
  



  
 

 



  

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ» 

 

1. Опис дисципліни «Облік і оподаткування малого бізнесу» 

 
Дисципліна – 

Облік і оподаткування малого 

бізнесу 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 5 Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Статус дисципліни: 
вибіркова дисципліна  

Мова навчання: українська 

 

Кількість залікових 

модулів – 3 

Спеціальність  071 «Облік і 

оподаткування» 

 

Рік підготовки: 

Денна - 2 

Заочна - 2 

Семестр: 

Денна - 4 

Заочна –4  

Кількість змістових 

модулів – 1 

Ступінь вищої освітити – 

бакалавр 

Лекції: 

Денна – 28 год. 

Заочна – 8 год. 

Практичні заняття: 

Денна – 28 год. 

Заочна -4 год. 

Загальна кількість годин – 150  Самостійна робота: 

Денна - 87 год. 

Тренінг – 4 год. 

Заочна - 138 год. 

Індивідуальна робота 

Денна  - 3 год. 

Тижневих годин - 10 год., з них 

аудиторних - 3 год. 

 Вид підсумкового контролю – 

залік 

 

 

 

 



  

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«Облік і оподаткування малого бізнесу» 

 
2.1. Мета вивчення дисципліни  
Дисципліна «Облік і оподаткування малого бізнесу» спрямована на формування системи 

знань з основ обліку підприємницької діяльності у малому бізнесі та оподаткування цієї 

діяльності відповідно до вимог податкового законодавства України. У результаті вивчення 

даного курсу студент повинен уміти створити власне підприємство відповідної організаційно-

правової форми, сформувати облікову політику СПД, вести облік основних господарських 

операцій щодо активів, власного капіталу та зобов’язань, формувати показники фінансової та 

податкової звітності, визначати базу оподаткування за основними податками та платежами 

тощо.  

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 

Головним завданням курсу «Облік і оподаткування малого бізнесу» є вивчення 

студентами особливостей обліку діяльності суб’єктів господарювання, що діють як 

представники малого бізнесу та оподаткування цієї діяльності. Даний курс знайомить 

студентів з основами ведення обліку основних господарських операцій, що мають місце у 

підприємницькій діяльності суб’єктів малого підприємництва та методику визначення бази 

оподаткування результатів цієї діяльності. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ» 

Змістовий модуль 1. 
Тема 1. Організаційні основи діяльності суб'єктів малого бізнесу в Україні 

Поняття малого бізнесу в Україні як суб’єкта економічної системи. Аналіз переваг та 

недоліків розвитку малого бізнесу в Україні. Аналіз фінансового забезпечення малого 

підприємництва. Нормативно-правове забезпечення діяльності малого бізнесу в Україні. 

Шляхи покращення та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні.  

 

Тема 2. Оформлення діяльності суб'єктів малого підприємництва 

Поняття суб’єктів підприємницької діяльності. Передумови «узаконення» 

підприємницької діяльності. Можливості порталу «Дія» у започаткуванні діяльності суб’єкта 

підприємницької діяльності. Порядок та процедури державної реєстрації фізичної особи-

підприємця. 

 

Тема 3. Системи оподаткування підприємницької діяльності фізичних осіб 

Питання вибору системи оподаткування суб’єкта господарської діяльності. Спеціальний 

податковий режим.  

Податкова політика держави у сфері підприємницької діяльності фізичних осіб. Загальна 

система оподаткування. Переваги та недоліки спрощеної системи оподаткування. Переваги і 

недоліки оподаткування фізичних осіб-підприємців за загальною та спрощеною системою 

оподаткування. Переваги і недоліки загальної системи оподаткування діяльності фізичних 

осіб-підприємців. Особливості оподаткування виробників сільськогосподарської продукції.  

 

Тема 4. Особливості застосування найманої праці у діяльності фізичних осіб – 

підприємців 

Порядок прийняття працівника на роботу. Кадровий облік та кадрова документація. 

Оформлення співпраці із робітником через укладення трудових договорів. Особливості 

застосування цивільно-правових договорів. Податкові зобов’язання, що виникають при 

використанні найманої праці.  

