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Анотація:
Мета курсу (інтегральна компетентність) – здобути глибокі теоретичні

знання та набути практичні навички з особливостей бухгалтерського обліку в
умовах  припиненої  діяльності  та  санації  підприємства,  а  також  підходів  до
визнання  і  оцінки  грошових  вимог  за  характером  правовідносин,  за  типом
зобов'язань, за підставою виникнення.

Цілі курсу (програмні компетентності):
– застосування знань права в сфері бухгалтерського обліку та податкового

законодавства процесу припинення діяльності та санації підприємства;
– ведення  бухгалтерського  обліку  припиненої  діяльності  та  санації

підприємства з врахуванням чинної нормативно-правової бази в Україні;
– здатність  до  відображення  інформації  про  припинену  діяльність  та

санацію підприємства в бухгалтерському обліку та звітності;
–уміння систематизувати облікову інформацію за видами грошових вимог,

видами та категоріями кредиторів та ін.; 
– здійснення  контролю  за  дотриманням  вимог  припинення  діяльності

підприємства,  плану  і  процедури  санації  та  дотримання  законодавства  з
бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності;

– демонстрація  розуміння  вимог  щодо  професійної  діяльності  та
дотримання та етичних принципів під час виконання професійних обов’язків.

Програмні результати навчання: 
– використовувати  понятійно-категоріальний  апарат  з  бухгалтерського

обліку припиненої діяльності та санації підприємства;
– розуміти  місце  і  значення  облікової  системи  процесів  припинення

діяльності  та  санації  підприємства  щодо  інформаційного  забезпечення
відповідних користувачів обліково-аналітичною інформацією;

– володіти  спеціальними  методами  дослідження  предмету
бухгалтерського  обліку  і  звітності  припиненої  діяльності  та  санації
підприємства,  уміючи  на  практиці  застосовувати  елементи  методу
бухгалтерського обліку у їх поєднанні;

– розуміти особливості практики здійснення обліку припиненої діяльності
та санації підприємств в контексті господарських процесів, активів, зобов’язань
і капіталу;

– вміти працювати як  самостійно,  так  і  в  команді,  проявляти  лідерські
якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів.



Короткий зміст курсу:
Передумови обліку та правове регулювання 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.  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. 

Правове  регулювання,  облік  та  оподаткування  операцій  з  реорганізації
підприємства.  Поняття  реорганізації  підприємства  як  одного  із  напрямків
реструктуризації згідно чинного законодавства. Бухгалтерський та податковий
облік у підприємствах при злитті, приєднанні, перетворенні, поділі. 

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).  Формування  облікової  та  податкової  звітності  у  підприємств,  що
проходять процедуру ліквідації. 

Облік та правове забезпечення  на підприємствах при визнані  банкрутом.
Порядок ведення обліку у підприємства-банкрота та формування ліквідаційних
балансів.  Характеристика  особливостей  банкрутства  окремих  категорій
боржників та вплив на організацію обліку у них. 


