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ВСТУП 

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік і звітність суб’єктів 

малого підприємництва за національними та міжнародними стандартами» розроблені згідно з 

Додатком 2 до «Положення про робочу програму навчальної дисципліни в Державному вищому 

навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 

затвердженого Вченою радою Університету 27.05.2021 р. (протокол № 10) та введеного в дію наказом 

ректора від 27.05.2021 р. №306. 

Анотація навчальної дисципліни: 
Ефективний розвиток малого бізнесу можливий за умови значної підтримки держави в 

нормативно правовому полі та належно організованому бухгалтерському обліку, який 

забезпечує достовірність формування фінансової та інших форм звітності. Облік і звітність 

суб’єктів малого підприємництва за національними та міжнародними стандартами є однією із 

провідних дисциплін, яка  допомогає у визначені сприяння поглибленого вивчення та засвоєння 

теоретичних основ обліку та звітності господарюючих суб’єктів малого підприємництва. 

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». 

Мета вивчення навчальної дисципліни – допомогти майбутнім фахівцям опанувати 

теорію і практику ведення фінансового (бухгалтерського) обліку за спрощеною системою на 

підприємствах малого бізнесу. 

       Завдання навчальної дисципліни навчити здобувачів у відповідності з діючим 

законодавством України і національними нормативними документами, міжнародними 

стандартами  вести бухгалтерський облік на малих підприємствах; оволодіти знаннями з 

основних законодавчих та національних нормативних документів, міжнародних стандартів  

фінансової звітності,  які регламентують бухгалтерський облік суб’єктів малого 

підприємництва; вміти застосовувати спрощений План  рахунків на МП,  використовувати 

регістри аналітичного і синтетичного обліку спрощеної форми обліку, здійснювати облік 

розрахунків з бюджетом при спрощеній системі оподаткування,  складати та заповнювати  

форми спрощеної звітності для МП. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни є комплекс послуг з роз’яснення та 

застосування норм чинного законодавства, визначення принципів, порядку та  правил обліку і 

звітності суб’єктів малого підприємництва за національними та міжнародними стандартами. 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Особливості побудови бухгалтерського обліку на МП. 

 Нормативно-правове визначення суб’єктів малого підприємництва (МП), в тому числі 

для цілей оподаткування. Основи побудови бухгалтерського обліку на МП. Фактори, які 

впливають на побудову бухгалтерського обліку на МП. Нормативні документи, які 

регламентують ведення обліку на підприємствах малого підприємництва. Форми обліку для 

МП. Особливості застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку (спрощеного) на МП. 

Особливості складання фінансової звітності МП. Нормативні документи, які регламентують 

складання звітності підприємствами малого бізнесу. 
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Тема 2. Облік необоротних активів на МП. 

 Особливості побудови обліку основних засобів на МП. Облік наявності та руху основних 

засобів. Документальне оформлення руху основних засобів на МП. Облік витрат на ремонт 

основних засобів. Особливості синтетичного обліку руху основних засобів на МП. Особливості 

обліку нематеріальних активів на МП. Особливості обліку малоцінних необоротних 

матеріальних активів на МП. Особливості обліку зносу необоротних активів на МП. 

Особливості обліку капітальних інвестицій на МП. Особливості обліку довгострокових 

фінансових інвестицій на МП. Особливості обліку довгострокової дебіторської заборгованості 

на МП. 

 

Тема 3. Облік  запасів на МП. 

 Особливості побудови обліку  запасів в малому бізнесі. Оцінка виробничих запасів на 

МП. Облік наявності та руху виробничих запасів у матеріально-відповідальних осіб (за місцями 

зберігання). Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками. Документальне оформлення 

руху виробничих запасів. Облік виробничих запасів у бухгалтерії МП. Особливості обліку 

наявності та руху оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів на МП. Особливості 

обліку товарів на МП. 

 

Тема 4. Облік грошових коштів та фінансових інвестицій на МП. 

 Облік грошових коштів в касі МП. Облік грошових коштів МП на рахунках в банках. 

Облік акцій невласної емісії на МП. Облік вексельних операцій на МП. Облік еквівалентів 

грошових коштів. Облік поточних фінансових інвестицій. 

 

Тема 5. Облік власного капіталу на МП. 

 Облік формування та змін зареєстрованого капіталу МП. Облік власного капіталу. Облік 

акцій власної емісії на МП. Облік додаткового капіталу на МП. Облік резервного капіталу. 

