
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за національними та 

міжнародними стандартами» / 

 Accounting and reporting of small business entities according to national and 

international standards 

 

Рекомендована для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Мета дисципліни допомогти майбутнім фахівцям опанувати теорію і практику 

ведення фінансового (бухгалтерського) обліку за спрощеною системою на 

підприємствах малого бізнесу. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих 

здобувачами під час вивчення дисциплін бакалаврського рівня: «Вступ до 

спеціальності»,  «Основи економічної науки», «Теорія економічного аналізу», 

«Історія економіки та економічної думки», «Бухгалтерського обліку (загальна 

теорія)», «Системи і моделі бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік-1». 

Таблиця 1 
Результати та методи навчання, засоби діагностики за навчальною дисципліною  

«Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за національними та 

міжнародними стандартами» 

Результат навчання за навчальною 

дисципліною 
Методи 

навчання 

Засоби  

діагностики  
Код Результат навчання 

1. Знання: 

1.1 особливостей застосування 

спрощеного Плану рахунків на 

МП 

лекція, 

семінарське 

заняття,  

дискусія, дискурс 

Презентація і захист 

результатів діяльності, тест, 

бліцопитування,  

перевірка виконання 

аналітично-розрахункових 

робіт, виконання 

індивідуальних та командних 

завдань, Case-study, 

контрольна (модульна) 

робота, дискурс, залік. 

 

1.2 особливостей використання 

регістрів аналітичного і 

синтетичного обліку спрощеної 

форми обліку; особливостей 

обліку розрахунків з бюджетом 

при спрощеній системі 

оподаткування. 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

вирішення 

конкретних задач 

та ситуацій 

2. Уміння/навички: 

2.1 володіти знаннями з основних 

законодавчих та національних 

нормативних документів, 

міжнародних стандартів  

фінансової звітності;  які 

регламентують бухгалтерський 

облік суб’єктів малого 

підприємництва. 

семінарське 

заняття, PBL, 

розв’язок 

модельованого 

завдання, дискурс 

Презентація, дискурс, 

перевірка виконання 

індивідуальної (командної) 

роботи, бліц опитування,  

перевірка виконання 

аналітично-розрахункових 

робіт, Case study, PBL, 

контрольна (модульна) 

робота, залік 

3. Комунікація 

3.1 здатність використовувати 

регістри аналітичного і 

синтетичного обліку спрощеної 

форми обліку. 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, 

дискусія, 

вирішення  

конкретних задач  

Перевірка виконання 

аналітично-розрахункових 

робіт, виконання вирішених 

конкретних задач та ситуацій, 

PBL, презентація, 

дискурс, залік 

3.2 Здатність здійснювати облік 

розрахунків з бюджетом при 

спрощеній системі 



оподаткування. та ситуацій, PBL 

3.3 зрозуміле і недвозначне 

донесення власних висновків, а 

також знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців і 

нефахівців, зокрема до осіб, які 

навчаються 

4. Відповідальність і автономія 

4.1 продемонструвати розуміння 

особистої відповідальності за 

професійні та/або управлінські 

рішення у складних і 

непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових 

підходів та прогнозування, за 

розвиток професійного знання і 

практик, оцінку стратегічного 

розвитку команди 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, 

дискусія, 

вирішення 

конкретних задач 

та ситуацій, PBL 

Перевірка виконання 

вирішених конкретних задач 

та ситуацій, PBL, презентація, 

дискурс, залік 

4.2 здатність до подальшого 

навчання, яке значною мірою є 

автономним та самостійним 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

1. Особливості побудови бухгалтерського обліку на МП. 

2.  Облік необоротних активів на МП. 

3.  Облік  запасів на МП. 

4.  Облік грошових коштів та фінансових інвестицій на МП. 

5. Облік власного капіталу на МП. 

6.  Облік дебіторської заборгованості та зобов’язань на МП. 

7.  Облік витрат  та випуску  готової продукції на МП. 

8.  Облік доходів та фінансових результатів діяльності на МП. 

9.  Особливості обліку на МП відповідно до МСФЗ. 

10. Фінансова звітність МП  та   її аналіз 

 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної 

дисципліни, та адреси їх електронної пошти: Сташенко Ю.В., к.е.н., доцент 

кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу,  e-mail – Stashenko.juliia@kneu.edu.ua 
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