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ПЕРЕДМОВА 

 

В умовах ринкових відносин розвиток господарства, вдосконалення процесу управління, 

зростання ролі інформації для прийняття обґрунтованих економічних рішень, створення умов для 

приведення системи бухгалтерського обліку до міжнародних вимог з врахуванням вимог 

Податкового кодексу України, інших нормативних документів, сприяли вдосконаленню 

організаційних засад бухгалтерського обліку на малих підприємствах і введення спрощеної системи 

оподаткування. 

Спосіб провадження підприємницької діяльності з можливістю застосування спрощеного 

ведення обліку  значно зменшить податкове навантаження, сприятиме досягненню оптимального 

співвідношення ринкових механізмів, вирішення проблем безробіття та створення нових робочих 

місць.  

  На малих підприємствах спрощення обліку можливе за виконання інформаційної та 

контрольної функцій і організації обліку, визначеного законодавчо-нормативними актами, які 

регулюють облік основних і оборотних засобів, грошових коштів, розрахунків, доходів і витрат 

підприємства, визначе   ння собівартості продукції та результатів фінансово-господарської діяльності. 

Процес обліку на малому підприємстві спрощено виглядає як запис кожної господарської 

операції в певних первинних документах. Систематизація і групування даних про господарські 

операції у кожному конкретному випадку має свою специфіку, яка зумовлена потребами 

інформаційного забезпечення звітності та контролю. 

У навчальному посібнику запропоновано ведення обліку діяльності малих підприємств, який 

побудований за наскрізним принципом на взаємопов’язаних між собою типових господарських операціях 

до кожної теми навчальної дисципліни. 

Навчальний посібник містить нормативні матеріали щодо організації ведення бухгалтерського 

обліку в малих підприємствах, для комплексного забезпечення викладачів, студентів, облікових 

працівників теоретичним, практичним та інструктивним матеріалом, сприяння у налагодженні такої 

системи обліку, яка давала б змогу уникнути ризиків у відображенні господарських процесів, сприяла 

б підвищенню оперативності та максимальної точності подання користувачам облікової інформації. 

Водночас, із впровадженням Податкового кодексу України і внесенням відповідних змін до 

законодавчо-нормативної бази, існує ще багато нез’ясованих питань з обліку і звітності на малих 

підприємствах. Належне ведення обліку та єдиний порядок підготовки й подання фінансової звітності 

сприятимуть уніфікації вихідної інформації, єдиному розумінню звітних показників зовнішніми, в 

тому числі зарубіжними, користувачами. 

Сподіваємось отримати Ваші пропозиції та побажання, які буде враховано у наступних 

виданнях. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


