, недотриманняним законодавства та регулювання діяльності, 

недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.  

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни. 

Перелік дисциплін, які були вивчені раніше: фінансовий облік, управлінський облік, 

податкові розрахунки і звітність, звітність і фінансовий аналіз, фінансовий менеджмент 

тощо. 

 

2.5. Результати навчання. 

Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та 

статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково- аналітичної 

інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної 

відповідальності підприємств.  

Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та 

розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.   

Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності підприємств.  

Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм 

господарювання та видів економічної діяльності.  

Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та 

враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та 

формування звітності на підприємствах    

Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на 

національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх 

запровадження на підприємстві.   
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3. Програма навчальної дисципліни «Облік і оподаткування 

господарських процесів підприємства» 

 

Змістовий модуль 1. «Господарські процеси підприємства: їх облік та 

правове забезпечення» 

Тема 1. Особливості ведення обліку за господарськими процесами: визначення 

термінів.  
Поняття сутності господарських процесів підприємства. Якісні характеристики 

господарських процесів. Види господарських процесів та їх класифікація. Порівняльний 

аналіз моделей господарських процесів підприємства підсистеми. Базові підходи до 

першопричин розвитку підприємства. Взаємозв’язок підсистем підприємства та ситуаційних 

і структурних змінних моделей життєвого циклу. Методи визначення стадій господарських 

процесів та їх роль в обліку. Критичні ризики підприємства залежно від стадії його 

господарського процесу. 

 

Тема 2. Передумови обліку та оподаткування підприємницької діяльності в 

Україні. 
Характеристика основних нормативних документів, що регулюють систему обліку на 

підприємстві. Склад та зміст внутрішніх розпорядчих документів та регламентів, що 

регулюють побудову бухгалтерського обліку підприємства. Інтереси користувачів в 

регулюванні обліку. Регламентація фінансової і управлінської звітності, податкових 

розрахунків та податкової звітності: порядок формування згідно чинного законодавства та 

узгодженість показників. 

 

Тема 3. Відображення в обліку операцій зі створення та первинної реєстрації 

підприємства. 
Порядок державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності: облікове 

відображення реєстрації підприємства, формування зареєстрованого капіталу підприємства.  

Організація роботи бухгалтерської служби при різних організаційно-правових формах 

діяльності.  

 

Тема 4. Особливості обліку та оподаткування процесу постачання 
Документальне оформлення операцій процесу постачання.  

Особливості оподаткування операцій з постачання необоротних активів у залежності 

від участі в оподатковуваних операціях. Надходження оборотних активів на підприємство.  

Відображення в обліку надходження активів у залежності від їх участі у 

оподатковуваних операціях. 

 

Тема 5. Процес основної діяльності підприємства: облік та оподаткування 
Характеристика виробничого процесу для цілей обліку і оподаткування. Формування 

собівартості випущеної готової продукції. Аналіз відхилень фактичної собівартості від 

нормативної (планової).  

Собівартість робіт та послуг: особливості формування та відображення в обліку. 

 

Тема 6. Особливості обліку та оподаткування процесу реалізації 
Процедура визначення собівартості реалізованої продукції. Співпраця із покупцями: 

договірні відносини. Облік розрахункових операцій із вітчизняними та зарубіжними 

покупцями. Визначення фінансового результату процесу збуту.  
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Тема 7. Правове регулювання, облік та оподаткування операцій з реорганізації 

підприємства. 
Поняття реорганізації підприємства як одного із напрямків реструктуризації згідно 

чинного законодавства.  

Злиття: поняття, пропорції обліку старих часток на нові, захист інтересів кредиторів. 

Приєднання: поняття, особливості, порядок внесення змін до установчих документів 

основного підприємства. Перетворення: поняття, порядок прийняття рішення про 

перетворення, призупинення обігу акцій, реєстрація правонаступника. Поділ: поняття, 

порядок створення комісії з перетворення, відносини з контролюючими органами, 

документальне оформлення. Виділ: поняття, створення ліквідаційної комісії, інвентаризація 

та оцінка майна, порядок розрахунків з кредиторами. 

