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Дисципліна вільного вибору студента 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є підприємницька діяльність на малих 

підприємствах, активи, капітал, зобов’язання та господарські процеси.  

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Метою дисципліни є навчити студентів правильно застосовувати теоретичні 

знання та практичні навики побудови бухгалтерського обліку на малих 

підприємствах.  

 

Основні завдання 
 

Завданнями дисципліни є: надання студентам необхідних теоретичних знань 

і практичних навиків з теорії і методології ведення бухгалтерського обліку на малих 

підприємствах; своєчасного використання інформації для забезпечення управління, 

контролю, ефективного використання власного капіталу малих підприємств та 

особливостей обліку суб'єктів малого підприємництва, які працюють за спрощеною 

системою обліку й оподаткування відповідно до вимог П(С)БО 25. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

підготовки бакалаврів 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Бухгалтерський 

облік (загальна теорія)», «Аналіз господарської діяльності», «Фінанси підприємств», 

«Економічний аналіз», «Управлінський облік» та взаємопов’язана з навчальними 

дисциплінами «Звітність підприємства», «Облік і звітність в оподаткуванні», 

«Звітність підприємств». 

 

Вимоги до знань і умінь: 

 

Вивчення навчальної дисципліни «Облік на малих підприємствах» передбачає 

досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра, за якого він 

повинен: 

а) знати:  

 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.  

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

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 

 

 

 Кафедра: кафедра обліку і аудиту 



 Мова викладання: українська 

 Форми організації навчального процесу: лекції, семінарські та 

практичні заняття 

 Форма підсумкового контролю: залік 

 Викладачі, які забезпечують навчальний процес: к.е.н., доцент 

Шевців Л.Ю. 
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