Облік неоплаченого капіталу. Облік вилученого капіталу.  

 

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

 Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами. Облік кредитних операцій та 

позикових коштів. Особливості побудови обліку праці та її сплати на МП.   Аналітичний облік 

розрахунків по заробітній платі на МП. Синтетичний облік розрахунків по заробітній платі на 

МП. Облік операцій по страхуванню персоналу та розрахунків з позабюджетними фондами. 

Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів за загальними системами 

оподаткування. Особливості обліку розрахунків з бюджетом на МП, які перейшли на спрощену 

форму оподаткування.  

 

Тема 7. Облік витрат  та випуску  готової продукції на МП. 

 Особливості побудови обліку витрат на МП. Аналітичний облік витрат на МП. 

Синтетичний облік витрат на МП. Особливості калькулювання собівартості продукції на МП. 

Особливості обліку загальновиробничих витрат на МП. Особливості обліку адміністративних 

витрат на МП. Особливості обліку витрат на збут продукції. Облік випуску продукції і здачі 

робіт (послуг) замовникам. Синтетичний облік витрат виробництва з використанням рахунків 

класу 8 звичайного Плану рахунків. Синтетичний облік витрат виробництва з використанням 

спрощеного Плану рахунків. Особливості обліку витрат на збут продукції на МП.  

 

Тема 8. Облік доходів та фінансових результатів діяльності на МП. 

 Особливості обліку реалізації продукції (робіт, послуг) на МП. Особливості побудови 

обліку в торгівельних підприємствах малого бізнесу. Облік витрат обігу, їх розподіл і списання 

в торгівельних підприємствах малого бізнесу. Особливості побудови обліку фінансових 

результатів діяльності на МП. Аналітичний та синтетичний облік формування фінансових 
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результатів діяльності на МП. Облік доходів і витрат при спрощеній системі оподаткування 

МП. 

 

Тема 9.   Особливості обліку на МП відповідно до МСФЗ. 

Особливості обліку активів (необоротних активів, грошових коштів, еквівалентів 

грошових коштів, поточних фінансових інвестицій, запасів, дебіторської заборгованості),  

власного капіталу, поточних та довгострокових зобов’язань, господарських процесів відповідно 

до МСФЗ, що регламентують обліку у СМП.    

Особливості складання фінансової звітності МП відповідно до МСФЗ. 

 

Тема 10.   Фінансова звітність МП  та   її аналіз. 

 Особливості складання фінансової звітності МП. Особливості побудови процесу 

узагальнення даних бухгалтерського обліку на МП. Особливості складання бухгалтерського 

балансу на МП. Особливості складання звіту про фінансові результати діяльності на МП. 

Порядок ведення книги обліку доходів і витрат господарських операцій суб’єктами малого 

підприємництва – юридичними особами, які використовують спрощену систему оподаткування, 

обліку і звітності.  

Особливості аналізу фінансового стану та фінансових результатів за даними фінансового звіту 

СМП Аналіз складу  та структури активів та пасивів  МП,, аналіз фінансової стійкості, 

платоспроможності та ліквідності МП.   Аналіз складу та структури витрат, доходів та 

фінансових результатів діяльності МП, Аналіз показників оборотності капіталу та 

рентабельності діяльності МП. 

 

 

2. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА ОЧНОЇ (ДЕННОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з навчальної дисципліни (вибіркової)  

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

стандартами» 

Очна (денна) форма навчання 

Вид та тема навчального заняття 

Максимальна 

кількість 

балів 

Семінарське заняття. Тема 1. Особливості побудови бухгалтерського 

обліку на МП 
2 

Практичне заняття. Тема 2. Облік необоротних активів на МП 2 

Семінарське заняття. Тема 3. Облік   запасів на МП 2 

Практичне заняття. Тема 4. Облік грошових коштів та фінансових 

інвестицій на МП 
2 

Контактне заняття. Тема 5. Облік власного капіталу на МП 2 

Практичне заняття. Тема 6. Облік дебіторської заборгованості та 

зобов’язань на МП 
2 

Семінарське заняття. Тема 7. Облік витрат  та випуску  готової продукції 

на МП 
3 

Семінарське заняття. Тема 8. Облік доходів та фінансових результатів 

діяльності на МП 
2 

Практичне заняття. Тема 8. Облік доходів та фінансових результатів 

діяльності на МП. 
3 

Семінарське заняття. Тема 9.   Особливості обліку на МП відповідно до 2 
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МСФЗ 

