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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів:4 
Лекції: 

24 6 

Модулів:1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:120   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:2 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр:3 
Семінарські заняття: 

24 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 4 

- самостійна робота: 8 

Консультації: 

  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: іспит   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Структура курсу  «Облік у малому бізнесі» відповідає програмі вибіркової 

навчальної дисципліни підготовки молодших бакалаврів галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» спеціалізації 071 «Облік і оподаткування». 

Метою дисципліни «Облік  у малому бізнесі» є формування системи 

теоретичних знань і практичних навиків з організації обліку фінансово-

господарських операцій на підприємствах малого бізнесу. 

Завдання дисципліни «Облік у малому бізнесі»: 

  - ознайомити студентів із юридичними аспектами організації малого 

бізнесу, нормативно-правовою базою, яка регулює діяльність різних суб’єктів 

малого підприємництва; 

- розкрити переваги й недоліки загальної та спрощеної систем 

оподаткування, обліку і звітності; 

- оволодіти навиками вибору оптимальної системи оподаткування та 

організації обліку для різних видів підприємств малого бізнесу; 

- розкрити особливості оподаткування, обліку та відображення у звітності 

єдиного податку. 

- засвоїти особливості формування фінансової та податкової звітності 

суб’єктів малого підприємництва. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», 

«Облік і звітність в оподаткуванні», «Аналіз господарської діяльності». 
 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання: 



Знання про: 

- характеристику суб'єктів малого підприємництва згідно законодавства 

України; 

- переваги й недоліки суб’єктів малого бізнесу; 

- принципи організації бухгалтерського обліку суб'єктів малого 

підприємництва; 

- особливості обліку оборотних та необоротних активів суб’єктами 

малого бізнесу;  

- особливості обліку грошових коштів та розрахунків суб’єктами малого 

бізнесу; 

- особливості обліку праці та іі оплати суб’єктами малого бізнесу; 

- особливості обліку витрат на виробництво суб’єктами малого бізнесу; 

- особливості обліку доходів і результатів діяльності суб’єктами малого 

бізнесу; 

- форми та процедуру заповнення бухгалтерської звітності суб’єктами 

малого підприємництва; 

- системи оподаткування суб’єктів малого бізнесу – юридичних осіб; 

- форми та процедуру заповнення податкової звітності суб’єктами малого 

бізнесу – юридичними особами. 

Уміння:  

- формувати основні положення облікової політики суб'єктів малого 

підприємництва; 

- вести бухгалтерський облік суб’єктів малого бізнесу; 

- формувати фінансову та податкову звітність суб’єктів малого 

підприємництва;  

- обирати оптимальну систему оподаткування виходячи з особливостей 

діяльності суб’єктів малого бізнесу – юридичних осіб. 

Комунікація:  

- показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей;  

- використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології 

обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері аудиту, 

обліку та оподаткування;  

- оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації 

державною мовами; 

-  взаємодія з колегами, керівниками та клієнтами у питаннях, що 

стосуються розуміння, навичок та діяльності у професійній сфері та/або у сфері 

навчання; 

- донесення до широкого кола осіб (колеги, керівники, клієнти) власного 

розуміння, знань, суджень, досвіду, зокрема у сфері професійної діяльності.  

Автономність та відповідальність: 
- відповідальність за прийняття рішень у складних і непередбачуваних 

умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування;  

- управління комплексними діями або проектами;  

- відповідальність та професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб;  

- здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності; 



- організація професійної діяльності або навчання в умовах 

непередбачуваних змін;  

- покращення результатів власної діяльності і роботи інших; 

- здатність продовжувати; 

- навчання з деяким ступенем автономії. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1 Організаційно-

правові основи 

діяльності 

підприємств малого 

бізнесу 

4 2 2    8 4 2 2    15 

2 Особливості обліку 

активів на 

підприємствах 

малого бізнесу 

12 6 6    12 4 2 2    15 

3 Особливості обліку 

капіталу та 

зобов’язань на 

підприємствах 

малого бізнесу 

8 4 4    10 4 2 2    15 

4 Особливості обліку 

витрат, доходів і 

фінансових 

результатів на 

підприємствах 

малого бізнесу 

8 4 4    10       15 

5 Особливості 

складання 

фінансової  звітності 

на малих 

підприємствах 

4 2 2    10       15 

6 Оподаткування 

суб’єктів малого 

бізнесу 

8 4 4    10       15 

7 Особливості обліку 

та звітності фізичних 

осіб-підприємців 

(ФОП) 

4 2 2    10       16 

 МКР 2      2       2 

Разом:120 50 24 24    72 12 6 6    108 

 

 

 



5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 
 

Тема 1. Організаційно-правові основи діяльності підприємств малого 

бізнесу 

 Організаційно-правові форми підприємств малого бізнесу. Засновницькі 

документи та статутний фонд. Процедура державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності. Організація бухгалтерського обліку на малому 

підприємстві. План рахунків бухгалтерського обліку та особливості його 

застосування малими підприємствами. Форми бухгалтерського обліку. 

