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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Розвиток та ефективне господарювання суб’єктів малого підприємництва  

першочергово базується на створенні механізму державної підтримки та відповідної 

ринкової інфраструктури, є одним із найважливіших напрямів державної політики, яка 

проявляється в забезпеченні організаційних основ діяльності цих суб'єктів, побудови їх 

бухгалтерського обліку, звітності й оподаткування. Невід'ємною умовою сталого розвитку 

малих підприємств – є своєчасне надходження достовірної та повної інформації для 

прийняття результативних управлінських рішень, джерелом якої є бухгалтерський облік. 

Тому є необхідним вивчення дисципліни «Облік на  малих підприємствах». Чітка організація 

та ведення обліку на малих підприємствах регламентовані та стандартизовані на державному 

рівні з урахуванням вимог Податкового кодексу України, інших нормативних документів і 

міжнародних вимог.  

Спрощення ведення обліку на малих підприємствах можливе за виконання 

інформаційної та контрольної функцій і організації обліку, які регулюють облік основних і 

оборотних засобів, грошових коштів, розрахунків, доходів і витрат підприємства, визначення 

собівартості продукції та результатів їх діяльності. 

Програма дисципліни орієнтована на ринкові умови господарювання малих 

підприємств. При її підготовці використано досвід вищих навчальних закладів України та 

інших держав, знання та досвід практикуючих бухгалтерів малих підприємств. 

Дисципліна «Облік на  малих підприємствах» згідно з освітньо-професійною 

програмою вивчається студентами вищих навчальних закладів за спеціальністю 6.030509 

«Облік і аудит» у визначеному обсязі  годин. Після вивчення дисципліни «Облік на  малих 

підприємствах» передбачений залік.                                                   

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є підприємницька діяльність на малих 

підприємствах, активи, капітал, зобов’язання та господарські процеси. Суть предмета обліку  

зумовлена цілями та завданнями, що ставить підприємство, відповідно до функцій 

управління.  

                                                Мета навчальної  дисципліни 
             Мета навчальної дисципліни: набуття теоретичних знань та практичних навиків 

побудови бухгалтерського обліку на малих підприємствах. Для вивчення навчальної 

дисципліни  перед студентами поставлено завдання. 

                                            Основні завдання: 
1) визначити питання теорії і методології особливостей бухгалтерського обліку на малих 

підприємствах;  

2) навчитися своєчасно використовувати інформацію для забезпечення управління, 

контролю, ефективного використання власного капіталу малих підприємств; 

3) набути практичних навиків роботи, використання сучасних форм і методів ведення обліку; 

4) навчитись використовувати спрощену систему обліку, спрощений план рахунків; 

5) набути практичних знань у складанні фінансової звітності малими підприємствами; 

6) вивчення організаційних основ побудови діяльності суб'єктів підприємницької діяльності;  

7) ведення податкового обліку суб'єктів малого підприємництва, які працюють за спрощеною 

системою обліку й оподаткування;  

8) ведення бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу відповідно до вимог 

П(С)БО 25. 

            Місце в структурно-логічній схемі напряму підготовки 

Навчальна дисципліна «Облік на  малих підприємствах» належить до вибіркових 

дисциплін підготовки бакалаврів з обліку і аудиту. Грунтується на знаннях дисциплін 

«Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства». 

                                                 Вимоги до знань і умінь: 

  При освоєнні навчальної дисципліни «Облік на  малих підприємствах» передбачено 

досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен: 

а) знати:  
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– теоретичні основи організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах різних 

форм власності;  

– категоріальний апарат обліку, звітності й оподаткування суб'єктів малого 

підприємництва, поняття суб'єкта малого підприємництва;  

– сутність загальної і спрощеної системи обліку й оподаткування;  

– порядок переходу на спрощену систему обліку та оподаткування; 

– основні елементи облікової політики малого підприємства;  

– форми бухгалтерського обліку та регістри обліку суб'єктів малого та середнього 

підприємництва;  

– методику обліку активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів та витрат малих 

підприємств;  

– особливості обліку касових, банківських операцій, запасів, готової продукції, товарів, 

необоротних активів, розрахунків з постачальниками, з покупцями, з оплати праці, за 

податками і платежами, витрат, доходів, фінансових результатів та власного капіталу;  

– особливості узагальнення облікових даних і складання бухгалтерської й податкової 

звітності суб'єкта малого бізнесу; 

– особливості його методологій у підприємницьких структурах;  

– законодавчо – правове регулювання організації обліку і фінансової звітності. 