Практичне заняття. Тема 9.   Особливості обліку на МП відповідно до 

МСФЗ 
3 

Семінарське заняття. Тема 10.   Фінансова звітність МП  та   її аналіз 2 

Практичне заняття. Тема 10.   Фінансова звітність МП  та   її аналіз 3 

Контрольна (модульна) робота 10 

Усього балів за роботу на  

семінарських/практичних/лабораторних/контактних заняттях 
30 

Індивідуальні завдання самостійної роботи (за вибором здобувача) 

1. Виконання індивідуальних розрахунково-ситуаційних завдань 10 

2. Аналітична розробка певної проблеми 10 

3. Підготовка презентації за заданою тематикою 10 

4. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою 

тематикою 
10 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань 10 

Додаткові (заохочувальні) бали:  

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, 

науково-дослідних проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції. 

до 10 

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  50 

УСЬОГО БАЛІВ:  100 

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни 

Курс складається з одного змістовного модуля (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1-10. Заняття 

проводяться у вигляді лекцій, семінарських (практичних) занять. Завершується дисципліна – заліком. 

Під час вивчення навчальної дисципліни у продовж семестру оцінюванню підлягають 

результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання та набуті 

уміння й навички, а саме: 

а) виконання завдань під час навчальних занять: 

 письмові (аудиторні) експрес-опитування; 

 письмові (аудиторні) ситуаційні завдання; 

 тестовий (аудиторний) контроль. 

Роботи та виконання завдань на практичних заняттях оцінюється в діапазоні від 0 до 30 

балів. 

б) виконання контрольної (модульної) роботи; 

Передбачено виконання 1 контрольної (модульної) роботи, яка оцінюються в 10 балів. 

в) індивідуальні завдання самостійної роботи; 

Виконання індивідуального завдання (за вибором) здобувача оцінюється в 10 балів. 

г) підсумкова контрольна робота. 

Підсумкова контрольна робота здобувача оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів. 

За виконання науково-дослідницьких робіт здобувач може отримати додаткові 

(заохочувальні) бали – до 10 балів. 

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у таких випадках: 

− за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (для всіх 

форм навчання); 

− здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських), не відпрацювавши 

їх до виконання підсумкової контрольної роботи.  



8 

 

 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем 

у формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю (роботи на 

навчальних заняттях, контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань для самостійного 

опрацювання здобувача) (50 балів) та підсумкового контрою (виконання здобувачем 

підсумкової контрольної роботи) (50 балів).  

Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

заліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають 

право повторно перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: 

один раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну дисципліну, 

другий – комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. В обох випадках 

загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів враховується 

результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості для таких осію 

встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав від 21 до 59 балів, вважається таким, що має академічну заборгованість. Він 

має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі понад 

обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах 

факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання 

додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми 

програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а 

отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, 

підлягає відрахуванню з Університету. 

  

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з навчальної дисципліни (вибіркової)  

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

стандартами» 

Заочна форма навчання 

Тема контактного заняття 

Максимальна 

кількість 

балів 

Тема 1. Особливості побудови бухгалтерського обліку на МП  

Тема 2. Особливості обліку  необоротних активів  на МП 
3 

Тема 3. Облік запасів  на МП  

Тема 4. Облік грошових коштів та фінансових інвестицій на МП  
4 

Тема 5. Облік власного капіталу на МП 

Тема 6. Облік дебіторської заборгованості та зобов’язань на МП 
4 

Тема 7.   Облік витрат на випуск готової продукції на МП 3 

Тема 8. Облік доходів та фінансових результатів діяльності  на МП 3 

Тема 9.   Особливості обліку на МП відповідно до МСФЗ 

Тема 10. Фінансова звітність МП та її аналіз 
3 

Усього балів за роботу на контактних заняттях: 20 

Контрольна (модульна) робота 10 

Індивідуальні завдання самостійної роботи (за вибором здобувача) 

1. Виконання індивідуальних розрахунково-ситуаційних завдань 20 

2. Аналітична розробка певної проблеми 20 
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3. Підготовка презентації за заданою тематикою 20 

4. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою 

тематикою 
20 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань: 20 

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 50 

УСЬОГО БАЛІВ:  100 

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни 

Курс складається з одного змістовного модуля (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1-10. Заняття 

проводяться у вигляді лекцій, семінарських (практичних) занять. Завершується дисципліна – заліком. 