 



  

Тема 5.  Порядок організації обліку та особливості облікової політики на малих 

підприємствах 

Загальні положення організації бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу. 

Форми організації обліку на підприємствах малого бізнесу. Принципи організації обліку. 

Документи з організації обліку на підприємстві малого бізнесу.  

 

Тема 6.  Системи оподаткування та обліку суб'єктів малого підприємництва 

Сутність простої форми бухгалтерського обліку. Умови використання простої форми 

бухгалтерського обліку. Правила заповнення регістрів обліку, що використовуються при 

простій формі обліку. 

Сутність спрощеної форми бухгалтерського обліку. Умови використання спрощеної 

форми бухгалтерського обліку. Технологічна схема облікового процесу за спрощеною 

формою. Правила заповнення регістрів обліку, що використовуються при спрощеній формі 

обліку. 

 

Тема 7. Облік активів, власного капіталу та зобов’язань на малих підприємствах 

Особливості обліку активів у малому бізнесі, їх склад та порядок формування інформації 

про їх наявність та рух у системі обліку. Порядок формування власного капіталу, базові 

законодавчі вимоги щодо його структури у малому бізнесі. Склад зобов’язань  

 

Тема 8. Облік витрат, доходів та результатів діяльності у малому бізнесі 

Порядок відображення витрат у підприємств малого бізнесу. Визнання доходів 

підприємствами малого бізнесу. Правила ведення Книги обліку доходів. Порядок визначення 

результатів діяльності та відображення їх в системі обліку.  

 

Тема 9. Звітність суб'єктів малого підприємництва – юридичних осіб. 

Організація робіт зі складання і оформлення бухгалтерської звітності. Особливості 

узагальнення облікових даних і складання фінансової звітності на підприємствах малого 

бізнесу. Основні вимоги до складання звітності. Порядок складання фінансового звіту суб'єкта 

малого підприємництва відповідно до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємства».  

Склад повної фінансової звітності у національних положеннях (стандартах) 

бухгалтерського обліку.  

Передумови для формування форм звітності: Балансу (Звіту про фінансовий стан);  Звіту 

про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід); Звіту про рух грошових коштів»; Звіту 

про власний капітал. 

 

Тема 10. Податкова звітність суб'єктів малого підприємництва 

Склад податкової звітності ФОП та юридичної особи – суб’єкта малого підприємництва. 

Порядок та періодичність заповнення податкових декларацій. Відповідальність за порушення 

у формуванні показників звітності.  

 



  

4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Облік і оподаткування малого бізнесу» 

 

4.1. Розподіл навчальних годин за модулями на денній формі навчання 

(таблиця 2): 
 

Таблиця 2 

 Кількість годин 

Лекції 
Прак- 
тичні 

заняття 

Самостій-

на робота 

Індиві- 
дуальна 

робота 

Контрольні 

заходи 

Змістовий модуль 1  

Тема 1. Організаційні основи діяльності 

суб'єктів малого бізнесу в Україні. 
2 2 5 -  

Тема 2. Оформлення діяльності суб'єктів 

малого підприємництва 
2 2 5 - 

тестув. 

Тема 3. Системи оподаткування 

підприємницької діяльності фізичних осіб 
4 2 7 1  

Тема 4. Особливості застосування найманої 

праці у діяльності фізичних осіб – 

підприємців 

4 6 10 1 
зміст. 

модуль 

Тема 5.  Порядок організації обліку та 

особливості облікової політики на малих 

підприємствах 

2 4 10 1  

Тема 6.  Системи оподаткування та обліку 

суб'єктів малого підприємництва 
2 2 10 -  

Тема 7. Облік активів, власного капіталу та 

зобов’язань на малих підприємствах 
4 4 10 -  

Тема 8. Облік витрат, доходів та результатів 

діяльності у малому бізнесі 
2 2 10 -  

Тема 9. Звітність суб'єктів малого 

підприємництва – юридичних осіб. 3 2 10  

рект. 

