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ВСТУП 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва за національними та міжнародними стандартами» розроблена відповідно до 

Положення про робочу програму навчальної дисципліни в ДВНЗ «КНЕУ ім. В. 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. 
 Методи навчання та засоби діагностики, що відповідають визначеним 
результатам навчання за навчальною дисципліною, наведено в табл. 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 
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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 

аналітично-розрахункових 

робіт, виконання 

індивідуальних та 

командних завдань, Case-

study, контрольна (модульна) 

робота, дискурс, залік. 

 

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  

та ситуацій, PBL 

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. 

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 
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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Таблиця 2 

Тематичний план навчальної дисципліни  

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

міжнародними стандартами» 

Назва теми 

Кількість годин за формами навчання 

Очна (денна)  Заочна  Дистанційна 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 
 

(с
ем

ін
а
р

сь
к

і)
 

за
н

я
т
т
я

 
Л

а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

 

(к
о
н

т
а
к

т
н

і)
 з

а
н

я
т
т
я

 

Ін
д

и
в

ід
у
а
л

ь
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 р

о
б
о
т
а
  

зд
о
б
у
в

а
ч

а
 

К
о
н

т
а
к

т
н

і 
за

н
я

т
т
я

 

Ін
д

и
в

ід
у
а
л

ь
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 р

о
б
о
т
а
  

зд
о
б
у
в

а
ч

а
 

З
а
н

я
т
т
я

 в
 

д
и

ст
а
н

ц
ій

н
о
м

у
 

р
еж

и
м

і 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 р

о
б
о
т
а
  

зд
о
б
у
в

а
ч

а
 

Тема 1. Особливості 

побудови бухгалтерського 

обліку на МП 

1 2 - 1 5  

 

2 

 

 

2 

 

 

12 

2 8 

Тема 2. Облік 

необоротних активів на 

МП 

1 2 - 1 5 3 8 

Тема 3. Облік   запасів на 

МП 

2 2 - 1 5  

 

2 

 

 

2 

 

 

12 

3 8 

Тема 4. Облік грошових 

коштів та фінансових 

інвестицій на МП 

2 2 - 1 5 3 8 

Тема 5. Облік власного 

капіталу на МП 

2 

 

2 

 

- 

 

1 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

12 

3 8 

Тема 6. Облік дебіторської 

заборгованості та 

зобов’язань на МП 

2 2 - 1 5 3 8 

Тема 7. Облік витрат  та 

випуску  готової продукції 

на МП 

2 2 - 1 5 2 2 12 3 8 

Тема 8. Облік доходів та 

фінансових результатів 

діяльності на МП. 

2 4 - 1 5 2 2 12 3 8 

Тема 9.   Особливості 

обліку на МП відповідно 

до МСФЗ 

2 4 - 2 5  

 

2 

 

 

 

2 

 

 

12 

3 8 

Тема 10.   Фінансова 

звітність МП  та   її аналіз 

2 

 

4 

 

- 

 

2 

 

5 

 

2 8 

Виконання вибіркового 

завдання 

- - -  6 - - 10 - - 

Контрольна (модульна) 

робота 

- 2 - - - 2 - - 2 - 

Підготовка до контрольної - - - - 4 - - 10  8 
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(модульної) роботи 

Підсумкова контрольна 

робота 

- 2 - - - 2 - - 2 - 

Усього: 18 30 - 12 60 16 12 92 32 88 

Підсумковий контроль: 

залік 
  

 

Разом: 

годи

н 
120 120 

120 

кред

итів 
4 4 

 

4 

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

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. 

 

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.  
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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 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. 
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3. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

3.1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчання 

здобувача 

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

проводяться у вигляді лекцій, семінарських (контактних) 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; 

б) виконання контрольної (модульної) роботи; 

в) індивідуальні завдання самостійної роботи; 

г) підсумкова контрольна робота. 

За виконання науково-дослідницьких робіт здобувач може отримати додаткові 

(заохочувальні) бали – до 10 балів. 

Поточний контроль для очної (денної) та заочної форм навчання може також 

здійснюватися на базі платформи Moodle та інших хмарних сервісів синхронного 

відеозв’язку (BigBlueButton, Zoom, Google Meet, Teams тощо) 

Поточний контроль для дистанційної форми навчання здійснюється виключно на 

базі платформи Moodle. 

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 таких випадках: 

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

форм навчання); 

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

відпрацювавши їх до виконання підсумкової контрольної роботи (для денної форми 

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 факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з 

Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені 
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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. 

