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Розділ 1.  Опис навчальної дисципліни 

 

Таблиця 1 -  Загальна характеристика навчальної дисципліни 
Місце у 

структурно-

логічній схемі 

підготовки 

Пререквізити: Бухгалтерський облік, Фінансовий облік 

Постреквізити:Звітність підприємств, Облік і звітність за 

міжнародними стандартами 

Мова викладання Українська            

Статус дисципліни  вибіркова  

Курс/семестр вивчення  2 курс, 4 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів 2 

Денна форма навчання: 

Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр ___, 2 семестр -  150 

- лекції: 20 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття:  40 

- самостійна робота:  90 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен):  ПМК 

Заочна форма навчання 

Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр ___, 2 семестр  150 

- лекції: 1 семестр ___, 2 семестр - 10 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр ____, 2 семестр - 6 

- самостійна робота: 1 семестр ____, 2 семестр- 134 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 1 семестр _, 2 семестр - ПМК 

 

 

Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна та програмні результати навчання 

 

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні системи знань з теорії та 

практики ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності згідно з 

вимогами національних та міжнародних стандартів підприємствами малого бізнесу 

Відповідно до поставленої мети основними завданнями дисципліни є: 

- розвиток в студентів уміння самостійно опановувати та раціонально 

використовувати нормативну та законодавчу базу суб`єктів малого підприємництва 

за національними та міжнародними стандартами; 

- формування в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для 

кваліфікованого та ефективного ведення обліку суб`єктів малого підприємництва за 

національними та міжнародними стандартами; 

- формування в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для 

кваліфікованого заповнення форм звітності суб`єктів малого підприємництва за 

національними та міжнародними стандартами 
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Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, 

програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПР04. Формувати й аналізувати 

фінансову, управлінську, 

податкову і статистичну звітність 

підприємств та правильно 

інтерпретувати отриману 

інформацію для прийняття 

управлінських рішень.  

ПР13. Усвідомлювати особливості 

функціонування підприємств у 

сучасних умовах господарювання 

та демонструвати розуміння їх 

ринкового позиціонування.  

• ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

• ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

• ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

• ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних 

систем і комунікаційних технологій.  

• СК03. Здатність до відображення інформації про 

господарські операції суб’єктів господарювання в 

фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, 

узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення 

інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.  

 

 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Організація обліку і звітності суб’єктів малого 

підприємництва за національними та міжнародними стандартами 
 

ТЕМА 1. Характеристика суб’єктів малого підприємництва 

Поняття суб’єктів малого підприємництва. Функції суб’єктів малого 

підприємництва. Державна підтримка малого підприємництва в Україні. Програми 

підтримки малого підприємництва. Нормативно-правове регулювання обліку і звітності 

суб’єкта малого підприємництва. Фактори, які впливають на організацію обліку і звітності 

суб’єкта малого підприємництва. Перспективи розвитку обліку і звітності суб’єкта малого 

підприємництва в Україні. 

 

ТЕМА 2. Порядок застосування суб’єктами малого підприємництва спрощеної 

системи оподаткування, обліку та звітності 

Зміст спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого 

підприємництва. Групи платників єдиного податку та умови застосування спрощеної 

системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва. Порядок 

визначення та склад доходів платників єдиного податку. Ставки єдиного податку. Порядок 

нарахування та строки сплати єдиного податку. Зміст і умови застосування загальної 

системи оподаткування фізичними особами – підприємцями. Зміст і умови застосування 

загальної системи оподаткування СМП-юридичними особами. 

Порядок переходу суб’єктів господарювання на спрощену систему оподаткування.  

Порядок відмови від спрощеної системи оподаткування. Порядок ведення книги обліку 

доходів і витрат фізичними особами-підприємцями. Порядок ведення книги обліку доходів 

фізичними особами-підприємцями. 

 

ТЕМА 3. Форми ведення бухгалтерського обліку суб’єктами малого 

підприємництва 

Поняття та привила ведення регістрів бухгалтерського обліку малих підприємств. 

Застосування регістрів бухгалтерського обліку підприємствами, що ведуть спрощений 



6 

 

облік доходів і витрат. Сутність і технологія застосування простої форми бухгалтерського 

обліку. Сутність і технологія застосування спрощеної форми бухгалтерського обліку. 

