
1. Назва модуля: Облік суб’єктів малого підприємництва 
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ВВІ 1.13_7
3. Тип модуля: вибірковий
4. Семестр: 7
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3); аудиторні

години – 44 (лекції – 20 год., практичні - 24 год.)
6. Лектор: Бержанір Інна Анатоліївна – кандидат економічних наук
7. Результати навчання: 

У результаті вивчення модуля  студент повинен:
знати: основні  законодавчі  та  нормативні  акти,  якими  регламентується

питання податкового обліку та звітності; принципи та структуру податкового обліку;
способи  складання  та  подання  податкової  звітності;  загальні  вимоги,  які
висуваються  до  податкової  звітності;  методи  податкового  обліку;  організацію
податкового обліку податків, зборів та обов’язкових платежів та порядок складання
податкової  звітності  за  ними;  порядок  ведення  податкового  обліку  суб’єктами
малого підприємництва та складання ними податкової звітності; 

вміти: володіти  методами  податкового  обліку;  обчислювати  податкові
зобов’язання  за  основними  податками  та  зборами;  використовувати  основні
законодавчі  та  нормативні  акти  в  сфері  оподаткування  в  своїй  професійній
діяльності складати податкові декларації (розрахунки) за податками та зборами;
вести податковий облік різних податків і зборів; володіти особливостями ведення
обліку суб’єктами малого підприємництва.

Спосіб навчання: аудиторні заняття
8. Необхідні попередні та супутні модулі:

 пререквізити: фінансовий облік, облікова політика підприємства, 
кореквізити: аудит
9. Зміст модуля:  Податковий облік: його поняття, структура та методи

ведення; Загальні вимоги до податкової звітності; Податковий облік та звітність з
податку  на додану  вартість;  Податковий облік  та  звітність  з  акцизного  податку;
Податковий облік та звітність із податку на прибуток підприємств; Податковий облік
та  звітність з  податку  на доходи фізичних осіб;  Податковий облік  та  звітність з
інших  податків  та  зборів;  Особливості  податкового  обліку  та  звітності  суб’єктів
малого підприємництва.
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 Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

10.  Методи і критерії оцінювання:
 Поточний  контроль (80%)  - усне  опитування,  тестування,  розв’язування

задач, індивідуальне навчально-дослідне завдання
 Підсумковий контроль (20%) – залік (теоретичні питання)
11.  Мова навчання: українська