Таблиця 3   

Структура підсумкової оцінки за накопичувальною системою з навчальної дисципліни 

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

міжнародними стандартами» 

(форма підсумкового контролю – залік) 

Види навчальної діяльності здобувача  

Розподіл балів за формами навчання 

Очна (денна) 
Заочна Дистанційн

а 

Робота на навчальних заняттях (семінарських, 

практичних, лабораторних, контактних 

заняттях, заняттях у дистанційному режимі) 

30 балів 20 балів 40 балів 

Виконання контрольних (модульних) робіт 
2МК × 5 =  

10 балів 

1МК × 10 =  

10 балів 

1МК × 10 =  

10 балів 

Виконання та захист індивідуальних завдань 

самостійної роботи (за вибором здобувача) 

10 × 1= 

10 балів 

10 × 2= 

20 балів 
-- 

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 

Додаткові (заохочувальні) бали 

(до 10 балів) 

Кількість балів за результатами 

поточного контролю 
50 балів 50 балів 50 балів 

Виконання підсумкової контрольної роботи 50 балів 50 балів 50 балів 

Підсумкова кількість балів 

з навчальної дисципліни 
100 балів 100 балів 100 балів 

 

 

Шкала оцінювання підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

(форма підсумкового контролю – залік) 

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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3.2. Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 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 в таких випадках: 

− участь здобувача в програмі академічної мобільності (навчання в інших 

Університетах України або інших країн) відповідно до Положення про включене 

навчання і навчання за програмами Європейського Союзу студентів ДВНЗ 

«КНЕУ ім. В. 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»; 

− участь у програмах здобуття неформальної та інформальної освіти відповідно до 

Положення про визнання результатів навчання в Державному вищому 

навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», отриманих здобувачами у неформальній та інформальній 

освіті». 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

4.1. 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.]. – Режим доступу: http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/ 

Documents/IFRS-for-SMEs-UKR.pdf. 

5. План рахунків бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва, 

затверджений наказом Мінфіну України від 19.04.2001 р. №186. 

 

4.2. Додаткова література 

1. Методичні рекомендації   із застосування регістрів бухгалтерського  

обліку малими підприємствами, затверджені наказом МФУ від 15.06.2011  N 720;  

2. Наказ Міністерства доходів і зборів України  «Про затвердження форми Книги 

обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали 

спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну 

діяльність, та Порядку її ведення» від 16.09.2013 № 481; 

3. Гармонізація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах України в 

контексті нормативів ЄС: монографія / [О.І. Малишкін, К.В. Безверхий, І.С. Ковова, С.М. 

Семенова, С.М. Шуляренко, В.П. Карєв]; за наук. ред. О.І. Малишкіна; Державний 

університет інфраструктури та технологій. Київ: «Видавничій дім «АртЕк», ДУІТ. 2018. 

418 с.; 
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4. Гура Н.О. Облік на підприємствах малого бізнесу: підручник/ Гура Н.О., Мельник 

Т.Г.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ: Сладкевич 

Б.А.,2017. 287 с.; 

5. Стасюкова К.В. Облікова система підприємств малого бізнесу із застосуванням 

спрощеного плану рахунків / К.В. Стасюкова // Науково-методичні аспекти обліково-

аналітичної системи підприємства: [монографія] / [В.В. Немченко, Ф.А. Трішин, Л.В. 

Іванченкова, Н.М. Купріна, Г.О. Ткачук та ін.] ; за заг. ред. д. е. н., проф. В.В. Немченко. 

Одеса: Фенікс, 2016. С. 96-113; 

6. Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник для внз / Н. В. Гудзь, П. Н. 

Денчук, Р. В. Романів ; М-во освіти і науки України. 2-ге вид., перероб. і допов. К. : 

Центр учб. літ., 2016. 424 с.; 

7. Бондар М. І. Звітність підприємства : навч. посіб. / М. І. Бондар. К. : ЦУЛ, 2015. 570 

с.; 

8. Верига Ю. А. Облікова політика підприємства : навч. посіб. / Ю. А. Верига. К. : 

ЦУЛ, 2015.  315 с.; 

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

В. Г. Швець.  4-те вид., переробл. і доповн.  К. : Знання, 2015. 572 с.; 

10. Серпенінова Ю. С. Бухгалтерський облік: загальна теорія : навч. посіб. / Ю. 

С. Серпенінова, С. М. Гольцова, І. О. Макаренко; за заг. ред. Ю. С. Серпенінової. Суми : 

Університетська книга, 2015. 336 с.; 

11. Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх 

підприємств (МСФЗ для МСП) : практич. посібник / [упоряд. Безверхий К. В.]. К. : 

Центр учб. літ., 2015.226 с.; 

12. Хомин П Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними 

формами: [навч. посібник] /П Я.Хомин. К.: ЦУЛ, 2014. 228 с.; 

13. Верига Ю. А. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва : навч. 

посіб. / Ю. А. Верига. К. : ЦУЛ, 2014. 264 с.; 

14. Шевців Л.Ю. Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Облік на малих 

підприємствах” / Л.Ю. Шевців. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. 129 с.  

 

 

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси 

1. Навчальна платформа MOODLE; 

2. Програма відеозв’язку ZOOM; 

3. Програма відеозв’язку Skype. 

 

 