Бухгалтерський та податковий облік у підприємствах при злитті, приєднанні, 

перетворенні, поділі.  

 

Тема 8. Нормативно-правове регулювання та облік діяльності підприємства при 

його ліквідації.  
Особливості обліку та порядок добровільного припинення підприємницької діяльності 

за рішенням власника (або уповноваженого ним органу).  

Порядок примусової ліквідації підприємницької діяльності за рішенням суду або через 

відміну його державної реєстрації та особливості обліку при цьому. 

Формування облікової та податкової звітності у підприємств, що проходять процедуру 

ліквідації.  

 

Тема 9. Облік та правове забезпечення на підприємствах при визнані банкрутом. 
Ліквідаційна процедура у провадженні у справі про банкрутство. Порядок ведення 

обліку у підприємства-банкрота та формування ліквідаційних балансів. Порядок укладання 

мирових угод. Припинення провадження у справі про банкрутство. Характеристика 

особливостей банкрутства окремих категорій боржників та вплив на організацію обліку у 

них. Оподаткування діяльності підприємства під час провадження процедури банкрутства.  
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3. Структура залікового кредиту з дисципліни «Облік і оподаткування 

господарських процесів підприємства» 

 

4.1. Розподіл навчальних годин за модулями на денній формі навчання 
 

 Кількість годин 

Лекції 
Прак- 
тичні 

заняття 

Самостій-

на робота 

Індиві- 
дуальна 

робота 

Контроль-

ні заходи 

Змістовий модуль 1 «Господарські процеси підприємства: їх облік та оподаткування 

Тема 1. Особливості ведення обліку за 

господарськими процесами: визначення 

термінів 

2 2 2 –  

Тема 2. Передумови обліку та оподаткування 

підприємницької діяльності в Україні  
4 2 4 _ 

тестув. 

Тема 3. Відображення в обліку операцій зі 

створення та первинної реєстрації підприємства 
6 6 5 1  

Тема 4. Особливості обліку та оподаткування 

процесу постачання 
4 6 5 1  

Тема 5. Процес основної діяльності 

підприємства: облік та оподаткування 
4 6 5 1  

Тема 6. Особливості обліку та оподаткування 

процесу реалізації 
4 6 5 1  

Тема 7. Правове регулювання, облік та 

оподаткування операцій з реорганізації 

підприємства 

8 6 5 1 
зміст. 

модуль 

Тема 8. Нормативно-правове регулювання та 

облік діяльності підприємства при його 

ліквідації 

6 6 5 1 

рект. 

контр. 

роб. 

Тема 9. Облік та правове забезпечення на 

підприємствах при визнані його банкрутом 
6 4 4  

захист 

КПІЗ 

Тренінг – – 4   

Разом: 48 48 44 6  

Підсумковий контроль 

 

Іспит 

 



9 

 
4.2. Розподіл навчальних годин за модулями на заочній формі навчання 

 

 Кількість годин 

Лекції 
Прак- 
тичні 

заняття 

Самостій-

на робота 

Тема 1. Особливості ведення обліку за господарськими процесами: 

визначення термінів 
0,5  14 

Тема 2. Передумови обліку та оподаткування підприємницької 

діяльності в Україні 
0,5  15 

Тема 3. Відображення в обліку операцій зі створення та первинної 

реєстрації підприємства 
1 1 16 

Тема 4. Особливості обліку та оподаткування процесу постачання 1  15 

Тема 5. Процес основної діяльності підприємства: облік та 

оподаткування 
1  15 

Тема 6. Особливості обліку та оподаткування процесу реалізації 1  15 

Тема 7. Правове регулювання, облік та оподаткування операцій з 

реорганізації підприємства 
1 1 16 

Тема 8. Нормативно-правове регулювання та облік діяльності 

підприємства при його ліквідації 
1 1 16 

Тема 9. Облік та правове забезпечення на підприємствах при визнані 

банкрутом 
1 1 16 

Разом: 8 4 138 

Підсумковий контроль Іспит 
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5. Тематика практичних занять 
 

5.1. Для студентів денної форми навчання 
 

Практичне заняття 1 

 

Тема. Особливості ведення обліку за господарськими процесами: визначення термінів. 