б) уміти:  

– організувати роботу з ведення бухгалтерського обліку господарської і фінансової 

діяльності підприємств різних форм власності;  

– здійснювати розрахунки єдиного податку, ЄСВ, ПДФО приватного підприємця, 

нарахувань і утримань із заробітної плати найманих працівників;  

– заповнювати книгу обліку доходів та книгу обліку доходів та витрат суб'єкта 

підприємницької діяльності – фізичної особи – за різними системами оподаткування;  

– складати податкову декларацію про майновий стан та доходи і податкову декларацію 

платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця;  

– складати наказ про організацію бухгалтерського обліку та про облікову політику 

малого підприємства;  

– проводити групування облікової інформації в системі регістрів бухгал-терського 

обліку для малих підприємств;  

– складати бухгалтерську та податкову звітність малого підприємства.. 

Опанування дисципліною «Облік на  малих підприємствах» повинно забезпечувати 

необхідний рівень сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію сформованості вміння 

Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язанні типових завдань та виробничих ситуацій 

Творчий Здійснювати евристичний пощук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

                Форми контролю – поточний, проміжний, залік      
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та назва галузі знань 

0305 «Економіка та підприємництво» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень 

бакалавр 

 

Цикл навчального плану: облік на малих 

підприємствах – вибіркова дисципліна 

циклу професійної та практичної 

підготовки  

Курс: __4,  Семестр: 7,8 
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6.030509 – «Облік 

і аудит» 

 

- 4 120 18 12 6 102 

 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових модулів 

 

Вид 

контролю 

- 11 Залік 

Методи навчання 
Лекції, практичні заняття, семінари, розв’язування задач, робота в 

бібліотеці, робота в Інтернеті              

 

 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОБЛІК НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ» 

 

 

Тема 1. Основи організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах  

Тема 2. Облік власного капіталу 

Тема 3. Облік грошових коштів та розрахунково-кредитних операцій 

Тема 4. Особливості обліку праці та її оплати на малих підприємствах 

Тема 5. Особливості обліку основних засобів (фондів) та нематеріальних активів 

Тема 6. Облік запасів. 

Тема 7. Облік витрат виробництва та готової продукції 

Тема 8. Облік доходів від реалізації продукції малих підприємств 

Тема 9. Облік фінансових результатів та їх використання  

Тема 10. Спрощена система оподаткування, обліку і звітності  

Тема 11. Фінансова звітність малих підприємств 
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3.   ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Тема 1. Основи організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах 

Загальні положення, критерії формування малих підприємств.  

Законодавчо-нормативне забезпечення обліку малих підприємств.  

Методичні та технічні прийоми організації бухгалтерського обліку на малих 

підприємсвах. Організація документообігу на підприємствах малого бізнесу. 

 План рахунків бухгалтерського обліку (спільні та відмінні риси). Загальний план 

рахунків (використання рахунків класу 8 і 9, схема кореспонденції рахунків, особливості 

списання витрат). Спрощений план рахунків, його особливості, відмінності від загального 

плану рахунків. Особливості застосування малими підприємствами планів рахунків. 

          Форми ведення бухгалтерського обліку відповідно методичних рекомендацій № 356 та 

методичних рекомендацій №422. Регістри  обліку для малих підприємств, призначення, 

умови використання щодо методичних рекомендацій № 422. Облікові регістри при 

використанні простої форми бухгалтерського обліку: особливості заповнення Журналу 

обліку господарських операцій та Відомості 3-М. Облікові регістри при використанні 

спрощеної форми бухгалтерського обліку: порядок заповнення регістрів. 

         Регістри  обліку для малих підприємств, призначення, умови використання щодо 

методичних рекомендацій № 720. 

  

 

Тема 2. Облік власного капіталу 

Способи формування підприємницького капіталу. Власний капітал (його складові),  

облік та забезпечення зобов’язань.   

Облік формування й змін статутного капіталу на малих підприємствах різних форм 

власності. Збільшення (зменшення) статутного Модельний статут МП.  

Особливості застосування, формування статутного капіталу.  Бухгалтерський облік 

виходу засновника (учасника) з підприємства. 