Під час вивчення навчальної дисципліни у продовж семестру оцінюванню підлягають 

результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання та набуті 

уміння й навички, а саме: 

а) виконання завдань під час контактних занять: 

 експрес-опитування; 

 виконання практичних ситуаційних завдань; 

 тестовий контроль знань. 

Роботи та виконання завдань на контактних заняттях оцінюється в діапазоні від 0 до 20 

балів. 

б) виконання контрольної (модульної) роботи; 

Передбачено  виконання 1 контрольної (модульної) роботи, яка оцінюються в 10 балів.  

в) індивідуальні завдання самостійної роботи; 

Виконання індивідуального завдання (за вибором) здобувача оцінюється в 20 балів. 

г) підсумкова контрольна робота. 

За виконання науково-дослідницьких робіт здобувач може отримати додаткові 

(заохочувальні) бали – до 10 балів. 

Результат поточного контролю знань здобувача в цілому  оцінюються в діапазоні від 0 

до 50 балів (включно).  

Підсумкова контрольна робота здобувача оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів. 

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у випадку коли за результатами 

поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (для всіх форм навчання). 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем 

у формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю (роботи на 

навчальних заняттях, контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань для самостійного 

опрацювання здобувача) (50 балів) та підсумкового контрою (виконання здобувачем 

підсумкової контрольної роботи) (50 балів).  

Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

заліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають 

право повторно перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: 

один раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну дисципліну, 

другий – комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. В обох випадках 

загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів враховується 

результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості для таких осію 

встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав від 21 до 59 балів, вважається таким, що має академічну заборгованість. Він 

має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі понад 

обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах 
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факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання 

додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми 

програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а 

отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, 

підлягає відрахуванню з Університету. 

 

4. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

4.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з навчальної дисципліни (вибіркової)  

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

стандартами» 

Дистанційна форма навчання 

Тема заняття в дистанційному режимі 
Термін  

виконання 

Максимальна 

кількість балів 

Тема 1. Особливості побудови бухгалтерського обліку на 

МП  

Тема 2. Особливості обліку  необоротних активів  на МП 

1—2-й 

тиждень 

навчання 

5 

Тема 3. Облік запасів  на МП  

Тема 4. Облік грошових коштів та фінансових інвестицій 

на МП 

3—4-й тижні 

 навчання 5 

Тема 5. Облік власного капіталу на МП 

Тема 6. Облік дебіторської заборгованості та зобов’язань 

на МП 

5—6-й тижні  

навчання 5 

Тема 7.   Облік витрат на випуск готової продукції на МП 7—8-й тижні 

навчання 
5 

Контрольна (модульна) робота до кінця  

семестру 
10 

Тема 8. Облік доходів та фінансових результатів 

діяльності  на МП 

9—10-й тижні 

навчання 
5 

Тема 9.   Особливості обліку на МП відповідно до МСФЗ 11—12-й 

тижні 

навчання 

5 

Тема 10. Фінансова звітність МП та її аналіз 13—14-й 

тижні 

навчання 

10 

Усього балів за роботу на заняттях у дистанційному режимі 40 

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  50 

УСЬОГО БАЛІВ:  100 

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни 

Курс складається з одного змістовного модуля (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1-10. Заняття 

проводяться у вигляді лекцій, семінарських (практичних) занять. Завершується дисципліна – заліком. 

Під час вивчення навчальної дисципліни у продовж семестру оцінюванню підлягають 

результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання та набуті 

уміння й навички, а саме: 

а) виконання завдань під час занять у дистанційному режимі: 
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 експрес-опитування; 

 виконання практичних ситуаційних завдань; 

 тестовий контроль знань. 

Роботи та виконання завдань на заняттях у дистанційному режимі оцінюється в 

діапазоні від 0 до 40 балів. 

б) виконання контрольної (модульної) роботи; 

Передбачено  виконання 1 контрольної (модульної) роботи, яка оцінюються в 10 балів.  

г) підсумкова контрольна робота. 

Підсумкова контрольна робота здобувача оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів. 

За виконання науково-дослідницьких робіт здобувач може отримати додаткові 

(заохочувальні) бали – до 10 балів. 