Мета: Формування масиву інформації про сутність господарських процесів у діяльності 

підприємства. 

Питання для обговорення: 
1. Поняття сутності господарських процесів підприємства. 
2. Якісні характеристики господарських процесів. 
3. Види господарських процесів та їх класифікація. 
4. Порівняльний аналіз моделей господарських процесів підприємства.  
 

Практичне заняття 2 
 

Тема. Передумови обліку та оподаткування підприємницької діяльності в Україні. 

Мета: Формування масиву інформації про нормативно-правове забезпечення ведення 

системи обліку підприємницької діяльності. 

Питання для обговорення: 
1. Загальна характеристика системи нормативно-правового забезпечення обліку 

підприємницької діяльності. 

2. Регулювання побудови бухгалтерського обліку: склад та зміст внутрішніх розпорядчих 

документів з питань ведення обліку 

3. Регламентація фінансової, управлінської та податкової звітності: порядок формування 

згідно чинного законодавства та узгодженість показників. 
 

Практичне заняття 3 
 

Тема. Відображення в обліку операцій зі створення та первинної реєстрації 

підприємства. 
Мета: Вироблення практичних навичок щодо заснування власної справи та організації її 

обліку із застосуванням теоретичних знань нормативної бази. 

Питання для обговорення: 
1. Порядок державної реєстрації підприємств. 

2. Портал електронних сервісів «ДІЯ»: основні функціонали для започаткування власної 

справи.  

3. Електронний кабінет платника податків як сервіс співпраці із державною фіскальною 

службою. 
  

Практичне заняття 4 
 

Тема. Відображення в обліку операцій зі створення та первинної реєстрації 

підприємства. 
Мета: Вироблення практичних навичок щодо заснування власної справи та організації її 

обліку із застосуванням теоретичних знань нормативної бази. 

Питання для обговорення: 
1. Особливості формування та відображення в обліку зареєстрованого капіталу підприємств 

різних організаційно-правових форм. 

2. Організація роботи бухгалтерської служби при різних організаційно-правових формах 

діяльності.  
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Практичне заняття 5 
 

Тема. Відображення в обліку операцій зі створення та первинної реєстрації 

підприємства. 
Мета: Вироблення практичних навичок щодо заснування власної справи та організації її 

обліку із застосуванням теоретичних знань нормативної бази. 

1. Особливості систем оподаткування доступних для застосування в Україні. 

2. Загальна система оподаткування: переваги та недоліки. 

3. Спрощена система оподаткування: переваги та недоліки. 

4. Особливості обліку у фізичних осіб-підприємців. 

5. Вибір форми оподаткування фізичними особами-підприємцями. 
 

Практичне заняття 6 
 

Тема. Особливості обліку та оподаткування процесу постачання. 

Мета: Закріплення знань з питань ведення обліку та оподаткування процесу постачання.  

Питання для обговорення: 
1. Документальне оформлення операцій процесу постачання: графіки документообороту.  

2. Договірні відносини: відображення в обліку співпраці із постачальниками підприємства.  

3. Особливості відображення авансових платежів.  

4. Оподаткування постачальницьких операцій. 

 

Практичне заняття 7 
 

Тема. Особливості обліку та оподаткування процесу постачання. 

Мета: Закріплення знань з питань ведення обліку та оподаткування процесу постачання.  

Питання для обговорення: 
1. Відображення в обліку надходження необоротних активів. 

2. Особливості оподаткування операцій з постачання необоротних активів у залежності від 

участі в оподатковуваних операціях.  

 

Практичне заняття 8 
 

Тема. Особливості обліку та оподаткування процесу постачання. 