 Типова кореспонденція рахунків з обліку власного капіталу. 

 

Тема 3. Облік грошових коштів та розрахунково-кредитних операцій 

Особливості побудови обліку грошових коштів у касі (встановлення ліміту каси 

відповідно до положення № 637), документальне оформлення розрахунків готівкою. 

Особливості ведення касових операцій згідно «Положення про ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні», від 15.12.2004 р. № 637. 

Синтетичний облік та аналітичний облік касових операцій. Облік операцій на 

поточних рахунках (умови відкриття поточного рахунку) відповідно до Інструкції про 

безготівкові розрахунки в національній валюті. 

 Синтетичний та аналітичний облік грошових коштів на поточних рахунках малих 

підприємств. Напрями вибуття грошових коштів та джерела надходження на поточний 

рахунок малого підприємства. 

Організація обліку розрахунків з підзвітними особами: видача грошових коштів у 

підзвіт, їх витрачання та терміни подання документів. 

Синтетичний облік та аналітичний облік розрахунків із підзвітними особами. 

 Облік розрахунків з постачальниками і покупцями, різними дебіторами і 

кредиторами. Документальне оформлення операцій. Ведення синтетичного та аналітичного 

обліку операцій. 

 Облік кредитних операцій та позичкових коштів. Особливості використання векселів 

на малих підприємствах. Відмінність між кредитом та позикою. Типова кореспонденція 

рахунків з обліку грошових коштів та розрахунково-кредитних операцій. 

 

Тема 4. Особливості обліку праці та її оплати на малих підприємствах 

 Особливості організації обліку праці та заробітної плати на малих підприємствах. 

 Облік використання робочого часу та чисельності особового складу (використання 
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типових форм первинного обліку). 

 Особливості використання тарифної системи, нормування праці, форм оплати праці.   

Синтетичний та аналітичний облік нарахувань заробітної плати та утримань із неї 

(обов’язкові та добровільні утримання).  

Оподаткування доходів громадян (застосування податкової соціальної пільги) згідно 

закону України «Про податок з доходів фізичних осіб».  

Типова кореспонденція рахунків з обліку заробітної плати на малих підприємствах. 

 

Тема 5. Особливості обліку основних засобів (фондів) та нематеріальних активів  

Особливості обліку основних засобів на малих підприємствах відповідно до 

методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів №561 від 30.09.2003р. 

Ознаки групування основних засобів. Податковий облік основних засобів.  

Вартості основних засобів: первинна, переоцінена, ліквідаційна, залишкова.  

Облік наявності й руху основних засобів на підприємствах різних форм власності 

(групування основних засобів за ознаками). Документальне оформлення наявності і руху 

основних засобів. Облік затрат на ремонт основних засобів.  Аналітичний і синтетичний 

облік основних засобів. Облік надходжень (придбання), створення основних засобів.  

Вибуття, продаж, безоплатна передача та ліквідація  основних засобів на 

підприємствах малого бізнесу. Облік амортизації  основних засобів. Методи нарахування 

амортизації. Відмінності нарахування амортизації в бухгалтерському та податковому обліку. 

Особливості обліку нематеріальних активів. 

 Документальне оформлення операцій з нематеріальними активами. Аналітичний і 

синтетичний облік нематеріальних активів. Доооцінка залишкової вартості та уцінка. 

Переоцінка нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів. 

  Типова кореспонденція рахунків з обліку основних засобів (фондів) та 

нематеріальних активів. 

  

Тема 6. Облік запасів  

 Особливості побудови обліку виробничих запасів у малому бізнесі. Порядок оцінки і 

облік (відображення первісної вартості) відповідно до П(С)БО 9 «Запаси».  Особливості 

ведення синтетичного та аналітичного обліку запасів.            Документальне відображення в 

бухгалтерському обліку наявності і руху виробничих запасів у матеріально – відповідальних 

осіб    (за місцем зберігання). Застосування методів оцінки виробничих запасів при вибутті. 

 Особливості обліку  малоцінних і швидкозношуваних предметів та товарів. 

Документальне оформлення і облік операцій. Синтетичний та аналітичний облік. 

             Типова кореспонденція рахунків господарських операцій з обліку виробничих 

запасів, МШП та товарів. 

