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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

 

Навчальна дисципліна «Облік і звітність суб'єктів підприємництва» одна із 

основних дисциплін підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«фаховий молодший ̆ бакалавр» за напрямом підготовки «Облік і 

оподаткування» яка допомагає у визначені сприяння поглибленого вивчення 

та засвоєння теоретичних основ обліку та звітності господарюючих суб’єктів 

малого підприємництва. 

Мета вивчення допомогти майбутнім фахівцям опанувати теорію і практику ведення 

фінансового (бухгалтерського) обліку за спрощеною системою на 

підприємствах малого бізнесу. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

навчити здобувачів у відповідності з діючим законодавством України і 

національними нормативними документами, міжнародними стандартами 

вести бухгалтерський облік на малих підприємствах; оволодіти знаннями з 

основних законодавчих та національних нормативних документів, 

міжнародних стандартів фінансової звітності, які регламентують 

бухгалтерський облік суб’єктів малого підприємництва; вміти застосовувати 

спрощений План рахунків на МП, використовувати регістри аналітичного і 

синтетичного обліку спрощеної форми обліку, здійснювати облік розрахунків 

з бюджетом при спрощеній системі оподаткування, складати та заповнювати 

форми спрощеної звітності для МП.. 

Пререквізити Зміст курсу пов'язаний з такими дисциплінами, як бухгалтерський облік, 

податкове право, фінансова діяльність суб`єктів господарювання 

Результати 

навчання 

РН 1. Знати економічні категорії та закони для розуміння зв’язків, що 

існують між процесами та явищами в різних економічних системах. 

РН 2. Розуміти місце предметної області в загальній базі знань та значення 

облікової, податкової і статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів під час розв’язання проблем сфери економічної 

відповідальності підприємств. 

РН 3. Визначати сутність об’єктів обліку і оподаткування для розуміння їх 

ролі та впливу на результати господарської діяльності. 

РН 4. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання облікових даних для узагальнення економічної інформації. 

РН 6. Використовувати особливості обліку і оподаткування у професійній 

діяльності та господарській практиці. 

РН 7. Характеризувати господарські операції та процеси, вміти 

документально їх оформлювати для відображення в обліку підприємств. 

РН 10. Формувати і надавати облікову-аналітичну інформацію для ухвалення 

управлінських рішень з метою підвищення ефективності бізнесу. 

РН 12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для розв’язання задач з обробки даних у сфері професійної 

діяльності. 

РН 16. Вміти працювати самостійно і в команді, нести професійну 

відповідальність за результати роботи, дотримуватися норм та стандартів 

професійної етики для досягнення спільної мети. 

РН 17. Дотримуватися вимог професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення економічного розвитку України. 

РН 19. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання.  

РН 20.  Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за 

результати своєї професійної діяльності. 
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –4 Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування  

(шифр і назва) 

 

 

 

Спеціальність: 

071 Облік і оподаткування 

(шифр і назва) 

 

 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

фаховий молодший  

бакалавр 

 

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 3(2)-й 2-й 

 Семестр 

Загальна кількість годин –120  

5(3)-й 3-й 

Лекції 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 6 год. 

Лабораторні 

год.  год. 

Самостійна робота 

80 год. 80 год. 

В т.ч. індивідуальні завдання:  

10 год. 

Вид контролю:  

Залік Залік 
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3.  Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го 

у тому числі Ус

ьог

о 

у тому числі 

л П інд. с.р. бали л П інд. с.р. Бали 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Особливості 

побудови 

бухгалтерського обліку 

на підприємстві. 

12 2 2  8 5 13 0,5 0,5  12 5 

Тема 2. Організація 

обліку необоротних 

активів. 

17 4 4  9 10 14 1 1  12 10 

Тема 3. Облік  запасів 

на МП. 

13 2 2  9 5 14 1 1  12 5 

Тема 4. Облік 

грошових коштів та 

фінансових інвестицій 

на МП. 

 

13 2 2  9 5 13 0,5 0,5  12 5 

Разом за змістовим 

модулем 1 

55 10 10  35 25 54 3 3  48 25 

Змістовий модуль 2.  

Тема 5. Облік власного 

капіталу та зобов’язань 

на МП. 

26 4 4  18 10 26 1 1  24 10 

Тема 6. Облік витрат 

 та випуску  готової 

продукції на МП. 

13 2 2  9 5 13 0,5 0,5  12 5 

Тема 7. Облік доходів 

та фінансових 

результатів діяльності 

на МП. 

13 2 2  9 5 13 0,5 0,5  12 5 

Тема 8. Фінансова 

звітність МП  та   її 

аналіз. 

13 2 2  9 5 14 1 1  12 5 

Разом за змістовим 

модулем 2 

65 10 10  45 25 66 3 3  60 25 

Усього годин  80 10 20  50 50 120 6 6  108 50 

ІНДЗ 10  - - 10 10  - - -   

Усього годин 120 10 20  80 60 120 6 6  108 50 
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4. Індивідуальні завдання 

Підготувати доповідь за наступними темами: 

1. Нормативно-правове регулювання обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва. 

