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Мета вивчення дисципліни

 формування у студентів сучасних знань 
глибокого комплексного розуміння 
проблем трансформації економіки, 
податкового законодавства та 
бухгалтерського обліку як інформаційної 
системи з метою управління господарсько-
фінансовою діяльністю суб’єктів малого 
підприємництва та опанування навичок їх 
практичного розв’язання.



Тематичний план 
Назва теми Кількість годин Форма контролю*

Усього

годин/

кредитів

з них:

Лекції Практичні/

МК

СРС

Тема 1. Організація обліку та 

звітності підприємств малого 

бізнесу

14 2 2 10 УО, СЗ,

ТЗ, ,ІЗ

Тема 2. Облік активів підприємств 

малого бізнесу

20 2 2 16 УО, СЗ,

ТЗ, КР,ІЗ

Тема 3. Облік власного капіталу, 

довгострокових та поточних 

зобов’язань.

18 2 2 14 УО, СЗ,

ТЗ, ІЗ

Тема 4 Облік розрахунків з оплати 

праці і ЄСВ

16 2 2 12 УО, СЗ,

ТЗ, КР

Тема 5. Облік витрат діяльності 

підприємств малого бізнесу    

16 2 2 12 УО, СЗ,

ТЗ 

Тема 6. Облік доходів та 

фінансових результатів 

підприємств малого бізнесу

18 2 2 14 УО, СЗ,

ТЗ, ІЗ



Тематичний план

Тема 7. Формування звітності 

підприємств малого бізнесу

26 4 4 18 УО, СЗ,

ТЗ, ІЗ

Тема 8. Оподаткування 

суб’єктів малого 

підприємництва

26 4 4 18 УО, СЗ

ТЗ, КР

Тема 9. Формування 

податкової звітності 

26 4 4 18 УО, СЗ

ТЗ, ІЗ

Разом: 180/6 24 24 132

Підсумковий контроль   - екзамен



Компетентності 

 За підсумками вивчення дисципліни студент повинен знати: 
 понятійний та категорійний апарат щодо організації обліку 

на підприємствах малого бізнесу;  
 особливості формування та відображення інформації 

суб’єктів малого підприємництва  при використанні загальної 
та спрощеної системи обліку та звітності;

 порядок відображення інформації про засоби підприємства, 
джерела формування, доходи, витрати та фінансові 
результати суб’єктів малого підприємництва;

 порядок формування різних видів звітності суб’єктами 
малого бізнесу;



Компетентності

 Студент повинен вміти: 
 застосовувати у практичній діяльності законодавчі та нормативні 

акти щодо організації обліку на підприємствах малого бізнесу; 
 формувати облікову політику підприємств малого бізнесу; 
 документально оформляти господарські операції;
 правильно і послідовно відображати на рахунках бухгалтерського 

обліку господарські операції;
 обліковувати різні податки, визначати об’єкти оподаткування при 

застосуванні загальної та спрощеної системи оподаткування; 
 складати фінансову та податкову звітність за загальною та 

спрощеною системою оподаткування ; 
 формувати управлінські рішення за результатами даних обліку.



До зустрічі на лекціях і 
практичних!!!