контр. 

роб. 

Тема 10. Податкова звітність суб'єктів малого 

підприємництва 
3 2 10  

захист 

КПІЗ 

Тренінг – – 4   

Разом: 28 28 91 3  

Підсумковий контроль Залік 

 



  

4.2. Розподіл навчальних годин за модулями на заочній формі навчання 

(таблиця 3)  
 

Таблиця 3 

 Кількість годин  

Лекції Практичні заняття Самостійна робота  

Тема 1. Організаційні основи діяльності 

суб'єктів малого бізнесу в Україні. 
0,5 - 12  

Тема 2. Оформлення діяльності суб'єктів 

малого підприємництва 
0,5 - 14  

Тема 3. Системи оподаткування 

підприємницької діяльності фізичних осіб 
0,5 - 14  

Тема 4. Особливості застосування найманої 

праці у діяльності фізичних осіб – 

підприємців 

1 1 14  

Тема 5.  Порядок організації обліку та 

особливості облікової політики на малих 

підприємствах 

0,5 1 14  

Тема 6.  Системи оподаткування та обліку 

суб'єктів малого підприємництва 
1 - 14  

Тема 7. Облік активів, власного капіталу та 

зобов’язань на малих підприємствах 
1 1 14  

Тема 8. Облік витрат, доходів та результатів 

діяльності у малому бізнесі 
1 - 14  

Тема 9. Звітність суб'єктів малого 

підприємництва – юридичних осіб. 
1 0,5 14  

Тема 10. Податкова звітність суб'єктів малого 

підприємництва 
1 0,5 14  

Разом: 8 4 138  

Підсумковий контроль Залік  
 



  

5. Тематика практичних занять. 

 

5.1. Тематика практичних занять для студентів денної форми навчання 
 

Практичне заняття 1 

Тема 1. Організаційні основи діяльності суб'єктів малого бізнесу в Україні 

Мета: Формування масиву інформації про малий бізнес в Україні в кризових умовах 

Питання для обговорення: 
1. Поняття малого бізнесу в Україні як суб’єкта економічної системи.  

2. Аналіз переваг та недоліків розвитку малого бізнесу в Україні.  

3. Аналіз фінансового забезпечення малого підприємництва.  

4. Нормативно-правове забезпечення діяльності малого бізнесу в Україні.  

5. Аналіз наявних проблем та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні.  

 

Практичне заняття 2 

Тема 2. Оформлення діяльності суб'єктів малого підприємництва 

Мета: Формування масиву інформації про процедуру державної реєстрації суб’єкта 

підприємницької діяльності. 

Питання для обговорення: 
1. Поняття суб’єктів підприємницької діяльності.  

2. Процедура державної реєстрації підприємницької діяльності.  

3. Проект «Держава в смартфоні» та його пропозиції для малого бізнесу.  

4. Можливості онлайн-сервісу державних послуг Кабінету Міністрів України 

«Дія» у започаткуванні діяльності суб’єкта підприємницької діяльності.  

5. Порядок та процедури державної реєстрації фізичної особи-підприємця 

відповідно до норм чинного законодавства.  

 
Практичне заняття 3 

Тема 3. Системи оподаткування підприємницької діяльності фізичних осіб 

Мета: Формування масиву інформації про системи оподаткування в Україні, їх 

переваги та недоліки для окремих категорій малого бізнесу. 

Питання для обговорення: 
1. Питання вибору системи оподаткування суб’єкта господарської діяльності. 

Спеціальний податковий режим.  

2. Податкова політика держави у сфері підприємницької діяльності.  

3. Загальна система оподаткування. Переваги і недоліки загальної системи 

оподаткування діяльності фізичних осіб-підприємців. 

4. Спрощена системи оподаткування. Переваги і недоліки оподаткування фізичних 

осіб-підприємців за спрощеною системою оподаткування.  

5. Особливості оподаткування виробників сільськогосподарської продукції.  
 

Практичне заняття 4 

Тема 4. Особливості застосування найманої праці у діяльності фізичних осіб – 

підприємців 

Мета: Формування масиву інформації про найманих працівників, їх працевлаштування 

та кадровий облік. 