2. Перспективи розвитку обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва в Україні. 

3. Порівняльна характеристика систем оподаткування суб’єктів малого підприємництва в 

Україні. 

4. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності в контексті податкового кодексу. 

5. Порівняння спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в Україні та країнах 

СНД. 

6. Характеристика регістрів, що передбачені при спрощеній формі бухгалтерського обліку. 

7. Особливості складання і подання суб'єктами малого підприємництва спеціалізованої 

звітності. 

8. Порядок подання відомчої звітності суб'єктами малого підприємництва. 

9. Особливості обліку коштів на поточних рахунках в іноземній валюті у суб’єктів малого 

підприємництва.  

10. Використання облікової інформації про розрахунки та інші активи для управління. 

11. Особливості імпортних операцій, що здійснюються суб’єктами малого підприємництва. 

12. Особливості експортних операцій, що здійснюються суб’єктами малого підприємництва. 

13. Облік короткострокових векселів одержаних. 

14. Облік оплати праці. 

15. Особливості обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва за єдиним внеском на 

загальнообов’язкове державне страхування. 

16. Особливості організації обліку основних засобів за простою та спрощеною формою обліку. 

17. Особливості організації обліку нематеріальних активів за простою та спрощеною формою 

обліку. 

18. Характеристика та особливості ведення спрощеного обліку доходів і витрат. 

19. Методика складання та порядок подання фінансового звіту суб’єкта малого 

підприємництва. 

20. Порядок складання та подання спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого 

підприємництва. 

 

5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні. 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

1. Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

2. Фронтальне стандартизоване опитування за карточками, 

тестами протягом 5-10 хв. 

3. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного 

розв'язування задач, письмові відповіді на окремі запитання, дані на 

лабораторному занятті. 

5. Оцінка активності студента у процесі занять, внесених 

пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень 

попередніх відповідей і т. ін.  

6. Письмова (до 45 хв.) контрольна робота 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет для: комунікації та опитувань; 

виконання домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; 

проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий 

контроль). 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни 

та виконання передбачених видів освітньої діяльності: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Adobe Acrobat Reader DC 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/excel
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/excel
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8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в дистанційному 

режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані 
завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж 

були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою 
літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного 

матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з 

неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має 

право бути присутнім на занятті. 

За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, 
порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний 

відпрацювати таке заняття. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. При цьому оцінка знижується на 10 %. 

Здобувачі фахової передвищої освіти мають право скласти екзамен(залік) 

автоматично, у випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали  

60-100 балів. 

Здобувачам фахової передвищої освіти після аудиторних занять надається 
право підвищувати свій рейтинг лише під час складання іспитів 

(підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час виконання 
завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

МК  

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІДЗ 
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

5 10 5 5 10 5 5 5 10 40 100 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 A Відмінно 

 

 

Зараховано 

82 – 89 B 
Добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
Задовільно 

60 – 63 E 
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35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Питання до заліку. 

1.Класифікація суб'єктів господарської діяльності . 

2.Особливості формування обліково-аналітичного забезпечення діяльності. 

3.Метод бухгалтерського обліку підприємницької діяльності 

4.Бухгалтерський облік оприбуткування основних засобів 

5.Амортизація основних засобів 

6.Вибуття основних засобів 

7.Оперативна оренда основних засобів 

8.Особливості обліку фінансового лізингу 

9.Облік інших необоротних активів 

10. Придбання (утримання) або вироблення запасів. Первісна вартість запасів 

11.Відпуск запасів у виробництво 

12. Уцінка та інвентаризація ТМЦ 

13.Кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку операцій із запасами 

14.Організація оплати праці 

15. Облік касових операцій 

16. Облік безготівкових розрахунків 

17. Облік дебіторської заборгованості 

18.Облік власного капіталу 

19.Облік залученого капіталу 

20.Дохід: оцінка та класифікація доходу, облік основних операцій.. 

21.Облік основних операцій по формуванню фінансових 

результатів  

22.Методика узагальнення суб’єктами малого підприємництва даних обліку у формах фінансової 

звітності  

23.Податок на прибуток: методика розрахунку та підготовки звітності  

24.Єдиний податок: методика розрахунку та підготовки звітності  

25.Податок на додану вартість: реєстрація СМП — платника 

 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. 

№ 996-ХІV (зі змінами та доповненнями). 

2. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені 

наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356 (зі змінами та 

доповненнями). 

3. Хом'як Р.Л., Сажинець С.Й, Ольшанська М.В. Облік і звітністьсуб’єктів малого 
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2017. – 264 с. 
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Л.В.Гуцаленко., У.О. Марчук, Л.В. Мельянкова – К.: Центр учбової літератури, 2019. – 404 с. 
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