
ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

Кафедра обліку і оподаткування 

Факультет економіки і підприємництва 

 

Анотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – формування знань з 

теоретичних основ організації обліку та звітності підприємств малого бізнесу.  

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- характеристику суб'єктів малого бізнесу згідно законодавства України; 

- переваги й недоліки суб’єктів малого бізнесу; 

- особливості реєстрації суб’єктів малого бізнесу – юридичних та фізичних 

осіб; 

- просту і спрощену форми бухгалтерського обліку; 

- загальні принципи організації бухгалтерського обліку суб'єктів малого 

бізнесу; 

- особливості обліку оборотних, необоротних активів, грошових коштів та 

розрахунків з суб’єктами малого бізнесу;  

- особливості обліку праці та іі оплати суб’єктами малого бізнесу; 

- особливості обліку витрат на виробництво суб’єктами малого бізнесу; 

- особливості обліку доходів і результатів діяльності суб’єктами малого 

бізнесу; 

- форми та процедуру заповнення бухгалтерської звітності суб’єктами 

малого бізнесу. 

Програмні результати навчання:  

- обрати найбільш оптимальну форму реєстрації; 

- обрати найбільш оптимальну форму обліку для підприємств малого 

бізнесу; 

- вести облік із застосуванням будь-якої форми обліку передбаченої для 

підприємств малого бізнесу. 

- формувати основні положення облікової політики суб'єктів малого 

бізнесу. 

- вести бухгалтерський облік суб’єктів малого бізнесу. 

- проводити узагальнення даних бухгалтерського обліку для формування 

звітності; 

- формувати бухгалтерську (в т.ч. фінансову) звітність суб’єктів малого 

бізнесу. 

- обирати найбільш оптимальну систему оподаткування зважаючи на 

особливості діяльності суб’єктів малого бізнесу – юридичних осіб; 

- формувати податкову звітність суб’єктів малого бізнесу – юридичних 

осіб. 

- обирати найбільш оптимальну систему оподаткування зважаючи на 

особливості діяльності суб’єктів малого бізнесу – фізичних осіб; 

- формувати податкову звітність суб’єктів малого бізнесу – фізичних осіб.  

 

Короткий зміст курсу: 

ЗМ 1. Особливості організації обліку на підприємствах малого бізнесу  



ЗМ 2. Форми ведення бухгалтерського обліку і використання облікових 

регістрів на підприємствах малого бізнесу 

ЗМ 3. Особливості організації обліку грошових коштів, розрахунків на 

підприємствах малого бізнесу 

ЗМ 4. Особливості організації обліку необоротних активів, запасів на 

підприємствах малого бізнесу 

ЗМ 5. Особливості організації обліку доходів, результатів діяльності та 

формування звітності на підприємствах малого бізнесу на підприємствах 

малого бізнесу 