Документооборот суб’єктів малого підприємництва. Структура спрощеного плану 

рахунків бухгалтерського обліку. 
 

Змістовий модуль 2. Методика обліку і звітності суб’єктів малого 

підприємництва за національними та міжнародними стандартами 

  

ТЕМА 4. Облік активів суб’єктів малого підприємництва 

Документальне оформлення та облік грошових коштів, їх еквівалентів і грошових 

документів. Відображення грошових коштів, їх еквівалентів і грошових документів у 

регістрах бухгалтерського обліку суб’єктами малого підприємництва за простою та 

спрощеною формою бухгалтерського обліку. Відображення грошових коштів, їх 

еквівалентів і грошових документів у регістрах бухгалтерського обліку суб’єктами малого 

підприємництва, що ведуть спрощений облік доходів і витрат. Відображення розрахунків з 

дебіторами у регістрах бухгалтерського обліку суб’єктами малого підприємництва за 

простою та спрощеною формою бухгалтерського обліку. 

Документальне оформлення та облік розрахунків з дебіторами. Відображення 

розрахунків з дебіторами у регістрах бухгалтерського обліку суб’єктами малого 

підприємництва за простою та спрощеною формою бухгалтерського обліку. 

Документальне оформлення та облік запасів. Відображення запасів у регістрах 

бухгалтерського обліку суб’єктами малого підприємництва за простою та спрощеною 

формою бухгалтерського обліку. Відображення запасів у регістрах бухгалтерського обліку 

суб’єктами малого підприємництва, що ведуть спрощений облік доходів і витрат. 

Документальне оформлення та облік необоротних активів. Відображення 

необоротних активів у регістрах бухгалтерського обліку суб’єктами малого 

підприємництва за простою та спрощеною формою бухгалтерського обліку. Відображення 

необоротних активів у регістрах бухгалтерського обліку суб’єктами малого 

підприємництва, що ведуть спрощений облік доходів і витрат. 

Особливості визнання й оцінки активів для цілей складання фінансової звітності за 

МСФЗ. 

 

ТЕМА 5. Облік власного капіталу та зобов’язань суб’єктів малого 

підприємництва 

Документальне оформлення та облік зобов’язань. Відображення зобов’язань у 

регістрах бухгалтерського обліку суб’єктами малого підприємництва за простою та 

спрощеною формою бухгалтерського обліку. 

Документальне оформлення та облік власного капіталу, витрат майбутніх періодів, 

забезпечень майбутніх платежів. Відображення власного капіталу, витрат майбутніх 

періодів, забезпечень майбутніх платежів у регістрах бухгалтерського обліку суб’єктами 

малого підприємництва за простою та спрощеною формою бухгалтерського обліку. 

Відображення капіталу і зобов’язань у регістрах бухгалтерського обліку суб’єктами малого 

підприємництва, що ведуть спрощений облік доходів і витрат. 

Особливості визнання й оцінки власного капіталу та зобов’язань для цілей 

складання фінансової звітності за МСФЗ. 
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ТЕМА 6. Облік витрат, доходів і фінансових результатів суб’єктів малого 

підприємництва 

Документальне оформлення та облік витрат. Відображення витрат у регістрах 

бухгалтерського обліку суб’єктами малого підприємництва за простою та спрощеною 

формою бухгалтерського обліку. Відображення витрат у регістрах бухгалтерського обліку 

суб’єктами малого підприємництва, що ведуть спрощений облік доходів і витрат. 

Документальне оформлення та облік доходів і фінансових результатів. 

Відображення доходів і фінансових результатів у регістрах бухгалтерського обліку 

суб’єктами малого підприємництва за простою та спрощеною формою бухгалтерського 

обліку. Відображення доходів і фінансових результатів у регістрах бухгалтерського обліку 

суб’єктами малого підприємництва, що ведуть спрощений облік доходів і витрат. 

Особливості визнання й оцінки витрат і доходів для цілей складання фінансової 

звітності за МСФЗ. 

 

ТЕМА 7. Звітність суб’єктів малого підприємництва 

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва. Спрощений фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємництва. Порядок оцінки і відображення елементів фінансової 

звітності за МСФЗ. Поняття і процедури трансформації фінансової звітності. 