 

Тема 7. Облік витрат виробництва та готової продукції 

Особливості організації обліку витрат на малих підприємствах. Аналітичний облік 

витрат за економічними елементами і статтями калькуляції (згідно П(С)БО 16). Синтетичний 

облік витрат.  

Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). Застосування методів обліку 

витрат. Списання витрат малих підприємств при виконанні робіт (послуг), схема формування 

фінансового результату. 

 Списання витрат на виробничих підприємствах. Схема формування фінансового 

результату малого підприємства. Особливості обліку незавершеного виробництва в малих 

підприємствах. Особливості побудови обліку готової продукції. Сутність готової продукції. 

Документальне оформлення операцій з руху готової продукції. 

Аналітичний облік наявності та руху готової продукції у місцях зберігання та 

бухгалтерії. Синтетичний облік готової продукції. 

Типова кореспонденція рахунків господарських операцій з обліку витрат виробництва 

та готової продукції. 
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Тема 8.  Облік доходів від реалізації продукції малих підприємств  

               Бухгалтерський облік доходів (визнання доходу), сутність доходу малого 

підприємства. 

Синтетичний та аналітичний облік згідно плану рахунків та відповідно до П (С)БО. 

Валові доходи малих підприємств і їх відмінність від виручки за реалізовані товари.  

Типова кореспонденція рахунків господарських операцій з обліку доходів від 

реалізації продукції. 

 

Тема 9.  Облік фінансових результатів та їх використання 

  Особливості  обліку фінансових результатів.  Аналітичний та синтетичний облік 

формування фінансових результатів (особливості використання регістрів).  

 Облік нерозподіленого прибутку малих підприємствах. Обліковий процес формування 

фінансових результатів.  

Використання нерозподіленого прибутку  та списання непокритих збитків. 

Аналітичний облік утворення і використання коштів.  

            Типова кореспонденція рахунків господарських операцій з обліку фінансових 

результатів. 

ТЕМА 10. Спрощена система оподаткування, обліку і звітності 

Особливості переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 

(застосування). Застосування ставок єдиного податку для фізичних та юридичних осіб. 

 Позитивні та негативні риси застосування спрощеної системи оподаткування. 

 Перехід СМП на єдиний податок, порядок нарахування та сплати – для платників 

ПДВ та для неплатників ПДВ. Ведення документів при переході на спрощену систему 

оподаткування. 

Відмінність спрощеної системи оподаткування від загальної системи обліку. 

Суб’єкт малого підприємства при переході на єдиний податок не сплачує певні види 

податків. Особливості обліку податку на додану вартість для малих підприємств 

(використання векселя) згідно закону України «Про податок на додану вартість». Порядок 

використання податкової накладної та інших документів. Синтетичний облік операцій. 

            Типова кореспонденція рахунків з обліку податкових зобов’язань і податкового 

кредиту. 

 
Тема 11. Фінансова звітність малих підприємств. 

  Особливості формування фінансової звітності згідно П (С) БО 25 «Фінансовий звіт 

суб’єктів малого підприємництва»:  Баланс ( форма № 1-М); Звіт про фінансові результати 

(форма №2-М). Застосування норм положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 

«Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 25.02.2000 р. №39 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 

24.01.2011 р. №25.  

 Відмінності між повною та скороченою формами фінансової звітності. Терміни 

подання фінансової звітності для підприємств малого бізнесу. Основні користувачі 

фінансової звітності малих підприємств.  Особливості складання бухгалтерського балансу. 

Особливості заповнення форми № 2-М «Звіту про фінансові результати».  

Організація робіт по складанню бухгалтерської звітності та подання основним  

користувачам  (статистичному управлінню та іншим). 

Особливості складання Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємства 

(форми 1-мс та 2-мс). 
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416 с. 

40. Кулик Ю. Спрощений бухоблік та фінзвітність: особливості для юросіб на єдиному 

податку /  Кулик Ю. // Все про бухгалтерський облік. 2013. - №5. – С. 56-59. 

41. Шевців Л.Ю. Особливості обліку на малих підприємствах // Інтерактивний навчально-

методичний комплекс. – ЛДФА, Львів: Видавництво ВТЗНВ, 2010. – 166с. 

42. Нагорний В. Доходи платників єдиного податку: види, ставки, норми / Нагорний В. // 

Все про бухгалтерський облік. 2013. - №5. – С. 3-9. 

