
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ________________(кодування за навчальним планом); 

2. Назва: Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва; 

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
 5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,0; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: д.е.н., проф. Левицька С.О.; 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування 

діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та 

видів економічної діяльності. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи у формах аудиторної, заочної, заочно-дистанційної роботи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Бухгалтерський облік, 

Фінансовий облік 1, Фінансовий облік 2, Облікова політика підприємства. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):  Облік 

зовнішньоекономічної діяльності. 

12. Зміст курсу: Організаційно економічна характеристика  суб’єктів малого підприємництва, 

особливості методики та організації обліку їх діяльності. Облікова система СМП як інтегрована 

система бухгалтерського обліку. Альтернативні підходи до формування наказу про облікову 

політику. Класифікація звітності СМП. Узагальнення даних обліку необоротних активів на звітну 

дату. Узагальнення даних обліку запасів на звітну дату. Облік дебіторської заборгованості. 

Узагальнення даних обліку капіталу на звітну дату. Ідентифікація, оцінка та облік доходів та витрат, 

характерних для СМП. Особливості управлінського обліку основних показників операційної 

діяльності СМП. 

3. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755–VI. Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-

17 (дата звернення: 15.12.2018). 

2.Левицька С.О., Свірко С.В., Осадча О.О. Облік і звітність в оподаткуванні: підручник. НУВГП, 

2013. – 298 с. 

3. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: посібник / За ред. С. Ф. Голова.  

Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс – Клуб», 2016.  826 с. 

4.Тюріна Н. М., Карвацька Н. С. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний 

посібник. Київ, «Центр учбової літератури», 2016. 407 с. 

5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. К. : 

Алерта, 2016. – 982 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних занять, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових ігор, кейс-методів, 

індивідуальні науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.Підсумковий контроль (50 балів): 

індивідуальна робота-результат самостійного завершення ділової гри «Бліц-презентація фінансово-

господарської діяльності малого підприємства», підготовка доповіді на науково-практичний семінар 

(за темами лекційних занять), присутність на лекційних заняттях; залік по завершенню курсу (на 

основ підсумку набраних балів).  Поточний контроль (50 балів): тестування, опитування, модульна 

контрольна робота. 

16. Мова викладання: державна (українська). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Розробник:                                                    Левицька С.О. 
                                        
                                      Завідувач кафедри                                       Позняковська Н.М. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COURSE DESCRIPTION 
 
 

1. Course code:__________. 

2. Course title: Accounting and reporting of small business entities. 

3. Type: Obligatory. 

4. Level of higher education: I (Bachelor's degree). 

5. Year of study: 3. 

6. Semester. 5. 

7. Number of ECTS credits allocated: 4,0. 

8. Name of lecturer, scientific degree, position. Svitlana Levytska, D. Sc. Economics, professor of 

the National University of Water and Environmental Engineering. 

9. Learning outcomes. As a result of studying this discipline the student must be able: 
• understand the peculiarities of accounting, analysis, control, audit and taxation practices of 

enterprises of different ownership, organizational and economic forms and types of economic activity. 
10. Method of education: stationary form of education, correspondence courses. 

11. Required previous courses: Accounting, Financial Accounting 1, Financial Accounting 2, Accounting 

Policy of the Enterprise. 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: Accounting for external economic 

activity. 
12. Course content: Organizational and economic characteristics of subjects of small business 

entities, peculiarities of methodology and organization of accounting for their activities. Accounting system 

of small business entities as an integrated accounting system. Alternative approaches to the formation of an 

order about  accounting policies. Classification of reporting of subjects of small business. Summarizing 

accounting data of non-current assets at the reporting date. Accounting of accounts receivable balances.  

Summarizing the data of capital accounting at the reporting date, formation and analytical accounting of 

articles of own and attracted capital of small business entities. Identification, estimation and accounting of 

incomes and expenditures, typical for small business entities. Features of managerial accounting of the main 

indicators of operational activities of small businesses. 
13. Recommended reading: 

          1. Tax Code of Ukraine: Law of Ukraine of December 02, 2010 No. 2755–VI. Information of the 

Verkhovna Rada of Ukraine (VRU), 2011, No. 13-14, No. 15-16, No. 17, section112. Available at:  

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17(accessed 10.04.2018). 

2. Levyts'ka S.O., Svirko S.V., Osadcha O.O. Accounting and reporting in taxation: tutorial. 

NUVEE, 2013.  298 p. 

3. S. F. Holov. Accounting and financial reporting in Ukraine: manual. Dnipropetrovs'k, TOV 

«Balans – Klub», 2016. – 826 p. 

           4. Tyurina N. M., Karvatka N. S. Foreign-economic activity of the enterprise: manual. Kiev, «Center 

for Educational Literature», 2016. 407 p. 

5. Tkachenko N.M. Accounting, taxation and reporting: tutorial. K. : Alerta, 2013. – 982 p. 

 

14. Planned learning activities and teaching methods: 
22 lectures hours, 20 practical lessons hours, 78 independent work hours. Together - 120 hours. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, implementation of business games, case studies, individual 

research assignments, use of multimedia. 

15. Assessment methods and criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final test (50 points): individual work - the result of the independent completion of the business 

game "Blitz-presentation of financial and economic activity of a small business"; preparation of a report for 

a scientific and practical seminar (on topics of lectures); attendance at lecture classes; test after completion 

of the course (based on the result of the points scored). 

Current control (50 points): testing, questioning, module control (testing, practical tasks). 

16. Language of teaching: the state language (Ukrainian). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        Developer:                                        Svitlana Levytska 

                                      

 

Head of the department:                       Natalya Poznyakovska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