Склад, зміст і строки подання податкової звітності суб’єктами малого 

підприємництва. Порядок розрахунку та звітності за фіксованим сільськогосподарським 

податком. 

 Склад статистичної звітності суб’єктів малого підприємництва. 
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 

Таблиця 3 - Тематичний план навчальної дисципліни (денна форма навчання) 

Назва теми (лекції) та питання теми 

(лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання семінарського, 

практичного або лабораторного заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Змістовий модуль І . Організація обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва за національними та міжнародними стандартами  

Тема 1. Характеристика суб’єктів мало-

го підприємництва 

Лекція 1. 

1. Поняття суб’єктів малого підприєм-ництва 

їх функції. 

2. Державна підтримка малого 

підприємництва в Україні. 

3. Фактори, які впливають на організацію 

обліку і звітності суб’єкта малого 

підприємництва. 

4. Перспективи розвитку обліку і звітності 

суб’єкта малого підприємництва в Україні. 

2 Тема 1. Характеристика суб’єктів мало-

го підприємництва 

Заняття 1-2. 

1.Поняття суб’єктів малого підприєм-ництва 

їх функції. 

2. Державна підтримка малого 

підприємництва в Україні. 

3.  Фактори, які впливають на організацію 

обліку і звітності суб’єкта малого 

підприємництва. 

4.  Перспективи розвитку обліку і звітності 

суб’єкта малого підприємництва в Україні. 

4 Виконати розрахункове зав-

дання для  самостійної робо-

ти. Опрацювати нормативно-

правові документи, рекомен-

довані викладачем за темою 

10 

Тема 2. Порядок застосування суб’єктами 

малого підприємництва спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності 

Лекція 2.  

1. Зміст спрощеної системи оподаткування, 

обліку та звітності суб’єктів малого 

підприємництва. 

2. Групи платників єдиного податку та умови 

застосування спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності суб’єктів 

малого підприємництва. 

3. Порядок нарахування та строки сплати 

єдиного податку. 

4. . Зміст і умови застосування загальної 

системи оподаткування. 

2 Тема 2. Порядок застосування суб’єктами 

малого підприємництва спрощеної 

системи оподаткування, обліку та 

звітності 

Заняття 3-4. 

1. Зміст спрощеної системи оподаткування, 

обліку та звітності суб’єктів малого 

підприємництва. 

2. Групи платників єдиного податку та умови 

застосування спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності суб’єктів 

малого підприємництва. 

3. Порядок нарахування та строки сплати 

єдиного податку. 

4. Зміст і умови застосування загальної 

4 Виконати розрахункове зав-

дання для  самостійної робо-

ти. Опрацювати нормативно-

правові документи, рекомен-

довані викладачем за темою 

10 
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системи оподаткування. 

Тема 3. Форми ведення бухгалтерського 

обліку суб’єктами малого підприємництва 

Лекція 3.  

1. Поняття та привила ведення регістрів 

бухгалтерського обліку малих підприємств. 

2. Форми ведення бухгалтерського обліку 

суб’єктами малого підприємництва 

3. Структура спрощеного плану рахунків 

бухгалтерського обліку. 

2 Тема 3. Форми ведення бухгалтерського 

обліку суб’єктами малого 

підприємництва 

Заняття 5-6. 

1. Поняття та привила ведення регістрів 

бухгалтерського обліку малих підприємств. 

2. Форми ведення бухгалтерського обліку 

суб’єктами малого підприємництва 

3. Структура спрощеного плану рахунків 

бухгалтерського обліку. 

4 Виконати розрахункове зав-

дання для  самостійної робо-

ти. Опрацювати нормативно-

правові документи, рекомен-

довані викладачем за темою 

10 

Змістовий модуль 2. Методика обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва за національними та міжнародними стандартами 

Тема 4. Облік активів суб’єктів малого 

підприємництва 

Лекція 4. Облік грошових коштів та 

запасів суб’єктів малого підприємництва 

1. Особливості побудови обліку грошових 

коштів, їх еквівалентів і грошових документів 

суб’єктів малого підприємництва.  