Мета: Закріплення знань з питань ведення обліку та оподаткування процесу постачання.  

Питання для обговорення: 
1. Надходження оборотних активів на підприємство. 

2. Формування фактичної собівартості оборотних активів, що надходять на підприємство.  

 

Практичне заняття 9 
 

Тема. Процес основної діяльності підприємства: облік та оподаткування. 

Мета: Закріплення знань з питань ведення обліку та оподаткування процесу виробництва 

продукції, робіт та послуг.  

Питання для обговорення: 
1. Характеристика виробничого процесу для цілей обліку і оподаткування.  

2. Документальне оформлення процесу виробництва.  

 

Практичне заняття 10 
 

Тема. Процес основної діяльності підприємства: облік та оподаткування. 

Мета: Закріплення знань з питань ведення обліку та оподаткування процесу виробництва 

продукції, робіт та послуг.  
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Питання для обговорення: 

1. Формування собівартості випущеної готової продукції.  

2. Аналіз відхилень фактичної собівартості від нормативної (планової).  

3. Прийняття рішень щодо отриманих результатів аналізу відхилень.  

 

Практичне заняття 11 
 

Тема. Процес основної діяльності підприємства: облік та оподаткування. 

Мета: Закріплення знань з питань ведення обліку та оподаткування процесу виробництва 

продукції, робіт та послуг.  

Питання для обговорення: 
1. Особливості послуг як результату основної діяльності підприємства.  

2. Собівартість робіт та послуг: особливості формування та відображення в обліку. 

 

Практичне заняття 12 
 

Тема. Особливості обліку та оподаткування процесу реалізації. 

Мета: Закріплення знань з питань ведення обліку та оподаткування процесу реалізації 

виготовленої продукції, робіт та послуг.  

Питання для обговорення: 
1. Співпраця із покупцями: договірні відносини в обліку.  

2. Облік розрахункових операцій із вітчизняними та зарубіжними покупцями.  

3. Особливості обліку авансових платежів. 

 

Практичне заняття 13 
 

Тема. Особливості обліку та оподаткування процесу реалізації. 

Мета: Закріплення знань з питань ведення обліку та оподаткування процесу реалізації 

виготовленої продукції, робіт та послуг.  

Питання для обговорення: 
1. Процедура визначення собівартості реалізованої продукції, робіт та послуг. 

2. Визначення економічного результату процесу збуту.  

 

 

Практичне заняття 14 
 

Тема. Особливості обліку та оподаткування процесу реалізації. 

Мета: Закріплення знань з питань ведення обліку та оподаткування процесу реалізації 

виготовленої продукції, робіт та послуг.  

Питання для обговорення: 
1. Оподаткування збутових операцій.  

2. Визначення фінансового результату діяльності підприємства після завершення процесів 

постачання, виробництва та збуту.  

 

Практичне заняття 15 
 

Тема. Правове регулювання, облік та оподаткування операцій з реорганізації 

підприємства. 
Мета: Вироблення умінь ведення обліку при припинення діяльності в процесі реорганізації. 

Питання для обговорення: 
1. Злиття та приєднання юридичних осіб: поняття, пропорції обліку старих часток на нові.  

2. Бухгалтерський облік та оподаткування у підприємствах при злитті та приєднанні. 
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Практичне заняття 16 
 

Тема. Правове регулювання, облік та оподаткування операцій з реорганізації 

підприємства. 
Мета: Закріплення умінь ведення обліку при припинення діяльності в процесі реорганізації. 

Питання для обговорення: 
1. Перетворення: поняття, порядок прийняття рішення про перетворення, призупинення обігу 

акцій, реєстрація правонаступника.  

2. Бухгалтерський облік та оподаткування у підприємствах при перетворенні. 
 

Практичне заняття 17 

Тема. Правове регулювання, облік та оподаткування операцій з реорганізації 

підприємства. 
Мета: Закріплення умінь ведення обліку при припинення діяльності в процесі реорганізації. 