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у випадку коли за результатами 

поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (для всіх форм навчання). 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем 

у формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю (роботи на 

заняттях у дистанційному режимі, контрольних (модульних) робіт) (50 балів) та підсумкового 

контрою (виконання здобувачем підсумкової контрольної роботи) (50 балів).  

Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

заліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають 

право повторно перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: 

один раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну дисципліну, 

другий – комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. В обох випадках 

загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів враховується 

результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості для таких осію 

встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав від 21 до 59 балів, вважається таким, що має академічну заборгованість. Він 

має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі понад 

обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах 

факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання 

додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми 

програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а 

отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, 

підлягає відрахуванню з Університету. 

 

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧА 

5.1. Зміст самостійної роботи здобувача 

Метою виконання самостійної роботи здобувача є засвоєння в повному обсязі навчального 

матеріалу, передбаченого програмою, та послідовне формування у здобувачів самостійності як 

риси характеру, що відіграє важливу роль у підготовці сучасного фахівця вищої кваліфікації. 

Враховуючи зміст, цілі та завдання, що вирішуються в процесі опанування навчального 

матеріалу з дисципліни, можна виділити такі види самостійної роботи здобувача: 

1) теоретична підготовка до практичних занять – опрацювання лекційного матеріалу, 

навчально-методичної літератури; ознайомлення та конспектування основних норм 

нормативно-правової бази; 

2) практична підготовка до аудиторних занять – виконання практичних ситуаційних 

завдань; 

 3) виконання індивідуальних завдань – за вивченим матеріалом відповідної теми здобувач 
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в поза аудиторний час виконує практичні (ситуаційні) завдання. 

4) пошуково-аналітична робота – пошук (підбір) та огляд літературних джерел за обраною 

здобувачем проблематикою; написання реферату (ессе, доповіді) за обраною темою; аналітичне 

дослідження та розгляд наукових статей; 

5) науково-дослідна робота – підготовка наукової роботи за обраною темою дослідження; 

представлення результатів проведеної роботи на науковому студентському гурткові у вигляді 

доповіді та презентації; написання наукових статей, тез доповідей з подальшим їх 

опублікуванням; виконання завдань в рамках науково-дослідних проектів кафедри. 

Самостійна робота практичного спрямування має на меті формування і розвиток 

практичних умінь та навичок, підготовку до навчальних занять та засвоєння навчального 

матеріалу на рівнях «застосування» та «створення». Залежно від типу навчального завдання 

використовують такі методи: вирішення конкретних задач та ситуацій фахового спрямування, 

PBL-тренінг, Case study, розрахунково-аналітична робота, розв’язок модельованого завдання, 

проведення наукового дослідження, виконання індивідуального чи групового проєкту, дискусії 

тощо. 

          Метою виконання самостійної роботи  є засвоєння здобувачами основ методології та 

методики економічних наукових досліджень з бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та 

аудиту. 

Самостійна робота здобувачів передбачає виконання різних видів завдань: обов’язкові та 

вибіркові, індивідуальні та групові, у вигляді окремих завдань до кожної теми або комплексних 

самостійних робіт з кількох тем. 

Перед виконанням кожного індивідуального завдання здобувач повинен опрацювати 

теоретичний матеріал відповідної теми: вивчити рекомендовану літературу, навчальні 

посібники, лекційний матеріал. 

Контроль і оцінювання результатів самостійної роботи здобувачів здійснює науково-

педагогічним (педагогічним) працівником на навчальних заняттях або консультаціях. 

 

5.2. Порядок оцінювання індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором 

здобувача) з навчальної дисципліни 

5.2.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань самостійної роботи 

Перед виконанням кожного індивідуального завдання здобувач повинен опрацювати 

теоретичний матеріал відповідної теми: вивчити рекомендовану літературу, навчальні 

посібники, лекційний матеріал. 

Якщо виконана індивідуальна робота не відповідає зазначеній вимозі, вона не 

приймається до рецензування. У випадку утруднень при виконанні індивідуальної роботи 

необхідно звертатися на кафедру згідно з графіком надання консультацій та проведення 

індивідуальних занять. 

Крім того, здобувачами можуть бути виконані наступні види вибіркових індивідуальних 

завдань самостійної роботи за вибором (1-го завдання): 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою  

2. ня реферату ; 

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою; 

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою; 

5. Підготовка презентації за заданою тематикою; 

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету); 

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою. 