2. Документальне оформлення та облік 

розрахунків з дебіторами суб’єктів малого 

підприємництва.  

3. Особливості побудови обліку запасів, 

суб’єктів малого підприємництва.  

4. Відображення нематеріальних активів у 

звітності суб’єкта малого підприємництва. 

Лекція 5. Облік необоротних активів 

суб’єктів малого підприємництва 

1. Особливості побудови обліку основних 

засобів у суб’єктів малого підприємництва 

2. Організація обліку наявності та руху 

нематеріальних активів за різних форм обліку 

та систем оподаткування 

3. Відображення необоротних активів у 

звітності суб’єкта малого підприємництва. 

4 Тема 4. Облік активів суб’єктів малого 

підприємництва 

Заняття 7-8. Облік грошових коштів та 

запасів суб’єктів малого підприємництва 

1. Особливості побудови обліку грошових 

коштів, їх еквівалентів і грошових 

документів суб’єктів малого 

підприємництва.  

2. Документальне оформлення та облік 

розрахунків з дебіторами суб’єктів малого 

підприємництва.  

3. Особливості побудови обліку запасів, їх 

еквівалентів і грошових документів суб’єктів 

малого підприємництва.  

4. Відображення нематеріальних активів у 

звітності суб’єкта малого підприємництва. 

Заняття 9-10. Облік необоротних активів 

суб’єктів малого підприємництва 

1. Особливості побудови обліку основних 

засобів у суб’єктів малого підприємництва 

2. Організація обліку наявності та руху 

нематеріальних активів за різних форм 

обліку та систем оподаткування 

8 Виконати розрахункове зав-

дання для  самостійної робо-

ти. Опрацювати нормативно-

правові документи, рекомен-

довані викладачем за темою 

20 



10 

 

4. Особливості визнання й оцінки активів для 

цілей складання фінансової звітності за 

МСФЗ. 

3. Відображення необоротних активів у 

звітності суб’єкта малого підприємництва. 

4. Особливості визнання й оцінки активів 

для цілей складання фінансової звітності за 

МСФЗ. 

Тема 5. Облік власного капіталу та 

зобов’язань суб’єктів малого 

підприємництва 

Лекція 6. 

1. Облік зобов’язань та їх відображення у 

регістрах бухгалтерського обліку 

суб’єктами малого підприємництва за 

простою та спрощеною формою 

бухгалтерського обліку. 

2. Особливості побудови обліку власного 

капіталу у суб’єктів малого підприємництва 

3. Особливості визнання й оцінки власного 

капіталу та зобов’язань для цілей складання 

фінансової звітності за МСФЗ. 
 

2 Тема 5. Облік власного капіталу та 

зобов’язань суб’єктів малого 

підприємництва 

Заняття 11-12. 

1. Облік зобов’язань та їх відображення у 

регістрах бухгалтерського обліку 

суб’єктами малого підприємництва за 

простою та спрощеною формою 

бухгалтерського обліку. 

2. Особливості побудови обліку власного 

капіталу у суб’єктів малого 

підприємництва 

3. Особливості визнання й оцінки 

власного капіталу та зобов’язань для цілей 

складання фінансової звітності за МСФЗ. 
 

4 Виконати розрахункове зав-

дання для  самостійної робо-

ти. Опрацювати нормативно-

правові документи, рекомен-

довані викладачем за темою 

10 

Тема 6. Облік витрат, доходів і фінансових 

результатів суб’єктів малого 

підприємництва 

Лекція 7. Облік витрат суб’єктів малого 

підприємництва 

1. Документальне оформлення та облік 

витрат. 

2. Відображення витрат у регістрах 

бухгалтерського обліку суб’єктами малого 

підприємництва за простою та спрощеною 

формою бухгалтерського обліку. 

3. Відображення витрат у регістрах 

бухгалтерського обліку суб’єктами малого 

підприємництва, що ведуть спрощений облік 

доходів і витрат. 

4 Тема 6. Облік витрат, доходів і фінансових 

результатів суб’єктів малого 

підприємництва 

Заняття 13-14. Облік витрат суб’єктів 

малого підприємництва 

1. Документальне оформлення та облік 

витрат. 