Питання для обговорення: 
1. Поділ та виділ: поняття, порядок створення комісії з перетворення, відносини з 

контролюючими органами, документальне оформлення  

2. Бухгалтерський облік та оподаткування у підприємствах при подрібненні підприємств. 
 

Практичне заняття 18 

Тема. Правове регулювання, облік та оподаткування операцій з реорганізації 

підприємства. 
Мета: Закріплення умінь ведення обліку при припинення діяльності в процесі реорганізації. 

Питання для обговорення: 
1. Порядок припинення діяльності фізичних осіб-підприємців у процесі реорганізації.  

2. Вивчення судової практики вирішення спорів у процедурі примусової реорганізації 

підприємств.  
 

Практичне заняття 19 

Тема. Нормативно-правове регулювання та облік діяльності підприємства при його 

ліквідації. 
Мета: Вироблення умінь та практичних навичок з питань ведення обліку при ліквідації 

підприємства. 

Питання для обговорення: 
1. Порядок добровільної ліквідації підприємницької діяльності: передумови, нормативне 

забезпечення.  

2. Виявлення ліквідаційної маси та оцінка майна при ліквідації підприємства. 

3. Порядок ліквідації підприємницької діяльності за рішенням суду: передумови, 

нормативне забезпечення. 

4. Особливості обліку та оподаткування при добровільній ліквідації юридичної особи та за 

рішенням суду. 
 

Практичне заняття 20 

Тема. Нормативно-правове регулювання та облік діяльності підприємства при його 

ліквідації. 
Мета: Закріплення умінь та практичних навичок з питань ведення обліку при ліквідації 

підприємства. 

Питання для обговорення: 
1. Формування бухгалтерської звітності підприємства на стадії ліквідації. 

2. Формування податкової звітності підприємства на стадії ліквідації. 

3. Формування статистичної звітності підприємства на стадії ліквідації. 
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Практичне заняття 21 

Тема. Нормативно-правове регулювання та облік діяльності підприємства при його 

ліквідації. 
Мета: Вироблення умінь та практичних навичок з питань ведення обліку при ліквідації 

підприємства. 

Питання для обговорення: 
1. Ліквідація підприємця-фізичної особи. 

2. Особливості бухгалтерського обліку при ліквідації фізичної особи-підприємця. 

3. Порядок зберігання кадрової документації по найманих працівниках ФОПа при його 

ліквідації. 
 

Практичне заняття 22 

Тема. Облік та правове забезпечення на підприємствах при визнані банкрутом. 

Мета: Вироблення умінь та практичних навичок з питань ведення обліку при відновленні 

платоспроможності або при процедурі банкрутства. 

Питання для обговорення: 
1. Поняття неплатоспроможності та банкрутства підприємства та шляхи виходу 

підприємства із кризових ситуацій.  

2. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства.  
 

Практичне заняття 23 

Тема. Облік та правове забезпечення на підприємствах при визнані банкрутом. 

Мета: Закріплення умінь та практичних навичок з питань ведення обліку при відновленні 

платоспроможності або при процедурі банкрутства. 

Питання для обговорення: 
1. Порядок укладання мирових угод.  

2. Припинення провадження у справі про банкрутство. 

3. Характеристика особливостей банкрутства окремих категорій боржників та вплив на 

організацію обліку у них. 

 

Практичне заняття 24 

Тема. Облік та правове забезпечення на підприємствах при визнані банкрутом. 

Мета: Закріплення умінь та практичних навичок з питань ведення обліку при відновленні 

платоспроможності або при процедурі банкрутства. 

Питання для обговорення: 
1. Ліквідаційна процедура у провадженні у справі про банкрутство. 

4. Порядок ведення обліку у підприємства-банкрута та формування ліквідаційних балансів. 