Питання для обговорення: 
1. Можливості прийняття на роботу працівника у залежності від обраної системи 

оподаткування. 

2. Порядок прийняття працівника на роботу.  

3. Вимоги до кваліфікації працівника.  

4. Кадровий облік та кадрова документація.  

5. Відповідальність СПД за оформлення кадрової документації. 



  
Практичне заняття 5 

Тема 4. Особливості застосування найманої праці у діяльності фізичних осіб – 

підприємців 

Мета: Формування масиву інформації про найманих працівників, оформлення їх 

взаємодії із роботодавцем.  

Питання для обговорення: 
1. Поняття трудових договорів. 

2. Оформлення співпраці із робітником через укладення трудових договорів.  

3. Особливості застосування цивільно-правових договорів.  

4. Спільні та відмінні риси трудових договорів та цивільно-правових договорів. 
 

Практичне заняття 6 

Тема 4. Особливості застосування найманої праці у діяльності фізичних осіб – 

підприємців 

Мета: Формування масиву інформації про найманих працівників, податкові 

зобов’язання та виникають перед СПД при прийомі працівників на роботу. 

Питання для обговорення: 
1. Нарахування заробітної плати працівникам за відпрацьований час та за середнім 

заробітком.  

2. Податкові зобов’язання, що виникають при використанні найманої праці.  

3. Порядок нарахування та сплати податків та платежів, що пов’язані із найманими 

працівниками.  

4. Соціальні гарантії, що повинні бути забезпечені роботодавцем для свого 

працівника.  
 

Практичне заняття 7 

Тема 5. Порядок організації обліку та особливості облікової політики на малих 

підприємствах 

Мета: Формування масиву інформації про облікову політику у малому бізнесі. 

Питання для обговорення: 
1. Поняття облікової політики для малого бізнесу.  

2. Загальні положення організації бухгалтерського обліку на підприємствах малого 

бізнесу.  

3. Форми організації обліку на підприємствах малого бізнесу.  

4. Принципи організації обліку на підприємствах малого бізнесу.  

 
Практичне заняття 8 

Тема 5. Порядок організації обліку та особливості облікової політики на малих 

підприємствах 

Мета: Формування масиву інформації про основні документи з організації обліку на 

підприємствах малого бізнесу. 

Питання для обговорення:  
1. Характеристика основних документів з організації обліку на підприємствах 

малого бізнесу.  

2. Наказ про облікову політику як основний документ з організації обліку.  

3. Спрощений план рахунків бухгалтерського обліку.  

4. Графік документообороту у малому бізнесі. 

 
Практичне заняття 9 

Тема 6.  Системи оподаткування та обліку суб'єктів малого підприємництва 

Мета: Формування масиву інформації про системи оподаткування та обліку суб’єктів 

малого бізнесу.  

Питання для обговорення: 
1. Сутність простої форми бухгалтерського обліку.  



  

2. Умови використання простої форми бухгалтерського обліку.  

3. Правила заповнення регістрів обліку, що використовуються при простій формі 

обліку. 

4. Сутність спрощеної форми бухгалтерського обліку.  

5. Умови використання спрощеної форми бухгалтерського обліку. Технологічна 

схема облікового процесу за спрощеною формою.  

6. Правила заповнення регістрів обліку, що використовуються при спрощеній 

формі обліку. 

  
Практичне заняття 10 

Тема 7. Облік активів, власного капіталу та зобов’язань на малих підприємствах 

Мета: Формування масиву інформації про активи та їх облік у малому бізнесі 

Питання для обговорення: 
1. Особливості обліку активів у малому бізнесі. 

2. Склад активів малого підприємства та порядок формування інформації про їх 

наявність та рух у системі обліку.  

3. Особливості обліку необоротних активів. 

4. Особливості обліку оборотних активів. 

5. Особливості обліку грошових коштів. 