2. Відображення витрат у регістрах 

бухгалтерського обліку суб’єктами малого 

підприємництва за простою та спрощеною 

формою бухгалтерського обліку. 

3. Відображення витрат у регістрах 

бухгалтерського обліку суб’єктами малого 

підприємництва, що ведуть спрощений облік 

доходів і витрат. 

8 Виконати розрахункове зав-

дання для  самостійної робо-

ти. Опрацювати нормативно-

правові документи, рекомен-

довані викладачем за темою 

15 
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Лекція 8. Облік доходів і фінансових 

результатів суб’єктів малого 

підприємництва 

1. Документальне оформлення та облік 

доходів і фінансових результатів. 

2. Відображення доходів і фінансових 

результатів у регістрах бухгалтерського 

обліку суб’єктами малого підприємництва. 

3. Особливості визнання й оцінки витрат і 

доходів для цілей складання фінансової 

звітності за МСФЗ. 

Заняття 15-16. Облік доходів і фінансових 

результатів суб’єктів малого 

підприємництва 

1. Документальне оформлення та облік 

доходів і фінансових результатів. 

2. Відображення доходів і фінансових 

результатів у регістрах бухгалтерського 

обліку суб’єктами малого підприємництва. 

3. Особливості визнання й оцінки витрат і 

доходів для цілей складання фінансової 

звітності за МСФЗ. 

Тема 7. Звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Лекція 9. Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва 

1. Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва. 

2. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта 

малого підприємництва.  

3. Порядок оцінки і відображення елементів 

фінансової звітності за МСФЗ.  

4. Поняття і процедури трансформації 

фінансової звітності. 

Лекція 10. Інші види звітності суб’єкта 

малого підприємництва 

1. Склад, зміст і строки подання податкової 

звітності суб’єктами малого підприємництва.  

2. Порядок розрахунку та звітності за 

фіксованим сільськогосподарським податком. 

3. Склад статистичної звітності суб’єктів 

малого підприємництва. 

4 Тема 7. Організація контролю грошових 

коштів та фінансових інвестицій. 

Заняття 17-18. Фінансовий звіт суб’єкта 

малого підприємництва 

1. Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва. 

2. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта 

малого підприємництва.  

3. Порядок оцінки і відображення елементів 

фінансової звітності за МСФЗ.  

4. Поняття і процедури трансформації 

фінансової звітності. 

Заняття 19-20. Інші види звітності 

суб’єкта малого підприємництва 

1. Склад, зміст і строки подання податкової 

звітності суб’єктами малого підприємництва.  

2. Порядок розрахунку та звітності за 

фіксованим сільськогосподарським 

податком. 

3. Склад статистичної звітності суб’єктів 

малого підприємництва. 

8 Виконати розрахункове зав-

дання для  самостійної робо-

ти. Опрацювати нормативно-

правові документи, рекомен-

довані викладачем за темою 

15 
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Таблиця 4 - Тематичний план навчальної дисципліни (заочна форма навчання) 

Назва теми (лекції) та питання теми 

(лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання семінарського, 

практичного або лабораторного заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Змістовий модуль І . Організація обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва за національними та міжнародними стандартами  

Тема 1. Характеристика суб’єктів мало-

го підприємництва 

Лекція 1. 

1.Поняття суб’єктів малого підприєм-ництва 

їх функції. 

2. Державна підтримка малого 

підприємництва в Україні. 

3. Фактори, які впливають на організацію 

обліку і звітності суб’єкта малого 

підприємництва. 

4. Перспективи розвитку обліку і звітності 

суб’єкта малого підприємництва в Україні. 

0,5 Тема 1. Характеристика суб’єктів мало-

го підприємництва 

Заняття 1-2. 

1.Поняття суб’єктів малого підприєм-ництва 

їх функції. 

2. Державна підтримка малого 

підприємництва в Україні. 

3. Фактори, які впливають на організацію 

обліку і звітності суб’єкта малого 

підприємництва. 

4.  Перспективи розвитку обліку і звітності 

суб’єкта малого підприємництва в Україні. 

0,5 Виконати розрахункове зав-

дання для  самостійної робо-

ти. Опрацювати нормативно-

правові документи, рекомен-

довані викладачем за темою 

18 

Тема 2. Порядок застосування суб’єктами 

малого підприємництва спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності 

Лекція 2.  

