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Авторами розглянуті питання вибору системи оподаткування та організації 

податкового обліку суб’єктами малого підприємництва на засадах альтернативності.  
Визначено сутність, принципи та законодавчо-нормативні основи регулювання 

організації податкового обліку в Україні. Надано порівняльний аналіз існуючих систем 
оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності. Визначені особливості 
оподаткування та організації податкового обліку суб’єктів малого підприємництва –  
юридичних осіб при використанні загальної та спрощеної системи оподаткування.  

Проведено  аналіз існуючих систем організації обліку і оподаткування на 
підприємствах малого бізнесу в Україні. Обґрунтовано доцільність вибору системи 
оподаткування, та також приведені пропозиції щодо удосконалення організації 
податкового обліку на підприємствах малого бізнесу – юридичних осіб різних систем 
оподаткування 

Вступ, п. 1.3, 1.4  підготовлено спільно з д.е.н., проф. Філипповою С.В. за 
результатами досліджень.  

Монографія буде корисною для студентів вищих навчальних закладів економічних 
спеціальностей, аспірантів, викладачів, для керівництва та бухгалтерів суб’єктів малого 
підприємництва – юридичних осіб.  
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ВСТУП 

 

Чинним законодавством  підприємництво визначене як самостійна, 

ініціативна, систематична, на власний ризик діяльності по виробництву 

продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, 

яка здійснюється фізичними і юридичними особами. 

На сьогоднішній день підприємства малого бізнесу в загальній масі 

підприємств  займають лідируюче місце. Сектор малого підприємництва – 

невід’ємний, об’єктивно необхідний елемент будь-якої розвиненої 

господарської системи, без якої економіка та суспільство не можуть 

нормально функціонувати та розвиватись. Вони виконують важливі 

соціально-економічні функції та є чинником стійкого економічного розвитку.  

Діюча в Україні податкова система постійно удосконалюється, що 

свідчить про намагання запровадити ефективно діючі відносини між 

державою і підприємствами, які поряд із формуванням бюджету, 

забезпечували б стимулювання і розвиток виробництва. Можливість 

використання підприємствами малого бізнесу різних систем оподаткування 

робить мале підприємництво популярною організаційно-правовою формою. 

Успіх від здійснення підприємницької діяльності залежить від багатьох 

чинників. Умовою досягнення високої результативності, практично у будь-

якій підприємницькій діяльності, є правильний обґрунтований  вибір системи 

оподаткування.  

Однією з основних умов ефективної діяльності підприємства є 

своєчасність та правильність обліку господарських операцій, визначення 

результатів діяльності, обчислення та сплата податків, зборів, обов’язкових 

платежів та їх відображення у податковій звітності.  

Зазначене зумовлює актуальність теми, цільову спрямованість та 

основні напрямки дослідження.  

 

 






