ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»
ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА БІЗНЕСУ
Кафедра обліку та оподаткування

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни

«Облік на підприємствах малого бізнесу»

Назва освітньої програми

6.030509 «Облік і аудит»

Освітній ступінь

Бакалавр

Кількість кредитів за ЕСТS

3

1. Мета дисципліни: формування студентами системи теоретичних
знань та практичних навиків щодо організації та методики обліку та складання
звітності на підприємствах малого бізнесу.

2. Заплановані результати навчання.
знати:
 законодавче та нормативне регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу;
 класифікацію суб’єктів підприємницької діяльності за критеріями
організаційно-економічних особливостей господарювання;
 особливості організації та методики ведення обліку на підприємствах малого
бізнесу;
 сутність загальної і спрощеної систем обліку й оподаткування;
 порядок переходу на спрощену систему обліку та оподаткування;
 форми бухгалтерського обліку та регістри обліку суб'єктів малого бізнесу;
 порядок здійснення підприємницької діяльності фізичними особами суб'єктами підприємницької діяльності за різними системами оподаткування;
 застосування спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку
господарських операцій суб’єктів малого бізнесу;
 методику обліку використання ресурсів, формування капіталу та фінансових
результатів;
 особливості узагальнення облікових даних і складання фінансової та
податкової звітності суб'єктів малого бізнесу.

вміти:
 складати наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику
малого підприємства;
 здійснювати розрахунки єдиного податку, ЄСВ, ПДФО фізичної особипідприємця, нарахувань і утримань із заробітної плати найманих працівників;
 заповнювати книгу обліку доходів та книгу обліку доходів та витрат фізичної
особи-підприємця за різними системами оподаткування;

 складати податкову декларацію про майновий стан та доходи і податкову
декларацію платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця;
 проводити групування облікової інформації в системі регістрів
бухгалтерського обліку для малих підприємств;
 складати фінансову та податкову звітність малого підприємства.

3. Методи контролю: теоретичне опитування та поточне тестування;
розв’язання ситуаційних завдань; проміжний модульний контроль (тестові
завдання та розв’язання практичних завдань); залік.

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують
студенти:
Поточне тестування та самостійна робота
Т1
Т2
Т3
Т4
10
10
10
10
в т.ч. за видами робіт:
усне опитування;
тестовий контроль;
вирішення ситуаційних завдань;
Підсумковий контроль (залік)

у розрізі тем
Т5
Т6
10
10

Т7
10
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Залік Сума
Т8
10

Т9
10

Т10
10
100

100