1. Зміст спрощеної системи оподаткування, 

обліку та звітності суб’єктів малого 

підприємництва. 

2. Групи платників єдиного податку та умови 

застосування спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності суб’єктів 

малого підприємництва. 

3. Порядок нарахування та строки сплати 

єдиного податку. 

4.  Зміст і умови застосування загальної 

системи оподаткування. 

1 Тема 2. Порядок застосування суб’єктами 

малого підприємництва спрощеної 

системи оподаткування, обліку та 

звітності 

Заняття 3-4. 

1. Зміст спрощеної системи оподаткування, 

обліку та звітності суб’єктів малого 

підприємництва. 

2. Групи платників єдиного податку та 

умови застосування спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності суб’єктів 

малого підприємництва. 

3. Порядок нарахування та строки сплати 

єдиного податку. 

4. Зміст і умови застосування загальної 

системи оподаткування. 

1 Виконати розрахункове зав-

дання для  самостійної робо-

ти. Опрацювати нормативно-

правові документи, рекомен-

довані викладачем за темою 

18 
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Тема 3. Форми ведення бухгалтерського 

обліку суб’єктами малого підприємництва 

Лекція 3.  

1. Поняття та привила ведення регістрів 

бухгалтерського обліку малих підприємств. 

2. Форми ведення бухгалтерського обліку 

суб’єктами малого підприємництва 

3. Структура спрощеного плану рахунків 

бухгалтерського обліку. 

0,5 Тема 3. Форми ведення бухгалтерського 

обліку суб’єктами малого 

підприємництва 

Заняття 5-6. 

1. Поняття та привила ведення регістрів 

бухгалтерського обліку малих підприємств. 

2. Форми ведення бухгалтерського обліку 

суб’єктами малого підприємництва 

3. Структура спрощеного плану рахунків 

бухгалтерського обліку. 

0,5 Виконати розрахункове зав-

дання для  самостійної робо-

ти. Опрацювати нормативно-

правові документи, рекомен-

довані викладачем за темою 

18 

Змістовий модуль 2. Методика обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва за національними та міжнародними стандартами 

Тема 4. Облік активів суб’єктів малого 

підприємництва 

Лекція 4. Облік грошових коштів та 

запасів суб’єктів малого підприємництва 

1. Особливості побудови обліку грошових 

коштів, їх еквівалентів і грошових документів 

суб’єктів малого підприємництва.  

2. Документальне оформлення та облік 

розрахунків з дебіторами суб’єктів малого 

підприємництва.  

3. Особливості побудови обліку запасів, їх 

еквівалентів і грошових документів суб’єктів 

малого підприємництва.  

4. Відображення нематеріальних активів у 

звітності суб’єкта малого підприємництва. 

Лекція 5. Облік необоротних активів 

суб’єктів малого підприємництва 

1. Особливості побудови обліку основних 

засобів у суб’єктів малого підприємництва 

2. Організація обліку наявності та руху 

нематеріальних активів за різних форм обліку 

та систем оподаткування 

3. Відображення необоротних активів у 

звітності суб’єкта малого підприємництва. 

2 Тема 4. Облік активів суб’єктів малого 

підприємництва 

Заняття 7-8. Облік грошових коштів та 

запасів суб’єктів малого підприємництва 

1. Особливості побудови обліку грошових 

коштів, їх еквівалентів і грошових 

документів суб’єктів малого підприємництва.  

2. Документальне оформлення та облік 

розрахунків з дебіторами суб’єктів малого 

підприємництва.  

3. Особливості побудови обліку запасів, їх 

еквівалентів і грошових документів суб’єктів 

малого підприємництва.  

4. Відображення нематеріальних активів у 

звітності суб’єкта малого підприємництва. 

Заняття 9-10. Облік необоротних активів 

суб’єктів малого підприємництва 

1. Особливості побудови обліку основних 

засобів у суб’єктів малого підприємництва 

2. Організація обліку наявності та руху 

нематеріальних активів за різних форм 

обліку та систем оподаткування 

3. Відображення необоротних активів у 

звітності суб’єкта малого підприємництва. 