 

Тема 2. Особливості обліку активів на підприємствах малого бізнесу 

 Облік касових операцій. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік 

операцій на рахунках в банках в національній валюті. Облік грошових коштів в 

іноземній валюті. 

Поняття, визнання та оцінка запасів. Облік надходження виробничих 

запасів. Облік зберігання та витрачання запасів. Облік розрахунків з 

постачальниками. 

Поняття, визнання та оцінка основних засобів. Амортизація основних 

засобів. Облік надходження основних засобів. Облік вибуття основних засобів. 

Облік нематеріальних активів. 

 

Тема 3. Особливості обліку капіталу та зобов’язань на підприємствах 

малого бізнесу 

 Облік формування і змін статутного капіталу на підприємствах малого 

бізнесу. Основи побудови обліку витрат майбутніх періодів і забезпечення 

майбутніх витрат та платежів на малих підприємствах. Методика визначення та 

порядок обліку фінансових результатів діяльності підприємства малого бізнесу. 

Особливості обліку власного капіталу підприємства малого бізнесу.  

 

Тема 4. Особливості обліку витрат, доходів і фінансових результатів на 

підприємствах малого бізнесу 

 Особливості обліку готової продукції та реалізації товарів, робіт, 

послуг. Основні принципи обліку доходів на підприємствах малого бізнесу. 

Формування й облік доходів. Особливості організації облік витрат на малих 

підприємствах. Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). 

Особливості обліку незавершеного виробництва на малих підприємствах. 

Поняття і порядок формування, фінансових результатів. Характеристика 

рахунків з обліку фінансових результатів. Облік фінансових результатів. 

Порядок розподілу й використання прибутку на малих підприємствах. 

 

Тема 5. Особливості складання фінансової  звітності на малих 

підприємствах 

 Склад, призначення фінансової звітності та порядок її складання. 



Використання показників фінансової звітності для прийняття управлінських 

рішень. Особливості складання бухгалтерського балансу за спрощеною 

формою. Звіт про фінансові результати.   

 

Тема 6. Оподаткування суб’єктів малого бізнесу 

Порядок та умови переходу на спрощену систему оподаткування, обліку 

та звітності. Ставки оподаткування та порядок визначення доходу для 

платників єдиного податку. Особливості обліку податку на додану вартість для 

малих підприємств. Облік податку на додану вартість при реалізації готової 

продукції. Порядок сплати податку, облік та звітність платників єдиного 

податку. 

 

Тема 7. Особливості обліку та звітності фізичних осіб-підприємців (ФОП)  

 Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність суб'єктів 

підприємницької діяльності – фізичних осіб. Порядок ведення книги обліку 

доходів, книги обліку доходів та витрат. 

Формування і подання податкової звітності фізичними особами-

підприємцями. Формування і подання звітності про нарахування єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

  

 

5.2. Тематика семінарських  занять. 

 

Тема 1. Організаційно-правові основи діяльності підприємств малого бізнесу 

Тема 2. Особливості обліку активів на підприємствах малого бізнесу 

Тема 3. Особливості обліку капіталу та зобов’язань на підприємствах малого 

бізнесу 

Тема 4. Особливості обліку витрат, доходів і фінансових результатів на 

підприємствах малого бізнесу 

Тема 5. Особливості складання фінансової  звітності на малих підприємствах 

Тема 6. Оподаткування суб’єктів малого бізнесу 

Тема 7. Особливості обліку та звітності фізичних осіб-підприємців (ФОП) 

 
5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

 
№ 

з/п 

 

Вид самостійної роботи 

Кількість годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 10 20 

2. Підготовка до семінарських занять 10 20 

3. Підготовка до модульного (проміжного) 

контролю 

2 2 

4.  Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку, в тому числі конспектування за 

заданим планом 

10 20 

5. Виконання тестових завдань  10 10 

6. Участь у конференції з публікацією тез або 

підготовка рефератів 

10 15 



7. Робота з інтернет-ресурсами 3 3 

8. Огляд наукової літератури 2 3 

9 Проходження курсів  15 15 

 Всього 72 108 

 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

Реферат – найпростіший вид наукової праці, яка має вид стислого 

викладу у письмовій формі суті певного питання або наукової проблеми, 

включає огляд відповідних інформаційних джерел. 

Як результат завдання самостійної роботи студентів молодших курсів 

найчастіше використовують інформативний реферат - короткий виклад змісту 

одного або декількох документів з певної теми, що найповніше розкриває зміст 

документу (документів), основні теоретичні та фактичні відомості.  

 Розширений або  оглядовий (багато джерельний) реферат містить 

відомості про певну кількість опублікованих і неопублікованих документів з 

однієї теми, викладені у вигляді зв’язного тексту.  