 

 

5.2. Для студентів заочної форми навчання 

 

Практичне заняття 1 
 

Тема. Відображення в обліку операцій зі створення та первинної реєстрації 

підприємства. Правове регулювання, облік та оподаткування операцій з реорганізації 

підприємства. 
Мета: Вироблення практичних навичок щодо заснування власної справи та організації її 

обліку із застосуванням теоретичних знань нормативної бази.  

Вироблення умінь ведення обліку при припинення діяльності в процесі реорганізації. 

Питання для обговорення: 
1. Порядок державної реєстрації підприємств. 
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2. Особливості формування та відображення в обліку зареєстрованого капіталу 

підприємств різних організаційно-правових форм. 

3. Організація роботи бухгалтерської служби при різних організаційно-правових формах 

діяльності. 

4. Особливості обліку у фізичних осіб-підприємців. 

5. Порядок формування та відображення в обліку статутного капіталу. 

6. Порядок припинення діяльності фізичних осіб-підприємців.  

7. Злиття: поняття, пропорції обліку старих часток на нові.  

8. Перетворення: поняття, порядок прийняття рішення про перетворення, призупинення 

обігу акцій, реєстрація правонаступника.  

9. Бухгалтерський облік у підприємствах при злитті, приєднанні, перетворенні. 

10. Поділ: поняття, порядок створення комісії з перетворення, відносини з 

контролюючими органами, документальне оформлення.  
 

Практичне заняття 2 
 

Тема. Нормативно-правове регулювання та облік діяльності підприємства при його 

ліквідації. Облік та правове забезпечення на підприємствах при визнані банкрутом. 
Мета: Вироблення умінь та практичних навичок з питань ведення обліку при ліквідації 

підприємства та при відновленні платоспроможності або при процедурі банкрутства. 

Питання для обговорення: 
1. Ліквідація підприємця-фізичної особи. 

2. Порядок добровільної ліквідації підприємницької діяльності: передумови, нормативне 

забезпечення та ведення обліку. 

3. Порядок ліквідації підприємницької діяльності за рішенням суду: передумови, 

нормативне забезпечення та ведення обліку. 

4. Виявлення ліквідаційної маси та оцінка майна. 

5. Формування звітності підприємства на стадії ліквідації. 

6. Порядок припинення діяльності фізичних осіб-підприємців.  

7. Ліквідаційна процедура у провадженні у справі про банкрутство. 

8. Порядок ведення обліку у підприємства-банкрута та формування ліквідаційних 

балансів. 

9. Порядок укладання мирових угод.  

10. Припинення провадження у справі про банкрутство. 

11. Характеристика особливостей банкрутства окремих категорій боржників та вплив на 

організацію обліку у них. 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання  
 

Індивідуальна робота проводиться під керівництвом викладача в позааудиторний час 

за окремим графіком з урахуванням потреб і можливостей студента та передбачає активну й 

творчу його діяльність з оволодіння матеріалом та набуття умінь самостійного мислення і 

самоконтролю. 

При вивченні дисципліни використовуються наступні види індивідуальних завдань: 

консультації, виконання індивідуального завдання, зокрема, комплексне практичне 

індивідуальне завдання (КПІЗ). Метою КПІЗ є самостійне вивчення частини програмного 

матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне 

застосування знань студентів з дисципліни та розвиток навичок самостійної роботи. КПІЗ є 

завершальним етапом теоретичної та практичної роботи з дисципліни та виконується на 

основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних та практичних занять та 

охоплює зміст навчальної дисципліни загалом. 
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Індивідуальні завдання з дисципліни «Облік і оподаткування господарських процесів 

підприємства» виконується самостійно кожним студентом на основі сформованого масиву 

вхідних (первинних) даних, оформлених у вигляді завдання. КПІЗ є однією із форм 

поглибленого засвоєння програми курсу. КПІЗ охоплює усі основні теми дисципліни «Облік 

і оподаткування господарських процесів підприємства». Метою виконання КПІЗ є 

оволодіння навичками застосування облікової інформації з метою ефективного управління 

підприємствами у сфері підприємницької діяльності. КПІЗ оформляється відповідно до 

встановлених вимог. При виконанні та оформленні КПІЗ студент може використовувати 

комп’ютерну техніку. Кожен з пунктів КПІЗ оцінюється за 100-бальною шкалою, а також 

визначається підсумкова оцінка (як середня арифметична з проміжних оцінок). Виконання 

КПІЗ з одним із обов’язкових складових модулів залікового кредиту з дисципліни. 