1 Виконати розрахункове зав-

дання для  самостійної робо-

ти. Опрацювати нормативно-

правові документи, рекомен-

довані викладачем за темою 

20 
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4. Особливості визнання й оцінки активів для 

цілей складання фінансової звітності за 

МСФЗ. 

4. Особливості визнання й оцінки активів 

для цілей складання фінансової звітності за 

МСФЗ. 

Тема 5. Облік власного капіталу та 

зобов’язань суб’єктів малого 

підприємництва 

Лекція 6. 

4. Облік зобов’язань та їх відображення у 

регістрах бухгалтерського обліку 

суб’єктами малого підприємництва за 

простою та спрощеною формою 

бухгалтерського обліку. 

5. Особливості побудови обліку власного 

капіталу у суб’єктів малого підприємництва 

6. Особливості визнання й оцінки власного 

капіталу та зобов’язань для цілей складання 

фінансової звітності за МСФЗ. 
 

2 Тема 5. Облік власного капіталу та 

зобов’язань суб’єктів малого 

підприємництва 

Заняття 11-12. 

1. Облік зобов’язань та їх відображення у 

регістрах бухгалтерського обліку 

суб’єктами малого підприємництва за 

простою та спрощеною формою 

бухгалтерського обліку. 

2. Особливості побудови обліку власного 

капіталу у суб’єктів малого 

підприємництва 

3. Особливості визнання й оцінки 

власного капіталу та зобов’язань для цілей 

складання фінансової звітності за МСФЗ. 
 

1 Виконати розрахункове зав-

дання для  самостійної робо-

ти. Опрацювати нормативно-

правові документи, рекомен-

довані викладачем за темою 

20 

Тема 6. Облік витрат, доходів і фінансових 

результатів суб’єктів малого 

підприємництва 

Лекція 7. Облік витрат суб’єктів малого 

підприємництва 

1. Документальне оформлення та облік 

витрат. 

2. Відображення витрат у регістрах 

бухгалтерського обліку суб’єктами малого 

підприємництва за простою та спрощеною 

формою бухгалтерського обліку. 

3. Відображення витрат у регістрах 

бухгалтерського обліку суб’єктами малого 

підприємництва, що ведуть спрощений облік 

доходів і витрат. 

Лекція 8. Облік доходів і фінансових 

результатів суб’єктів малого 

2 Тема 6. Облік витрат, доходів і фінансових 

результатів суб’єктів малого 

підприємництва 

Заняття 13-14. Облік витрат суб’єктів 

малого підприємництва 

1. Документальне оформлення та облік 

витрат. 

2. Відображення витрат у регістрах 

бухгалтерського обліку суб’єктами малого 

підприємництва за простою та спрощеною 

формою бухгалтерського обліку. 

3. Відображення витрат у регістрах 

бухгалтерського обліку суб’єктами малого 

підприємництва, що ведуть спрощений облік 

доходів і витрат. 

Заняття 15-16. Облік доходів і фінансових 

результатів суб’єктів малого 

1 Виконати розрахункове зав-

дання для  самостійної робо-

ти. Опрацювати нормативно-

правові документи, рекомен-

довані викладачем за темою 

20 
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підприємництва 

1. Документальне оформлення та облік 

доходів і фінансових результатів. 

2. Відображення доходів і фінансових 

результатів у регістрах бухгалтерського 

обліку суб’єктами малого підприємництва. 

3. Особливості визнання й оцінки витрат і 

доходів для цілей складання фінансової 

звітності за МСФЗ. 

підприємництва 

1. Документальне оформлення та облік 

доходів і фінансових результатів. 

2. Відображення доходів і фінансових 

результатів у регістрах бухгалтерського 

обліку суб’єктами малого підприємництва. 

3. Особливості визнання й оцінки витрат і 

доходів для цілей складання фінансової 

звітності за МСФЗ. 

Тема 7. Звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Лекція 9. Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва 

1. Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва. 

2. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта 

малого підприємництва.  

3. Порядок оцінки і відображення елементів 

фінансової звітності за МСФЗ.  

4. Поняття і процедури трансформації 

фінансової звітності. 