 

5.2.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань самостійної 

роботи 

Очна (денна) форма навчання 

  Кожен здобувач для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 
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вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 10 балів.  

Вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи та їх оцінювання: 

1. Виконання індивідуальних розрахунково-ситуаційних завдань 0-10 балів 

2. Аналітична розробка певної проблеми 0-10 балів 

3. Підготовка презентації за заданою тематикою 0-10 балів 

4. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою 

тематикою 
0-10 балів 

За рішенням кафедри, здобувачам, які брали активну участь у науково-дослідній роботі, 

можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали за результатами поточного контролю 

(0-10 балів).   

Заочна форма навчання 

  Кожен здобувач для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 20 балів.  

Вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи та їх оцінювання: 

1. Виконання індивідуальних розрахунково-ситуаційних завдань 0-20 балів 

2. Аналітична розробка певної проблеми 0-20 балів 

3. Підготовка презентації за заданою тематикою 0-20 балів 

4. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою 

тематикою 
0-20 балів 

За рішенням кафедри, здобувачам, які брали активну участь у науково-дослідній роботі, 

можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали за результатами поточного контролю 

(0-10 балів). 

   

6. ПОРЯДОК ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА 

6.1. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти під час підсумкового 

контролю у формі заліку 

 

Форма підсумкового контролю – залік. 

Підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у формі 

заліку формується як сума балів на підставі результатів поточного контролю: 

– роботи на семінарських, практичних, лабораторних, контактних заняттях або заняттях 

у дистанційному режимі, контрольних (модульних) робіт та завдань для самостійного 

опрацювання здобувачів (до 50 балів); 

– виконання підсумкової контрольної роботи (до 50 балів). 

Під час виконання підсумкової контрольної роботи здобувач може користуватися лише 

переліком матеріалів, дозволених науково-педагогічним (педагогічним) працівником, що веде 

заняття з навчальної дисципліни. Використання інших матеріалів та інформаційних засобів 

(сторонні друковані матеріали, інтернет, мобільний телефон, планшет, смарт-годинник, 

додаткові вкладки браузера на комп’ютері (у разі комп’ютерного тестування) тощо) є 

порушенням Етичного кодексу й дає підстави відсторонити цього здобувача від виконання 

контрольної роботи та оцінити результати її виконання в 0 балів. 

Здобувача, який набрав за результатами підсумкового контролю у формі заліку менше 

20 балів (включно) та/або пропустив більш як 50% практичних занять (семінарських, 

лабораторних, контактних), не відпрацювавши їх згідно з встановленою процедурою, вважають 

таким, що має академічну заборгованість. Він має право за власною заявою опанувати цю 

навчальну дисципліну в наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом 

відповідної освітньої програми, на засадах факультативного вивчення за індивідуальним 
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графіком згідно з Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, 

встановлені навчальними планами і освітніми програмами. 

Здобувачі, які за результатом підсумкового контролю у формі заліку набрали 21-59 балів 

(включно), після додаткової самостійної підготовки мають право перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: один 

раз науково-педагогічному (педагогічному) працівнику, який викладав відповідну навчальну 

дисципліну, другий – комісії з двох науково-педагогічних (педагогічних) працівників 

відповідної кафедри) протягом перших чотирьох тижнів наступного семестру. В обох випадках 

загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів ураховують 

результат їх поточного контролю. 

Здобувача, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав менше 60 балів, вважають таким, що має академічну заборгованість. Він має 

право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі понад 

обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми, на засадах 

факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання 

додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми 

програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а 

отже, не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, 

підлягає відрахуванню з Університету. 

 

Дострокове складання заліку. 

Як виняток, здобувачеві надають можливість дострокового складання заліку в разі: 

– невідкладного лікування на період проведення сесії; 

– вагітності і пологів; 

– офіційного запрошення на навчання за профілем спеціальності; 

– наявності інших важливих підстав, що не порушують законодавство, нормативні 

документи Університету та мають документальне підтвердження. 

Дозвіл на дострокове складання заліку надає декан факультету за умови, що на момент 

подання заяви здобувач отримав не менше 50% від максимально можливої кількості балів за 

результатами поточного контролю з навчальної дисципліни. 