 
Практичне заняття 11 

Тема 7. Облік активів, власного капіталу та зобов’язань на малих підприємствах 

Мета: Формування масиву інформації про власний капітал і зобов’язання та їх облік у 

малому бізнесі. 

Питання для обговорення: 
1. Порядок формування власного капіталу малого підприємства. 

2. Базові законодавчі вимоги щодо його структури власного капіталу у малому 

бізнесі.  

3. Склад зобов’язань та особливості їх обліку.  

4. Особливості обліку довгострокових зобов’язань. 

5. Особливості обліку поточних зобов’язань. 

 
Практичне заняття 12 

Тема 8. Облік витрат, доходів та результатів діяльності у малому бізнесі 

Мета: Формування масиву інформації про облік витрат, доходів та результатів 

діяльності у малому бізнесі. 

Питання для обговорення: 
1. Порядок відображення витрат у підприємствах малого бізнесу.  

2. Визнання доходів підприємствами малого бізнесу.  

3. Правила ведення Книги обліку доходів.  

4. Порядок визначення результатів діяльності та відображення їх в системі обліку.  

 
Практичне заняття 13 

Тема 9. Звітність суб'єктів малого підприємництва – юридичних осіб. 

Мета: Формування масиву інформації про фінансову звітність у малому бізнесі. 

Питання для обговорення: 
1. Особливості узагальнення облікових даних і складання фінансової звітності на 

підприємствах малого бізнесу.  

2. Передумови для формування форм звітності.  

3. Порядок складання фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва 

відповідно до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства».  

4. Склад повної фінансової звітності відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку.  

 



  
Практичне заняття 14 

Тема 10. Податкова звітність суб'єктів малого підприємництва 

Мета: Формування масиву інформації про податкову звітність у малому бізнесі. 

Питання для обговорення: 
1. Склад податкової звітності фізичної особи-підприємця.  

2. Склад податкової звітності юридичної особи – суб’єкта малого підприємництва.  

3. Склад, порядок та періодичність заповнення податкових декларацій.  

4. Відповідальність за порушення у формуванні чи викривленні показників 

звітності.  

 

 

5.2. Тематика практичних занять для студентів заочної форми навчання 
 

Практичне заняття 1 

Тема 4. Особливості застосування найманої праці у діяльності фізичних осіб – 

підприємців 

Мета: Формування масиву інформації про найманих працівників, їх працевлаштування 

та кадровий облік. 

Питання для обговорення: 
1. Можливості прийняття на роботу працівника у залежності від обраної системи 

оподаткування. 

2. Порядок прийняття працівника на роботу.  

3. Вимоги до кваліфікації працівника.  

4. Кадровий облік та кадрова документація.  

5. Відповідальність СПД за оформлення кадрової документації. 

5. Поняття трудових договорів. 

6. Оформлення співпраці із робітником через укладення трудових договорів.  

7. Особливості застосування цивільно-правових договорів.  

8. Спільні та відмінні риси трудових договорів та цивільно-правових договорів. 

5. Нарахування заробітної плати працівникам за відпрацьований час та за середнім 

заробітком.  

6. Податкові зобов’язання, що виникають при використанні найманої праці.  

7. Порядок нарахування та сплати податків та платежів, що пов’язані із найманими 

працівниками.  

8. Соціальні гарантії, що повинні бути забезпечені роботодавцем для свого 

працівника.  

 
Практичне заняття 2 

Тема 5. Порядок організації обліку та особливості облікової політики на малих 

підприємствах 

Мета: Формування масиву інформації про облікову політику у малому бізнесі. 

Питання для обговорення: 
1. Поняття облікової політики для малого бізнесу.  

2. Загальні положення організації бухгалтерського обліку на підприємствах малого 

бізнесу.  

3. Форми організації обліку на підприємствах малого бізнесу.  

4. Принципи організації обліку на підприємствах малого бізнесу.  

5. Характеристика основних документів з організації обліку на підприємствах 

малого бізнесу.  

6. Наказ про облікову політику як основний документ з організації обліку.  

7. Спрощений план рахунків бухгалтерського обліку.  