Лекція 10. Інші види звітності суб’єкта 

малого підприємництва 

1. Склад, зміст і строки подання податкової 

звітності суб’єктами малого підприємництва.  

2. Порядок розрахунку та звітності за 

фіксованим сільськогосподарським податком. 

3. Склад статистичної звітності суб’єктів 

малого підприємництва. 

2 Тема 7. Організація контролю грошових 

коштів та фінансових інвестицій. 

Заняття 17-18. Фінансовий звіт суб’єкта 

малого підприємництва 

1. Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва. 

2. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта 

малого підприємництва.  

3. Порядок оцінки і відображення елементів 

фінансової звітності за МСФЗ.  

4. Поняття і процедури трансформації 

фінансової звітності. 

Заняття 19-20. Інші види звітності 

суб’єкта малого підприємництва 

1. Склад, зміст і строки подання податкової 

звітності суб’єктами малого підприємництва.  

2. Порядок розрахунку та звітності за 

фіксованим сільськогосподарським 

податком. 

3. Склад статистичної звітності суб’єктів 

малого підприємництва. 

1 Виконати розрахункове зав-

дання для  самостійної робо-

ти. Опрацювати нормативно-

правові документи, рекомен-

довані викладачем за темою 

20 

Разом 10  6  134 
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Розділ 5 «Система оцінювання знань студентів» 

 

Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Види робіт 
Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (8 балів); захист домашнього 

завдання (8 балів); обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання 

навчальних завдань (8 балів); завдання самостійної роботи (8 балів); 

тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 4-6): відвідування занять (8 балів); захист домашнього 

завдання (8 балів); обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання 

навчальних завдань (8 балів); завдання самостійної роботи (8 балів); 

тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Разом 100 

 

Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 А Відмінно  

82–89 В Дуже добре  

74–81 С Добре 

64–73 D Задовільно 

60–63 Е Задовільно достатньо 

35–59 FX Незадовільно з можливістю проведення 

повторного підсумкового контролю 

0–34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни та 

проведенням підсумкового контролю 

 

Розділ 6. Інформаційні джерела 

 

Основні  

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена 

фінансова звітність» - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00 

Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств 

(МСФЗ для МСП). – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_063 

2. Бенько І. Д. Проблеми й перспективи застосування МСФЗ (IFRS) для малих та 

середніх підприємств / І. Д. Бенько // Вісник Одеського національного університету. 

Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 7(1). - С. 168-172. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_7%281%29__39 

3. Богуцька Л. Т. Актуальні питання підготовки фінансової звітності за МCФЗ: 

завдання та виклики сучасності. Економіка і суспільство. Мукачівський державний 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/url/view.php?id=121792
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/url/view.php?id=121792
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/url/view.php?id=121777
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/url/view.php?id=121777
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/url/view.php?id=121777
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_063
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vonu_econ_2016_21_7%281%29__39
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університет. 2017. Випуск № 13. С. 1302-1306. – Режим доступу: 

http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/217.pdf  

4. Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами: 

навч. посібник / І.В. Жолнер. – К.: ЦУЛ, 2012. 
5. Плаксієнко В.Я. Облік, оподаткування та аудит : навч. посіб. [для студ. Вищих 
навч. закл.] / В.Я. Плаксієнко, Ю.А. Верига, В.А. Кулик. Є.А. Карпенко. – Київ : 
ЦУЛ. 2019. – 509 с. 
6. Розпорядження про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів 

фінансової звітності в Україні. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/911-2007-%D1%80 

7. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: Підручник / 

М. Ф. Огійчук, Л.О. Сколотій, М. І. Беленкова та ін. / За ред. проф. М. Ф. Огійчука. – 

7-ме вид., перероб. і допов. – К. : Алерта, 2016. – 1040 с. 

 

Web-ресурси 

 

1. http:// www.zakon.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України  

2.  http://www.minfin.gov.ua  –  офіційний  сайт  Міністерства  фінансів України 

3.  http://www.vobu.com.ua  –  електронна  версія  газети  «Все  про 

бухгалтерський облік»  

4.  http://www.uacaa.org – офіційний сайт асоціації бухгалтерів і аудиторів 

 

 

Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 

• Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

• Програмні  продукти М.Е.Doc та FreeZvit.  
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