 

6.2. Структура та зразок підсумкової контрольної роботи 

6.2.1. Структура підсумкової контрольної роботи 

Підсумкова контрольна робота складається: 

Теоретична частина: 

1. Три завдання на розкриття економічного змісту поняття. 

2. Два відкритих тестових завдання. 

Практична частина: 

3. Одна практична задача. 

 

Зразок підсумкової контрольної роботи 

Варіант 1 

1. Фактори, які впливають на побудову бухгалтерського обліку на МП. 

2. Особливості обліку довгострокової дебіторської заборгованості на МП. 

3. Особливості складання бухгалтерського балансу на МП. 

 

4.Тести 

4.1.В якому з наведених нижче випадків суб’єкт господарювання не може бути платником 

єдиного податку 2 групи?:  
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А. фізичні особи – підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди 

та оцінювання нерухомого майна (ст.291 ПКУ); 

Б. фізичні особи – підприємці, що надають побутові послуги населенню; 

В. фізичні особи – підприємці, що реалізують товари юридичним особам на загальній системі 

оподаткування;  

Г. фізичні особи – підприємці, які надають послуги (в тому числі побутові) іншим платникам 

єдиного податку.  

 

4.2.Система заходів, що визначає особливий порядок оподаткування окремих категорій 

господарюючих суб’єктів називається: 

А. спеціальний режим оподаткування;  

Б. режим найбільшого сприяння; 

В. пільговий режим;  

Г. спрощена система оподаткування. 

 

5. Задача 

Підприємство придбало виробниче обладнання у постачальника на умовах оплати після його 

одержання за 300 000 грн. (в т.ч. ПДВ). Крім того оплатило спеціалізованій організації: 4 200 

грн. – за доставку + 3 900 грн.– за монтаж + за перевірку придатності та підготовку до 

експлуатації – 600 грн. (в т.ч. ПДВ). 

 Необхідно:  

- вказати первинні документи та кореспонденцію рахунків з придбання вказаного обладнання;  

- визначити первісну вартість і оприбуткувати його як основний засіб. 

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи здобувача 

Відповідно до навчального плану з дисципліни «Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва  за національними та міжнародними стандартами» оцінювання знань 

здобувачів здійснюється на основі результатів поточної успішності та заліку, який є формою 

підсумкового контролю. Успішне виконання здобувачем завдань поточного контролю є 

обов’язковою умовою участі його у складанні заліку. Залік проводиться у письмовій формі. 

Об’єктом підсумкового контролю знань здобувачів у формі заліку є результати виконання 

підсумкової контрольної роботи. На залік виносяться основні програмні теоретичні питання, 

типові задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані 

знання і застосовувати їх при вирішенні практичних задач тощо. 

Перелік питань, що виносяться на підсумкову контрольну роботу з навчальної 

дисципліни, охоплюють зміст програми дисципліни, критерії оцінювання, які включаються до 

робочої програми навчальної дисципліни та методичних матеріалів щодо змісту та організації 

самостійної роботи, поточного і підсумкового контролю і доводяться до здобувачів на початку 

семестру. Кожне з питань підсумкової контрольної роботи оцінюється за шкалою від 0 до 10 

балів залежно від рівня знань. В підсумковій контрольній роботі для здобувачів денної, заочної 

та дистанційної форми навчання включається 5 завдань. 

Кожне питання у підсумковій контрольній роботі оцінюється так: 

- 1, 2, 3, 5 питання – максимально 10 балів; 

- 4 питання – максимально 10 балів  

(кожен тест – максимально 5 балів  (2 тести х 5 балів = 10 балів).) 

 

Шкала оцінювання завдання підсумкової контрольної роботи: 

Кількість балів за  

10 баловою шкалою 

Рівень повноти й  

коректності відповіді 

10 відмінний 

8 добрий 
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6 задовільний 

4 не достатній 

2 мінімальний 

0 незадовільний 

 

Результати підсумкової контрольної роботи для здобувачів денної, заочної та 

дистанційної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. 

Таким чином, оцінка всіх  завдань становить 100, якими оцінюється весь поточний та 

підсумковий контроль. 

          Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати 

поточного контролю знань і підсумкової контрольної роботи та заноситься до відомості 

поточної і підсумкової успішності. 