43. Матеріали періодичних видань та інших наукових видань: Бухгалтерський облік і 

аудит, Баланс, Все про бухгалтерський облік, Податки та бухгалтерський облік, 

Дебет-Кредит. 
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Ресурси інтернету: 

1. http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні. 

2. http://www.nbuv.gov.ua/–Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського 

3. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри 

України. 

4. http:// www. library. lviv.ua / – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. 

Стефаника. 

5. http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія. 

6. www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України. 

7. www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України 

8. http://web/worldbank/org– сайт Світового банку 

9. Професійна юридична система МегаНау [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon.nau.ua/.  
10.  Украинский финансово-бухгалтерский портал Дебет-Кредит [Електронний ресурс]. – 

Режим доступа : http://dtkt.com.ua/.  

11. Законы Украины. Информационно-правовой портал [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://uazakon.com/.  

12. Вісник Міністерства доходів і зборів України [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://visnuk.com.ua/.  

13. Все про бухгалтерський облік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.vobu.com.ua/.  

14. Газета Частный предприниматель [Електронний ресурс]. – Режим доступа : 

http://chp.com.ua/.  
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5. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ  І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ОПП 
 

№ 

розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

Назва розділу, теми,  

змістового модуля 

Кількість годин за  

ОПП 

Розподіл аудиторних 

годин 

В
сь

о
г
о
 

У тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
и

 

(п
р

а
к

т
и

ч
н

і)
 

СРС 

а
у

д
и

т
о

р
н

і 

Тема 1 

Основи організації 

бухгалтерського обліку на 

малих підприємствах 

14 13 1 1  

Тема 2 Облік власного капіталу 10 8 2 1 1 

Тема 3 

Облік грошових коштів та 

розрахунково-кредитних 

операцій 

12 9 3 2 1 

Тема 4 

Особливості обліку праці та 

її оплати на малих 

підприємствах 

14 12 2 1 
1 

 

Тема 5 

Особливості обліку основних 

засобів (фондів) та 

нематеріальних активів  

14 12 2 1 
1 

 

Тема 6 Облік запасів. 10 8 2 1 1 

Тема 7 
Облік витрат виробництва 

та готової продукції  
10 8 2 1 1 

Тема 8 

Облік доходів від реалізації 

продукції малих 

підприємств  

10 9 1 1 
– 

 

Тема 9 

Облік фінансових 

результатів та їх 

використання  

8  7 1 1 – 

Тема10 

Спрощена система 

оподаткування, обліку і 

звітності 

10 9 1 1 – 

Тема11  
Фінансова звітність малих 

підприємств 
8 7 1 1 – 

Разом годин 

 
120 102 18 12 6 
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6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

6.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№
 

за
н

я

т
-т

я
 

Тема заняття Г
о
д

. 

1 2 3 

Тема 1. 
Основи організації бухгалтерського обліку на малих 

підприємствах  
2 

Тема 3. 

Облік грошових коштів та розрахунково-кредитних операцій: 

 Лекція 1. Особливості ведення касових операцій на малих 

підприємствах. 

Лекція 2. Організація обліку розрахунків з підзвітними особами, 

розрахунків з постачальниками і покупцями, різними дебіторами і 

кредиторами 

2 

Тема 4. Особливості обліку праці та її оплати на малих підприємствах 2 

Тема 5. 

Особливості обліку основних засобів (фондів) та нематеріальних 

активів: 

Лекція 1. Особливості обліку основних засобів  на малих 

підприємствах. 

Лекція 2. Методи нарахування амортизації. 

2 

Тема 9. Облік фінансових результатів та їх використання 2 

Тема 10. Спрощена система оподаткування, обліку і звітності 2 

Разом годин 12 
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6. 2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ  

 
№

 

за
н

я
т
- 

Т
я

 Тема 

К
іл

ь
- 

к
іс

т
ь

  

г
о

д
и

н
  

1 2 3 

1. 

 

Практична робота №1.  Тема 3. Облік грошових коштів та 

розрахунково-кредитних операцій 
2 

2. 

Практична робота №2.  

 Тема 5. Особливості обліку основних засобів (фондів) та 

нематеріальних активів  

2 

 

3. 