8. Графік документообороту у малому бізнесі. 

 

 



  
Практичне заняття 3 

Тема 7. Облік активів, власного капіталу та зобов’язань на малих підприємствах 

Мета: Формування масиву інформації про активи та їх облік у малому бізнесі 

Питання для обговорення: 
1. Особливості обліку активів у малому бізнесі. 

2. Склад активів малого підприємства та порядок формування інформації про їх 

наявність та рух у системі обліку.  

3. Особливості обліку необоротних активів. 

4. Особливості обліку оборотних активів. 

5. Особливості обліку грошових коштів. 

6. Порядок формування власного капіталу малого підприємства. 

7. Базові законодавчі вимоги щодо його структури власного капіталу у малому 

бізнесі.  

8. Склад зобов’язань та особливості їх обліку.  

9. Особливості обліку довгострокових зобов’язань. 

10. Особливості обліку поточних зобов’язань. 

 
Практичне заняття 4 

Тема 9. Звітність суб'єктів малого підприємництва – юридичних осіб. 

Мета: Формування масиву інформації про фінансову звітність у малому бізнесі. 

Питання для обговорення: 
1. Особливості узагальнення облікових даних і складання фінансової звітності на 

підприємствах малого бізнесу.  

2. Передумови для формування форм звітності.  

3. Порядок складання фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва 

відповідно до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства».  

4. Склад повної фінансової звітності відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку.  

Тема 10. Податкова звітність суб'єктів малого підприємництва 

Мета: Формування масиву інформації про податкову звітність у малому бізнесі. 

Питання для обговорення: 
1. Склад податкової звітності фізичної особи-підприємця.  

2. Склад податкової звітності юридичної особи – суб’єкта малого підприємництва.  

3. Склад, порядок та періодичність заповнення податкових декларацій.  

4. Відповідальність за порушення у формуванні чи викривленні показників 

звітності.  



  

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 
Індивідуальна робота проводиться під керівництвом викладача в позааудиторний час 

за окремим графіком з урахуванням потреб і можливостей студента та передбачає активну й 

творчу його діяльність з оволодіння матеріалом та набуття умінь самостійного мислення і 

самоконтролю. 

При вивченні дисципліни використовуються наступні види індивідуальних завдань: 

консультації, виконання індивідуального завдання, зокрема, комплексне практичне 

індивідуальне завдання (КПІЗ). Метою КПІЗ є самостійне вивчення частини програмного 

матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне 

застосування знань студентів з дисципліни та розвиток навичок самостійної роботи. КПІЗ є 

завершальним етапом теоретичної та практичної роботи з дисципліни та виконується на 

основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних та практичних занять та 

охоплює зміст навчальної дисципліни загалом. 

Індивідуальні завдання з дисципліни «Облік і оподаткування малого бізнесу» 

виконується самостійно кожним студентом на основі сформованого масиву вхідних 

(первинних) даних, оформлених у вигляді завдання. КПІЗ є однією із форм поглибленого 

засвоєння програми курсу. КПІЗ охоплює усі основні теми дисципліни «Облік і 

оподаткування малого бізнесу». Метою виконання КПІЗ є оволодіння навичками 

застосування отриманої інформації з метою їх застосування для самостійної організації 

обліку у підприємствах малого бізнесу. КПІЗ оформляється відповідно до встановлених 

вимог, що подані у Методичних вказівках із виконання КПІЗу. При виконанні та оформленні 

КПІЗ студент може використовувати комп’ютерну техніку. Кожен з пунктів КПІЗ 

оцінюється за 100-бальною шкалою, а також визначається підсумкова оцінка (як середня 

арифметична з проміжних оцінок). Виконання КПІЗ з одним із обов’язкових складових 

модулів залікового кредиту з дисципліни. 

Студентам при вивченні дисципліни «Облік і оподаткування малого бізнесу» 

пропонується індивідуальне науково-дослідне завдання. Його суть полягає у використанні 

отриманих на лекційних та практичних заняттях теоретичних знань для практичного 

застосування інформаційних технологій управлінського обліку шляхом розв’язання 

комплексного завдання відповідно до методичних рекомендацій.  