 

Шкала оцінювання результатів підсумкового контролю 

 

 

7. ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

 Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни «Облік і 

звітність суб’єктів малого підприємництва  за національними та міжнародними стандартами» 

або її окремого компонента можливе за умов участі здобувача в програмі академічної 

мобільності (навчання в інших Університетах України або світу) відповідно до Положення про 

включене навчання і навчання за програмами Європейського Союзу студентів ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у закордонних 

вищих навчальних закладах, Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», Положення про порядок оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання в неформальній та 

інформальній освіті (курси навчання в центрах освіти, курси інтенсивного навчання, семінари, 

конференції, олімпіади, конкурси наукових робіт, літні чи зимові школи, бізнес-школи, 

тренінги, майстер-класи, наукові публікації, науково-дослідна робота, робота у студентських 

наукових гуртках, індивідуальні завдання, що поглиблюють навчальний матеріал навчальної 

дисципліни, тощо) в обсязі, що загалом не перевищує 10% від загального обсягу кредитів, 

передбачених освітньою програмою. 

У межах навчального року: 

− на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти − не більше 6 кредитів. 

100-бальна 

шкала 

Оцінка при підсумковому контролі  Шкала  

ECTS  у формі заліку 

90 – 100 

зараховано 

 

А 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

66 – 69 D 

60 – 65 Е 

21 – 59 
не зараховано  

з можливістю перескладання  
FX 

0 – 20 

не зараховано  

 з обов’язковим повторним вивченням навчальної 

дисципліни 

F 
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Участь у програмах здобуття неформальної та інформальної освіти регламентує 

Положення про визнання результатів навчання в Державному вищому навчальному закладі 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отриманих 

здобувачами у неформальній та інформальній освіті». 

 

8. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

 Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає: 

– самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей); 

– посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

– надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Порушенням академічної доброчесності учасниками освітнього процесу є: 

– академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження 

(творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів 

мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; 

– самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних, раніше 

опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів; 

– фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовують в освітньому 

процесі або наукових дослідженнях; 

– фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень; 

– списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел 

інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання 

результатів навчання здобувачів вищої освіти; 

– обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої 

(наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; 

– неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги 

матеріального або нематеріального характеру, що їх обіцяють, пропонують, 

надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, 

без законних на те підстав, що призводить на необ’єктивності оцінювання; 

– хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція 

щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ 

матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної 

переваги в освітньому процесі, яке призводить на необ’єктивності оцінювання; 

– необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів 

навчання здобувачів вищої освіти. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені 

до такої академічної відповідальності: 

– повторне проходження оцінювання результатів їх навчальної діяльності 

(контрольна робота, залік тощо); 

– повторне вивчення відповідного освітнього компонента освітньо-професійної / 

освітньо-наукової програми; 

– відрахування з Університету; 

– позбавлення академічної стипендії. 

Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності 

здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розглядає Комісія з етики та 



18 

 

 

Науково-експертна рада Університету з урахуванням вимог Закону України «Про освіту» та 

відповідних законів.» 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

9.1. Основна література 

 

1. Закон України “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. 

№ 996-14. станом на 02 червня 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14  

2. Закон України «Про державну підтримку та розвиток малого і середнього підприємництва 

вУкраїні» від 22.03.2012 р. № 4618 –VІ: станом на 21 січня 2016р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4618-17  

3. Господарський кодекс України / Кодекс України від 16.01.2003 року № 436-IV [зі змін. та 

доп.]: станом на 02 червня 2016р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15  

4. Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств (МСФЗ для 

МСП) [Електронний ресурс] / Міжнародний стандарт від 01.01.2013 року [зі змін. та доп.]. – 
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5. План рахунків бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва, затверджений 

наказом Мінфіну України від 19.04.2001 р. №186. 

 

9.2. Додаткова література 

1. Методичні рекомендації   із застосування регістрів бухгалтерського  

обліку малими підприємствами, затверджені наказом МФУ від 15.06.2011  N 720;  
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Семенова, С.М. Шуляренко, В.П. Карєв]; за наук. ред. О.І. Малишкіна; Державний університет 
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315 с.; 

9. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник /  

В. Г. Швець.  4-те вид., переробл. і доповн.  К. : Знання, 2015. 572 с.; 
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Верига. К. : ЦУЛ, 2014. 264 с.; 
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9.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси 

1. Навчальна платформа MOODLE; 

2. Програма відеозв’язку ZOOM; 

3. Програма відеозв’язку Skype. 

 