 

Практична робота №3. Тема 6. Спрощена система оподаткування, 

обліку і звітності  
2 

Разом  практичних занять 6 

7. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Практичні заняття проводяться відповідно до методичних рекомендацій для 

виконання практичних робіт з «Обліку на малих підприємствах» виданого окремою 

брошурою  

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ (СРС) 

8.1. ГРАФІК  ВИКОНАННЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  

      

 

9.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ ВИДАНО ОКРЕМОЮ 

БРОШУРОЮ:  

Шевців Л.Ю. Облік на малих підприємствах: методичні вказівки для 

виконання самостійної та індивідуальної роботи / Л.Ю.Шевців. – Львів:  

2016. – 84 с.   
 

 

 

 

№
 

за
н

я
т
-

т
я

 

Тема заняття 

Г
о

д
. 

1 2 3 

Тема 1. Основи організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах  13 

Тема 2. Облік власного капіталу                                                                                            8 

Тема 3. Облік грошових коштів та розрахунково-кредитних операцій    9 

Тема 4. Особливості обліку праці та її оплати на малих підприємствах 12 

Тема 5. Особливості обліку основних засобів (фондів) та нематеріальних активів 12 

Тема 6. Облік запасів 8 

Тема 7. Облік витрат виробництва та готової продукції   8 

Тема 8. Облік доходів від реалізації продукції малих підприємств 9 

Тема 9. Облік фінансових результатів та їх використання 7 

Тема 10. Спрощена система оподаткування, обліку і звітності 9 

Тема 11. Фінансова звітність малих підприємств 7 

Разом годин 102 
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10. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Оцінювання навчальної діяльності студентів здійснюється відповідно до «Положення 

про контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів Львівського національного 

університету імені Івана Франка» від 01.03.2013р. із змінами, затвердженими наказом 

ректора від 01.07.2015р. № О-96, за 100-бальною системою (за шкалою ECTS та 

національною шкалою). 

Методами  оцінювання знань студентів з дисципліни «Облік на малих підприємствах» 

є: практичні роботи, семінари, тестування, індивідуальна наукова робота, підсумкова 

контрольна робота, інше.  Освітня діяльність студентів на семінарських та практичних 

заняттях оцінюється за 5-ти бальною шкалою (від 1 до 5 балів). 

 Результат поточного контролю освітньої діяльності студентів (РПК) за семестр 

визначається як середня арифметична з поточних балів за 5-ти бальною шкалою, 

відображених у журналі обліку відвідування та успішності студентів, помножена на 

встановлений коефіцієнт: 

К
занять  навчальних Кількість

контролю поточного мирезультата за балів Сума
РПК  х 








 , де К=20. 

 Максимальна кількість балів за результатами поточного контролю становить 100.  

 

Контроль за виконанням студентами навчального плану здійснюється з допомогою таких 

видів контролю: 

– поточний, який передбачає виконання практичних робіт на заняттях, перевірку 

виконання самостійної роботи; 

– проміжний, передбачає виконання ІНР. 

 

10.1. ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ (ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ)  

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою: 
 

 

Поточний і проміжний контроль  Разом 

Практичні заняття 

 

ІНР СРС 

      15 30 55 100 

 

10.2.Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань 

студентів  

№ 

з/п 
Види робіт 

Бали 

рейтингу 

Максимальна 

к-ть балів 

1 2 3 4 

1. 

Категорії оцінки практичних занять Від 0 до 5 5 х 3 = 15 

 розгорнутий, вичерпаний виклад змісту 

питання; правильне відображення проведень; 

виконання усіх завдань; 

 повний перелік необхідний для розкриття 

змісту питання категорій та законів; 

 правильне розкриття змісту категорій та 

законів, механізму їх взаємозв’язку та 

5  
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№ 

з/п 
Види робіт 

Бали 

рейтингу 

Максимальна 

к-ть балів 

взаємодії; 

 висловлення власного ставлення до 

альтернативних поглядів на дане питання; 

 виявлення помилок під час виконання 

проведень,  

 відповідь на питання дано не в повному обсязі, 

виявлено неточності при визначенні термінів; 

 неточності у формулюванні термінів і 

категорій, про те з допомогою викладача він 

швидко орієнтується  і знаходить правильні 

відповіді. 

4  

 відповідь на питання дано не в повному обсязі, 

виявлено неточності при визначенні термінів; 

 практична робота виконана у неповному 

обсязі, або (та) з порушенням терміну її 

виконання. 

