
Повна назва: Облік, звітність і оподаткування на підприємствах 

малого бізнесу 

Статус: вибіркова 

Мета:формування системи базових знань з теорії і практики організації 

облікового процесу малих підприємств, а також набуття практичних навичок 

своєчасного, повного, достовірного та безперервного відображення всіх 

фактів фінансово-господарської діяльності, які мали місце на підприємствах 

малого бізнесу, вивчення особливостей формування фінансових результатів, 

складання бухгалтерської та податкової звітності на підприємствах малого 

бізнесу. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни складається з двох змістовних модулів, 

кожен з яких є відносно самостійноючастиною дисципліни і логічно пов'язує 

навчальні елементи дисциплін за змістом і взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, 

наводяться практичні приклади; заняття проводяться з використанням 

технічних та програмних засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних 

питань та практичних ситуацій, їх обговорення в аудиторії; проведення 

ділових ігор та круглих столів з метою набуття навичок практичного 

застосування засвоєних теоретичних аспектів дисциплін; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у 

виконанні їх індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів 

теоретичного матеріалу, відпрацювання студентами пропущених занять. 

Структура навчальної дисципліни 

Дисципліна «Облік, звітність і оподаткування на підприємствах малого 

бізнесу» передбачає  120 годин, в тому числі 60 годин аудиторних занять та 

60 годин самостійної роботи. 



Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб інд.  с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовний модуль 1. Організація обліку активів на підприємствах малого бізнесу  

Тема 1. Особливості організації обліку на 

підприємствах малого бізнесу.  

12 4 4 - - 4 

Тема 2. Облік основних засобів та нематеріальних 

активів. 

14 4 4 - - 6 

Тема 3. Облік виробничих запасів, готової 

продукції і товарів малих підприємств. 

10 2 2 - - 6 

Тема 4. Облік грошових коштів та розрахункових 

операцій 

10 2 2  - 6 

Разом за змістовним модулем 1 46 12 12 - - 22 

Змістовний модуль 2. Особливості обліку доходів і витрат малих підприємств. 

Тема 5. Облік реалізації товарів і продукції, доходів 

та розрахунків з покупцями і замовниками. 

16 4 4 - - 8 

Тема 6. Облік розрахунків з оплати праці і 

соціального страхування 

10 2 2 - - 6 

Тема 7. Облік розрахунків за податками та іншими 

платежами. 

16 4 4 - - 8 

Тема 8. Облік витрат підприємства. 14 4 4   6 

Тема 9. Облік фінансових результатів та звітність 

малих підприємств. 

18 4 4 - - 10 

Разом за змістовним модулем 2 74 18 18 - - 38 

Всього годин 120 30 30 - - 60 

 

Знання та навички: 

В результаті вивчення дисципліни студентиповинні 



знати: 

- нормативно-правову базу регулювання діяльності малих підприємств та 

суб’єктів підприємницької діяльності; 

- умови застосування простої, спрощеної та загальної форм 

бухгалтерського обліку; 

- нормативно-правову базу щодо особливостей формування звітності для 

суб’єктів підприємницької діяльності; 

- особливості оподаткування суб’єктів малого бізнесу. 

вміти: 

- формувати схеми документообігу і способи відображення інформації в 

первинних і зведених документах, регістрах синтетичного і 

аналітичного обліку; 

- складати бухгалтерські записи з використанням спрощеного Плану 

рахунків; 

- формувати доходи і витрати суб’єктів малого підприємництва; 

- пропонувати ефективні заходи господарювання на основі інформації 

про результати діяльності малого підприємства; 

- складати баланс та звіт про фінансові результати малого підприємства; 

- здійснювати розрахунок основних видів податків та обов’язкових 

платежів; 

-  працювати з первинними документами та регістрами обліку з 

використанням спрощеного Плану рахунків та облікових реєстрів 

суб’єктів підприємницької діяльності;  

- складати податкову, статистичну, бухгалтерську та фінансову звітність 

підприємств малого бізнесу. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): Дисципліна передбачає  

120 години / 4 кредити ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах:виконання індивідуальних завдань;виконання 



самостійних письмових аудиторних робіт;усні відповіді на семінарських 

заняттях; участь у ділових іграх;іспит. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий 

контроль.Поточний контроль здійснюється під час захисту індивідуальних 

завдань, перевірки самостійний робіт, надання відповідей біля дошки, 

перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. Підсумковий контрольз 

дисципліни проводиться відповідно до навчального плану у вигляді іспитув 

терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального 

матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповіді на семінарських заняттях  5 2 10 

Опитування на семінарських заняттях 5 3 15 

Творчо-пошукова робота 15 1 15 

Виконання письмової самостійної 

роботи 

10 1 10 

Участь у діловій грі 10 1 10 

Іспит   40 

Загальна кількість балів   100 

 

Викладач: 

Кравченко Тетяна Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент б.в.з. 

кафедри обліку та аудиту ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної 

діяльності – 8 років. Кількість виданих наукових праць – більше 10. В 2010 

році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук за 

спеціальністю 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» на тему 

«Аналіз соціально-економічної ефективності формування та використання 

оборотного капіталу в управлінні підприємством».  



Коло наукових інтересів – економічний аналіз, контроль і ревізія, облік 

за видами економічної діяльності, логістика та особливості організації 

міжнародних розрахунків. 


