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Силабус навчальної дисципліни 

«ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА» 

 

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування» 

 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового  компонента з фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівців в галузі 

управління та адміністрування. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою вивчення дисципліни є формування необхідних 

теоретичних знань і практичних навичок з питань ведення обліку і 

складання звітності у суб’єктів малого підприємництва згідно 

діючого законодавства України.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після вивчення даної дисципліни студенти будуть знати: систему 

діючого законодавства та підзаконних актів щодо регулювання 

ведення бухгалтерського у суб’єктів малого підприємництва; 
основні принципи організації і правила ведення обліку в суб’єктів 

малого підприємництва; методологію обліку операцій з активами, 

капіталом, зобов’язаннями, доходами, витратами та фінансовими 

результатами у суб’єктів малого підприємництва; особливості 

ведення первинного обліку; особливості оподаткування, 

законодавчі та нормативні акти  щодо складання звітності 

суб’єктами малого підприємництва. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Отримані студентами компетентності  дозволять їм відрізняти загальну 

форму оподаткування від спрощеної;  вести бухгалтерський облік у 

суб’єктів малого підприємництва з використанням спрощеного 

плану рахунків; складати  облікову політику для суб’єктів малого 

підприємництва; обґрунтувати рішення про перехід на спрощену 

систему оподаткування за єдиним податком; самостійно складати 

форми звітності для суб’єктів малого підприємництва. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Характеристика суб’єктів малого 

підприємництва. Організація бухгалтерського обліку в суб’єктів 

малого підприємництва. Облік власного капіталу. Облік грошових 

коштів і розрахунково-кредитних операцій. Облік основних 

засобів і нематеріальних активів. Облік праці та її оплати. Облік 

виробничих запасів.  Облік витрат підприємства. Облік доходів від 

реалізації продукції  малих підприємств.  Облік фінансових 

результатів та їх використання. Спрощена система оподаткування, 

облік і звітність. Фінансова звітність у суб’єктів малого 

підприємництва.  

Види занять: лекції та практичні заняття, виконання модульної 

(підсумкової) контрольної роботи та написання домашнього 

завдання. 



 

Методи навчання: традиційні методи навчання (лекція, 

практичне заняття, тестування, підготовка рефератів) 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва» базується на знаннях таких дисциплін, як: 

«Бухгалтерський облік (загальна теорія)» і «Фінансовий облік 

І» 

Пореквізити Навчальна дисципліна «Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва» є базою для вивчення таких дисциплін, як: 

«Аналіз господарської діяльності», «Звітність підприємства» та 

інших. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Милянська Е.П., Жабін О.І. 

Облік на підприємствах малого бізнесу: навчальний 

посібник/МОН. – Київ: Центр учбової літератури, 2008. – 161 с. 

2. Михайлов М.Г., Полятикіна Л.І., Славкова О.П. 

Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого 

бізнесу: навчальний посібник.  – Київ: Центр учбової 

літератури, 2008. – 320 с. 
 

Робоча програма (посилання на репозитарій): 

 http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40804 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

аудиторія теоретичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік 

Кафедра Обліку та аудиту 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ:    Попович Оксана Василівна 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: к.е.н. 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=SK--fjoAAAAJ&hl=uk 

Тел.: 406-77-22 

E-mail: oksana.popovych@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.112 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

В умовах ринкової економіки розвиток малого підприємництва – 

це ключ до інновацій, удосконалення, підвищення продуктивності 

та ефективнішої конкуренції. Водночас бухгалтерський облік є 

особливо важливою функцією ефективного управління малими 

підприємствами, знаряддям контролю за раціональним і 

економічним використанням ресурсів з метою досягнення 

комерційного успіху і виконання фінансових обов’язків перед 

державою. 

Лінк на дисципліну  

 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=177464&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=177464&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=177464&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=177464&lang=uk-UA
https://scholar.google.com.ua/citations?user=SK--fjoAAAAJ&hl=uk