3  

 перечитування конспекту лекції, не чітка  

відповідь на поставлені запитання  

 наявності значних помилок в записі проведень 

або виконання пропущеної без поважних 

причин практичної роботи  

2  

 

 студент відсутній на занятті; 

 студент не приймав участі в обговоренні питань, 

не виконав поставлених завдань. 

 

0 
 

2. Виконання індивідуальної наукової роботи 
Від 

0 до 30 
30 

 

 грунтовне вирішення проблем, відображення 

власної позиції щодо прийняття рішень; 

наявність змістовних висновків та конкретних 

пропозицій щодо діяльності підприємства; 

своєчасне подання індивідуальної роботи; 

естетичність оформлення роботи 

30  

 наявність завдань і висновків до них, помилки 

в проведеннях, що спричиняють  неправильні 

висновки та викривлюють пропозиції щодо 

покращення діяльності підприємства; 

несвоєчасне та неповне подання 

індивідуальної роботи; наявність виправлень 

та неестетичне оформлення роботи 

15  

 відсутність виконаної індивідуальної наукової 

роботи у встановлені терміни 
0  

3. Виконання самостійної роботи Від 0 до 5 11 х 5 = 55 

 

 глибоке викладення суті всіх питань, 

винесених на самостійне вивчення та 

включених в опитування в розрізі тем курсу 
2  
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№ 

з/п 
Види робіт 

Бали 

рейтингу 

Максимальна 

к-ть балів 

 відсутність студента на семінарському занятті 

і, відповідно, не виконання СР 
0  

Всього 100 

 

 

10.3.ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: національна та EСTS 

Оцінка 

ЄКТС 
Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, диференційований залік Залік 

А 90 – 100 5 відмінно 

Зараховано 
В 81 – 89 

4 
дуже добре 

С 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 

задовільно 

Е 51 – 60 достатньо 

        FX 21 – 50 2 незадовільно не зараховано 

          F 0 – 20 2 

незадовільно 

(без права 

перездачі) 

не зараховано 

(без права перездачі) 

 

 

 

 

11.   МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

   11.1.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Викладання навчальної дисципліни «Облік на малих підприємствах» супроводжує таке 

методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; навчально-методичні матеріали з 

вивчення дисципліни, практикуми, ілюстративні матеріали (таблиці, схеми, рисунки, 

шаблони-підказки); тощо. Методичне забезпечення супроводжує викладання дисципліни і 

складається із: 

 Шевців Л.Ю. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Облік на малих 

підприємствах» / Л.Ю. Шевців – Львів: ЛНУ  м.. І. Франка, 2014. –  129 с. 

(на паперових та електронних носіях); 

 Шевців Л.Ю. Облік на малих підприємствах: методичні вказівки для виконання 

самостійної та індивідуальної роботи / Л.Ю.Шевців. – Львів:  2016. – 84 с.  (на 

паперових та електронних носіях); 

 Шевців Л.Ю. Облік на малих підприємствах // Засоби діагностики  знань студентів. : / Л.Ю. 

Шевців, Д.Долбнєва – Львів: ЛДФА, 2015. – 62 с. (на паперових та електронних носіях); 

 Шевців Л.Ю. Практикум з навчальної дисципліни «Облік на малих підприємствах» / 

Л.Ю.Шевців.– Львів: ЛДФА, 2015. – 83 с. 

 Буряк П.Ю., Шевців Л.Ю. Облік на малих підприємствах [Текст] : навч. посіб. / П.Ю. 

Буряк, Л.Ю. Шевців. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 440 с. 
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11.2. НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Навчальні технології для активізації процесу навчання з дисципліни 

Методи  активізації процесу  

Навчання 

Практичне застосування навчальних  

Технологій 

1 2 

Проблемні лекції 

Проблемні лекції направленні на розвиток 

логічного мислення студентів, коло питань 

теми обмежується двома-трьома 

ключовими моментами, використовується 

досвід зарубіжних навчальних закладів, у 

процесі якого: 

 створюється сприятливий клімат у 

ході спільного розв’язання суспільної або 

наукової проблеми; 

 здійснюється діловий, 

інформаційний та психологічний обмін 

знаннями, вміннями, нормами і цінностями 

між викладачем та студентом; 

 формується полімотиваційність 

освітньої діяльності студента як передумова 

взаємодії у тріаді « викладач – 

управлінський облік – студент» . 