 

7. Самостійна робота 
Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння студентом матеріалу в час, 

вільний від обов’язкових навчальних занять без участі викладача. При вивченні дисципліни 

рекомендується проведення самостійної роботи, що сприятиме засвоєнню теоретичного 

матеріалу, що передбачає опрацювання лекційного матеріалу, навчально-методичної 

літератури, спеціальних джерел інформації (першоджерел нормативної документації) та 

інших матеріалів щодо застосування інформаційних технологій управлінського обліку. 

Розподіл годин на самостійне опрацювання матеріалу подано у таблиці 4.  

 
Таблиця 4 

№  
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1.  Визначити сутність та методику визначення податку з доходів 

фізичних осіб та податкової соціальної пільги.  2 3 

2.  Вплив військового стану в Україні та Бюджету 2023 на розвиток 

підприємництва у майбутньому.  2 3 

3.  Документальне оформлення руху грошових коштів підприємствами 

малого бізнесу.  2 3 

4.  Єдиний податок 1 і 2 групи ФОП: порядок нарахування, сплати, 

подання звітності. 2 3 

5.  Єдиний податок 3 групи ФОП: порядок нарахування, сплати, 

подання звітності. 

 2 3 



  

6.  За якими оцінками відображаються основні засоби в 

бухгалтерському обліку?  

 

1 

 

2 

7.  Зміст наказу про облікову політику.  2 3 

8.  Назвіть мету складання статистичної звітності у малому бізнесі та 

дайте визначення статистичної звітності. 2 3 

9.  Характеристика облікових регістрів, у яких накопичується 

інформація про рух виробничих запасів.  2 3 

10.  Напрями державної підтримки малого бізнесу.  2 3 

11.  Нормативне забезпечення укладання цивільно-правового договору. 2 3 

12.  Нормативно-правове регулювання застосування спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності.  2 3 

13.  Облік вибуття основних засобів.  1 2 

14.  Облік надходження основних засобів.  1 2 

15.  Опишіть структуру звіту про фінансовий результат суб’єкта малого 

підприємництва. 2 3 

16.  Опишіть структуру скороченої фінансової звітності суб’єкта малого 

підприємництва відповідно до ПСБО 25.  2 3 

17.  Особливості обліку грошових коштів та коштів в розрахунках в 

іноземній валюті підприємствами малого бізнесу.  2 3 

18.  Особливості обліку нематеріальних активів на підприємствах 

малого бізнесу.  2 3 

19.  Особливості перебування на єдиному податку 4 групи: порядок 

нарахування єдиного податку, його сплати, подання звітності. 2 3 

20.  Охарактеризуйте методи нарахування амортизації основних 

засобів.  2 3 

21.  Охарактеризуйте основні засоби.  1 2 

22.  Переваги та недоліки спрощеного плану рахунків.  1 2 

23.  Податковий період та термін сплати єдиного податку.  1 2 

24.  Порівняльний аналіз основного і спрощеного плану рахунків.  1 2 

25.  Порядок відкриття та закриття рахунків в банківських установах 

підприємствами малого бізнесу.  2 3 

26.  Порядок документального оформлення звільнення працівника.  2 3 

27.  Порядок обчислення середньої заробітної плати для оплати 

відпускних та лікарняних.  2 3 

28.  Порядок та періодичність подання заяви про застосування 

спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.  2 3 

29.  Проблеми розвитку малого бізнесу у кризових ситуаціях та 

перебуванням України в умовах військового стану.  2 3 

30.  Основні організаційні аспекти праці на підприємствах малого 

бізнесу.  2 3 

31.  Табель обліку робочого часу як основних документ обліку 

відпрацьованого часу працівниками. 2 3 

32.  Що визнають витратами звітного періоду?  2 3 

33.  Як групуються витрати за економічними елементами на 

підприємствах малого бізнесу? 2 3 

34.  Як загальновиробничі витрати впливають на визначення 

собівартості продукції (робіт, послуг)?  2 3 

35.  Як обліковуються запаси у місцях їх зберігання та у виробництві?  2 3 

36.  Яка відповідальність суб’єкта малого підприємництва за 

порушення строків подання податкової звітності?  2 3 

37.  Якими первинними документами необхідно оформляти трудові 

відносини на підприємствах малого бізнесу?  