Варіанти КПІЗ з дисципліни «Облік і оподаткування господарських процесів 

підприємства» 
Студентам при вивченні дисципліни «Облік і оподаткування господарських процесів 

підприємства» пропонується індивідуальне науково-дослідне завдання. Його суть полягає у 

використанні отриманих на лекційних та практичних заняттях теоретичних знань з 

реєстрації, ведення та ліквідації власної справи для практичної діяльності. Для цього 

студентам пропонується продумати власну підприємницьку ідею виробничої діяльності, 

розробити її презентацію та обґрунтувати доцільність ведення в майбутньому цієї діяльності. 

Описати хід реєстрації свого підприємства у відповідних державних органах із дотриманням 

чинних норм та термінів, вказівкою переліків необхідних документів у кожну інстанцію. 

Далі необхідно розробити облікову політику свого підприємства та затвердити її 

відповідним наказом (паралельно, запропонувати посадову інструкцію головного бухгалтера, 

або іншого працівника облікового напрямку). 

На наступному етапі необхідно відобразити основні операції діяльності підприємства 

із обов’язковим посиланням на нормативні документи, що регламентують питання ведення 

кожної ділянки обліку.  

І на завершення – ліквідувати підприємство (або за власним бажанням, або за 

рішенням суду – за бажанням студента). Знову ж процес ліквідації оформляти із поетапним 

описом як облікових робіт, так і порядку ліквідації у державних органах. Індивідуальні 

завдання виконуються студентами самостійно із забезпеченням необхідних консультацій з 

окремих питань з боку викладача. 
 

7. Самостійна робота 
 

Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння студентом матеріалу в час, 

вільний від обов’язкових навчальних занять без участі викладача. При вивченні дисципліни 

рекомендується проведення самостійної роботи, що сприятиме засвоєнню теоретичного 

матеріалу, що передбачає опрацювання лекційного матеріалу, навчально-методичної 

літератури, спеціальних джерел інформації (першоджерел нормативної документації) та 

інших матеріалів щодо ведення обліку підприємницької діяльності.  

 

№ Тематика 

1 Характеристика організаційно-правових форм та видів підприємницької діяльності.  

2 
Діяльність державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва. 

3 Характеристика основних положень та сфери дії Господарського кодексу України. 

4 Характеристика основних положень та сфери дії ЗУ «Про господарські товариства» 

5 Характеристика рівнів державного регулювання обліку підприємницької діяльності. 

6 
Характеристика основних положень та сфери дії ЗУ «Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність». 
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7 
Характеристика основних положень та сфери дії Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку. 

8 
Характеристика основних положень та сфери дії Міжнародних стандартів обліку та 

фінансової звітності. 

9 Нормативне законодавство з питань державної реєстрації СПД. 

10 
Особливості нормативного законодавство з питань державної реєстрації ФОП та 

особливостей ведення обліку у них.  

11 Правове регулювання договірних відносин в Україні. 

12 Особливості регулювання договірних відносин у міжнародній площині.  

13 Нормативне забезпечення обліку виробничої діяльності. 

14 
Нормативне забезпечення визначення та обліку доходів від реалізації готової 

продукції. 

15 Характеристика основних положень та сфери дії ПКУ. 

16 
Нормативне забезпечення ведення інвестиційної діяльності суб’єктами 

підприємницької діяльності. 

17 Характеристика основних положень та сфери дії ЗУ «Про інвестиційну діяльність». 

18 Характеристика основних положень та сфери дії ЗУ «Про інноваційну діяльність».  