 

Тема 1. Основи організації бухгалтер-

ського обліку   на малих підприємствах   

Проблемні питання: 

1.Значення та ефективність організації 

бухгалтерського обліку   на підприємствах  

малого бізнесу.  

2. Використання загального та спрощеного 

плану рахунків, застосування регістрів. 

Тема 5. Особливості обліку основних 

засобів (фондів) та нематеріальних 

активів  

Проблемні питання: 

1.Застосування та значення амортизації 

основних засобів. 

2.Облік надходження і вибуття основних 

засобів. 

Тема 7. Облік витрат підприємства 

Проблемні питання: 

1. Застосування калькулювання собівартості 

продукції. Облік витрат на малих 

підприємствах.. 

Мозкові атаки  

Мозкові атаки – єврастична технологія 

генерування ідей, що може застосовуватися 

під час лекцій та на практичних заняттях, 

метод розв’язання невідкладних завдань, 

ступінь якого полягає в тому, щоб 

висловити якомога більшу кількість ідей за 

дуже обмежений проміжок часу, 

обговорити і здійснити їх  

 

Тема 10. Спрощена система оподат-

кування, обліку і звітності 

 

 Мозкова атака щодо спрощеної системи 

оподаткування, обліку і звітності  у зв’язку 

із змінами законодавства. 

Робота в малих группах 

Робота в малих групах дає змогу 

структурувати практичне заняття за 

формою і змістом, створює можливості для 

участі кожного студента в роботі за темою 

заняття, забезпечує формування 

особистісних якостей та досвіду 

соціального спілкування. 

Тема 3. Облік грошових коштів та 

розрахунково-кредитних операцій (Пр.2) 

 

     Заняття в малих групах при проведенні 

практичного заняття по даній темі 

 

Кейс – технології  

Кейс – технології – аналіз конкретних 

ситуацій студентами, що дає можливість 

активізувати увагу студента, формувати і / 

або розвивати навички вироблення 

управлінських рішень, освоєння сучасних 

управлінських технологій  

Тема 1. Основи організації 

бухгалтерського обліку   на малих 

підприємствах   
   Заняття змішаного типу в малих групах 

при проведенні семінарського заняття, 

розширює комунікативну компетентність 

студента 
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12. РЕСУРСИ  МЕРЕЖІ  ІНТЕРНЕТ 

 

Ресурси мережі Інтернет  

із законодавства України 

Ресурси мережі ЛНУ ім. І.Франка 

 з навчальної дисципліни  

Сервер Верховної Ради України:  

www. rada.gov.ua/ 

Міністерство фінансів України 

http://www.minfin.gov.ua/ 

Ліга Бізнес Інформ: 

www. nau.ustv.ua/ 

Податки та бухгалтерський облік: 

www. basa.tav.kharkov.uа/ 

ДФС: 

http://www.sta.gov.ua/ 

Налоги и бухгалтерский учет: 

 www.basa.tav.kharkov.ua/ 

 Шевців Л.Ю. Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни «Облік на малих підприємствах» 

/ Л.Ю. Шевців – Львів: ЛНУ  м.. І. Франка, 

2014. –  129 с.  

 Шевців Л.Ю. Облік на малих підприємствах: 

методичні вказівки для виконання 

самостійної та індивідуальної роботи / 

Л.Ю.Шевців. – Львів:  2016. – 84 с.  

  Шевців  Л.Ю. Облік на малих підприємствах // 

Засоби діагностики  знань студентів. : / Л.Ю. 

Шевців, Д.Долбнєва – Львів: ЛДФА, 2015. – 62 

с. (на паперових та електронних носіях); 

 Шевців Л.Ю. Практикум з навчальної 

дисципліни «Облік на малих підприємствах» 

/ Л.Ю.Шевців.– Львів: ЛДФА, 2015. – 83 с. 

 Буряк П.Ю., Шевців Л.Ю. Облік на малих 

підприємствах [Текст] : навч. посіб. / П.Ю. 

Буряк, Л.Ю. Шевців. – Львів : Видавництво 

Львівської політехніки, 2013. – 440 с. 

 

 

 

13. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення в робочій програмі 

(розділ, тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

    

    

    

    
 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.basa.tav.kharkov.ua/

