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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними основами організації діяльності суб'єктів малого підприємництва – фізичних і юридичних осіб, 
а також побудови бухгалтерського обліку та системи оподаткування на малих підприємствах. 

Мета та цілі 
Виробити у студентів теоретичні уявлення та практичні навички щодо організаційних основ побудови діяльності суб'єктів підприємницької діяльності 
– юридичних та фізичних осіб; ведення податкового обліку суб'єктів малого підприємництва, які працюють зазагальною та спрощеною системами 
обліку й оподаткування; ведення бухгалтерського обліку на підприємствах малого і середнього бізнесу відповідно до вимог НП(С)БО 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - залік 

Результати навчання 

Здатність визначати організаційні основи діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва в Україні; здійснювати процес державної 
реєстрації фізичних осіб – підприємців; визначати та застосовувати системи оподаткування підприємницької діяльності фізичних осіб; знати порядок 
використання найманої праці фізичною особою – підприємцем; визначати напрямки організації обліку та облікової політики на малих підприємствах; 
здійснювати облік активів, власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат та результатів діяльності малих підприємств; складати звітність суб'єктів 
малого підприємництва – юридичних осіб 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 60 год.: лекції – 16 год., практичні заняття – 16 год., самостійна робота – 28 год. 

Пререквізити «Аналіз господарської діяльності», «Звітність підприємств», «Аудит», «Контроль і ревізія» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною та 
додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних та практичних занять проводиться усна 
співбесіда за темою. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без 
особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 



 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  
Лекція 1 Організаційні основи діяльності 

суб'єктів малого та середнього 
бізнесу в Україні 

Практичне 
заняття 1 

Нормативно-правові акти, що регламентують 
діяльність суб'єктів підприємницької діяльності в 
Україні. Класифікація видів економічної діяльності 
згідно з національним класифікатором України та 
організаційно-правових форм господарювання 
відповідно до державного класифікатора України. 
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Проблеми та перспективи розвитку 
малого підприємництва. 

Лекція 2 Оформлення діяльності фізичних 
осіб – суб'єктів малого 
підприємництва 

Практичне 
заняття 2 

Порядок реєстрації ФОПів. Особливості 
здійснення приватними підприємцями певних 
видів діяльності. Ліквідація суб'єкта 
підприємницької діяльності – фізичної особи. 

Шляхи реєстрації фізичної особи у 
якості приватного підприємця. 

Лекція 3 Системи оподаткування 
підприємницької діяльності 
фізичних осіб 

Практичне 
Заняття 3 

Загальна система оподаткування фізичних осіб – 
підприємців. Спрощена система оподаткування 
фізичних осіб – підприємців. 

Системи оподаткування 
підприємницької діяльності фізичних 
осіб 

Лекція 4 Застосування найманої праці в 
діяльності фізичних осіб – 
підприємців 

Практичне 
Заняття 4 

Порядок реєстрації найманих працівників у 
фізичних осіб – підприємців. Порядок нарахувань 
та утримань із заробітної плати найманих 
працівників. 

Особливості ведення кадрової 
документації в приватних підприємців 
– роботодавців. 

Лекція 5 Порядок організації обліку та 
особливості облікової політики на 
малих підприємствах 

Практичне 
заняття 5 

Особливості організації бухгалтерського обліку на 
малих підприємствах. Сутність та основні 
елементи облікової політики підприємств – 
суб'єктів малого підприємництва. 

Структура Наказу про облікову політику 
на підприємстві 

Лекція 6 Системи оподаткування, обліку та 
звітності юридичних осіб – 
суб'єктів малого підприємництва 

Практичне 
заняття 6 

Загальна система оподаткування, обліку і звітності 
для юридичних осіб – суб'єктів малого бізнесу. 
Спрощена система оподаткування, обліку і 
звітності для юридичних осіб. 

Переваги систем оподаткування 

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

Практичне 
Заняття 7 

Облік грошових коштів і грошових документів, 
Облік запасів. Облік розрахункових операцій. 
Облік необоротних активів і фінансових 
інвестицій. Облік власного капіталу та 
зобов’язань.  

Порядок заповнення регістрів 
бухгалтерського обліку малими 
підприємствами при використанні 
простої та спрощеної форми 
бухгалтерського обліку. 

Лекція 8 Облік доходів, витрат та 
результатів діяльності малих 
підприємств 

Практичне 
заняття 8 

Облік витрат суб'єктів малого підприємництва. 
Облік доходів від реалізації продукції та 
фінансових результатів. 

Порядок заповнення регістрів 
бухгалтерського обліку малими 
підприємствами при використанні 
простої та спрощеної форми 
бухгалтерського обліку. 

Лекція 9 Звітність суб'єктів малого 
підприємництва – юридичних осіб 

Практичне 
Заняття 9 

Особливості складання фінансової звітності на 
малих підприємствах. Склад, характеристика і 
порядок подання Фінансового звіту суб’єкта 
малого підприємництва. 

Особливості складання податкової та 
іншої звітності на малих підприємствах. 
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Место для ввода текста. 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• написання модульних контрольних робіт та підсумкової 
модульної роботи: 50% семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 25% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D задовільно 



60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємин і доброчесності НТУ« ХПІ »»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту звертатися до завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