 Структуру реферату визначає декілька факторів, серед яких 

превалюючим є специфіка опрацьованих інформаційних джерел. Реферативний 

огляд наукової літератури на певну тему повинен складатися з таких 

структурних компонентів: 

 вступ, у якому висвітлено актуальність теми й поставлених завдань; 

 основна частина, у якій викладено стислий огляд і критичну оцінку 

наукових видань, їх порівняльне зіставлення, аргументацію висунутих 

положень, які автор вважає найважливішими; 

 висновки із пропозиціями щодо подальшого використання набутих знань; 

 список використаної літератури, що допомагає зорієнтуватися у виборі 

теми та обрати шлях наукового пошуку (не менше п’яти джерел). 

 При підготовці реферату обов’язково слід враховувати: 

 реферат пишеться за планом (не менше чотирьох пунктів), який стисло 

розкриває зміст роботи; 

 обсяг реферату має становити не менше, ніж 15 сторінок формату А4 з 

1,5-ним інтервалом і розміром шрифту 14; титульна сторінка 

оформлюється з дотриманням правил нормативних документів; 

 підготовка реферату здійснюється за допомогою інформаційних 

технологій (він має бути набраним у текстовому редакторі відповідно до 

правил набору і вимог оформлення текстів); 

 для обчислень, побудови графіків та діаграм слід використовувати 

електронні таблиці. 

 Заслуховування рефератів відбувається під час семінарських занять або 

групових консультацій. 

Критерії оцінювання реферату 

 При  захисті реферату враховується  повнота  і   правильність розкритої 

обраної теми реферату, послідовність і логіка викладення, вміння студента 

застосовувати набуті знання, здатність аналізувати, оцінювати факти, події, 

прогнозувати результати діяльності. 



Оцінка за виконання реферату виставляється в окрему колонку аудиторного 

журналу (розділ ІНДЗ). 

 

Теми рефератів: 

 

1. Організаційно-правові форми діяльності суб’єктів малого бізнесу.  

2. Процедура створення та державної реєстрації суб'єктів підприємницької 

діяльності.  

3. Системи оподаткування підприємств малого бізнесу та групи платників 

єдиного податку.  

4. Особливості загальної системи оподаткування для суб'єктів 

підприємницької діяльності.  

5. Спрощена система оподаткування.  

6. Принципи формування облікової політики суб'єктів підприємницької 

діяльності.  

7. Особливості обліку необоротних активів, капітальних та фінансових 

інвестицій при використанні спрощеного плану рахунків суб'єктами 

підприємницької діяльності.  

8. Особливості обліку грошових коштів та їх еквівалентів у суб'єктів 

підприємницької діяльності, що застосовують спрощений план рахунків.  

9. Особливості обліку запасів суб'єктів малого бізнесу при застосуванні 

спрощеного плану рахунків.  

10. Облік наявності і руху запасів та готової продукції.  

11. Облік товарів на малих підприємствах, що займаються оптовою та 

роздрібною торгівлею.  

12. Особливості обліку розрахункових операцій на малих підприємствах, що 

застосовують спрощений план рахунків. 

13. Облік формування і змін статутного капіталу у суб’єктів малого бізнесу.  

14. Облік розрахунків із працівниками у суб’єктів малого бізнесу.  

15. Визначення собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).  

16. Особливості обліку доходів на малих підприємствах за спрощеною 

формою обліку.  

17. Визначення фінансових результатів від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг)  

18. Організація робіт зі складання і оформлення бухгалтерської звітності.  

19. Порядок складання фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва 

відповідно до НП(С)БО 25.  

20. Особливості складання податкової та іншої звітності на малих 

підприємствах.  

21. Порядок заповнення та подання податкової декларації платника єдиного 

податку – юридичної особи.  

22. Інша звітність юридичної особи: податкова декларація з ПДВ, декларація 

акцизного податку, податкова декларація з податку на нерухомість, податкова 

декларація з плати за землю та інших податків та зборів.  

23. Звіт щодо сум нарахованого єдиного податку.  



24. Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність суб'єктів 

підприємницької діяльності – фізичних осіб.  

25. Реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності без створення юридичної 

особи.  

26. Умови застосування різних систем оподаткування підприємницької 

діяльності фізичних осіб.  

27. Особливості, умови і порядок зміни системи оподаткування.  

28. Оподаткування доходів приватного підприємця за загальною системою.  

29. Порядок обчислення та сплати єдиного податку фізичними особами 

суб'єктами підприємницької діяльності  

30. Порядок розрахунку середньооблікової чисельності працівників у 

суб’єктів малого бізнесу. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань 

індивідуальної самостійної роботи. 

6.2.Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: іспит. 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної 

дисципліни. 

6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної 

дисципліни. 
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1
 Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні 

кафедри до початку навчального року 
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