 2 3 



  

38.  Якими первинними документами оформляють надходження та 

вибуття запасів малого підприємства?  1 2 

39.  Якими первинними документами оформляються операції пов’язані 

з визначенням фінансового результату?  2 3 

40.  Які види утримань із заробітної плати працівників підприємств 

малого бізнесу?  2 3 

41.  Які витрати входять до складу загальновиробничих витрат малого 

підприємства?  2 3 

42.  Які законодавчі документи встановлюють порядок нарахування 

сплати податку на прибуток?  2 3 

43.  Які первинні документи використовують малі підприємства для 

обліку витрат?  2 3 

44.  Які первинні документи обліку основних засобів використовують 

малі підприємства?  2 3 

45.  Які податки мале підприємство повинно сплачувати за 

результатами господарської діяльності?  2 3 

46.  Які рахунки бухгалтерського обліку може використовувати мале 

підприємство для обліку витрат?  1 3 

47.  Які рахунки призначені для обліку запасів малого підприємства?  1 2 

48.  Які фінансові результати може отримати мале підприємство від 

ведення господарської діяльності?  1 2 

49.  Які форми розрахунків можуть використовувати підприємства 

малого бізнесу.  1 2 

50.  Які форми фінансової звітності узагальнюють інформацію про 

запаси малого підприємства?  1 2 
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8. Тренінг з дисципліни 
Тематика тренінгу з курсу «Облік і оподаткування малого бізнесу». 

Порядок проведення: 

1. Розробити наказ про облікову політику підприємства малого бізнесу. 

2. Відобразити на рахунках обліку господарські операції. 

3. Сформувати оборотну відомість на кінець звітного періоду. 

4. Охарактеризувати отримані результати роботи підприємства малого бізнесу.  

 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
У процесі вивчення дисципліни «Облік і оподаткування малого бізнесу» 

використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання:  стандартизовані тести; поточне опитування; залікове модульне тестування та 

опитування; наскрізні проекти; командні проекти; аналітичні звіти, реферати, есе; 

розрахункові та розрахунково-графічні роботи; презентації результатів виконаних завдань та 

досліджень; оцінювання результатів КПІЗ; студентські презентації та виступи на наукових 

заходах; розрахункові роботи; завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних 

об’єктах тощо; ректорська контрольна робота; залік, інші види індивідуальних та групових 

завдань. 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Облік і оподаткування 

малого бізнесу» визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної 

складової залікового кредиту: 

 



  

Заліковий 

модуль 1 

 

Заліковий модуль 2 

(ректорська 

контрольна робота) 

Заліковий модуль 3 

(підсумкова оцінка за КПІЗ, 

враховуючи поточне опитування) 

Разом 

20% 40% 40% 100% 

1. Усне опитування 

під час заняття 

(30 балів) 

2. Письмова робота 

(70 балів) 

1. Усне опитування 

під час заняття 

(30 балів) 

2. Письмова робота 

(70 балів) 

1. Написання та захист КПІЗ  

(80 балів) 

2. Виконання завдань під час 

тренінгу  

(20 балів) 

100 

 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

ТНЕУ 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна 

 

Перелік наочних матеріалів, які використовуються при вивченні дисципліни 

«Облік і оподаткування малого бізнесу»  

№ Найменування Номер теми 

1 Законодавчі та нормативні акти, щодо обліку у малому 

бізнесі   

1 

2 Демо-версії програмного забезпечення обліку, 

електронний кабінет платника податків 

1-10 

3 Електронний навчально-методичний комплекс з 

дисципліни «Облік і оподаткування малого бізнесу» 

1-10 

4 Підручники, посібники і ін. джерела з дисципліни 1-10 
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