19 Поняття спільної діяльності: особливості ведення та вплив на ведення системи обліку. 

20 
Поняття зовнішньоекономічного договору, правила та особливості його укладання та 

відображення в обліку операцій за ним.  

21 
Характеристика основних положень та сфери дії ЗУ «Про зовнішньоекономічну 

діяльність підприємства». 

22 
Характеристика основних положень та сфери дії ЗУ «Про державну фінансову 

підтримку експортної діяльності». 

23 Характеристика основних положень Митного кодексу України. 

24 
Суть відповідальності сторін за вчинення злочинів у сфері обліку підприємницької 

діяльності. 

25 
Характеристика механізму документального відображення економічних злочинів на 

підприємстві. 

26 Проведення судово-бухгалтерської експертизи та оформлення її результатів. 

27 Нормативне забезпечення обліку ліквідації підприємницької діяльності  

28 
Основні критерії визнання підприємства банкротом: правові наслідки та відображення 

в обліку. 

 

8. Тренінг з дисципліни 
Тематика: Припинення діяльності підприємства 

Порядок проведення:  
1. Здійснити аналіз діючих нормативних документів з питань організації ліквідації 

підприємства та порядок ведення обліку під час проведення процедури ліквідації.  

2. На основі проведеного аналізу нормативних актів продумати причину ліквідації для 

самостійно створеного підприємства, оформити відповідною документацією. 

3. Розробити порядок ведення обліку під час проведення процедури ліквідації. 

Сформувати ліквідаційний баланс. 

4. Оформити результати проведеного дослідження та обґрунтувати їх у вигляді 

реферату або презентації.  

 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
У процесі вивчення дисципліни «Облік і оподаткування господарських процесів 

підприємства» використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування 

результатів навчання: стандартизовані тести; поточне опитування; залікове модульне 

тестування та опитування; наскрізні проекти; командні проекти; аналітичні звіти, реферати, 
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есе; розрахункові та розрахунково-графічні роботи; презентації результатів виконаних 

завдань та досліджень; оцінювання результатів КПІЗ; студентські презентації та виступи на 

наукових заходах; ректорська контрольна робота; екзамен; інші види індивідуальних та 

групових завдань. 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Облік і оподаткування 

господарських процесів підприємства» визначається як середньозважена величина, залежно 

від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

 
Заліковий 

модуль 1 

 

Заліковий 

модуль 2 

(ректорська 

контрольна 

робота) 

Заліковий модуль 3 

(підсумкова оцінка за 

КПІЗ, враховуючи 

поточне опитування) 

Заліковий модуль 

4 

(екзамен) 

Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

1. Усне 

опитування під 

час заняття (4 

теми по 10 балів 

= 40 балів) 

2. Письмова 

робота = 60 

балів 

1. Усне 

опитування під 

час заняття (9 

тем по 5 балів = 

45 балів) 

2. Письмова 

робота = 55 

балів 

1. Активна участь у 

тренінгу = 20 балів. 

2. Написання КПІЗ, на 

основі сформованих 

індивідуальних 

завдань = 50 балів. 

3. Захист КПІЗ = 30 

балів. 

1. Відповідь на два 

запитання, кожне з 

яких = 20 балів, а у 

підсумку = 40 балів 

2. Практичне 

завдання = 60 

балів 

100 

 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

ТНЕУ 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 
 

№  Найменування Номер теми 

1 Мультимедійний проектор 1-9 

2 Проєкційний екран 1-9 

 Базове програмне забезпечення: ОС Windows 10 – згідно ліцензії 

Microsoft IT Academy та Microsoft Dream Spark for Students. 

Стандартне програмне забезпечення базових інформаційних 

технологій: MS Office (Word, Excel, Ppt), телекомунікаційне 

програмне забезпечення (Internet Explorer, Opera, Google Chrome, 

Firefox, ZOOM, MOODLE, Viber тощо) 

1-9 

3 Наявність доступу до мережі Інтернет 1-9 
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