
1. Назва модуля: Податковий облік і звітність
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ВВ1.1.18_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: категоріальний  апарат  обліку,  звітності  й  оподаткування  суб'єктів

малого  та  середнього  підприємництва,  поняття  суб'єкта  малого  та  середнього
підприємництва; сутність загальної і  спрощеної системи обліку й оподаткування;
порядок  переходу  на  спрощену  систему  обліку  та  оподаткування;  6  порядок
здійснення  підприємницької  діяльності  фізичними  особами  –  суб'єктами
підприємницької  діяльності  –  за  різними  системами  оподаткування;  питання
ведення  кадрової  документації  приватного  підприємця  –  роботодавця;  основні
елементи облікової політики малого підприємства; форми бухгалтерського обліку
та регістри обліку суб'єктів малого та середнього підприємництва; методику обліку
активів,  зобов'язань,  власного  капіталу,  доходів  та  витрат  малих  підприємств;
особливості  обліку  касових,  банківських  операцій,  запасів,  готової  продукції,
товарів,  необоротних  активів,  розрахунків  з  постачальниками,  з  покупцями,  з
оплати праці, за податками і платежами, витрат, доходів, фінансових результатів та
власного  капіталу;  особливості  узагальнення  облікових  даних  і  складання
бухгалтерської й податкової звітності суб'єкта малого бізнесу; 

вміти: використовувати законодавчі й нормативні акти, що регламентують
діяльність суб'єктів малого та середнього підприємництва в Україні;  здійснювати
розрахунки  єдиного  податку,  ЄСВ,  ПДФО  приватного  підприємця,  нарахувань  і
утримань  із  заробітної  плати  найманих  працівників;  заповнювати  книгу  обліку
доходів та книгу обліку доходів та витрат суб'єкта підприємницької  діяльності  –
фізичної  особи  –  за  різними  системами  оподаткування;  складати  податкову
декларацію про майновий стан та доходи і податкову декларацію платника єдиного
податку  –  фізичної  особи  –  підприємця;  складати  наказ  про  організацію
бухгалтерського обліку та про облікову політику малого підприємства; проводити
групування  облікової  інформації  в  системі  регістрів  бухгалтерського  обліку  для
малих  підприємств;  складати  бухгалтерську  та  податкову  звітність  малого
підприємства.

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

 пререквізити: бухгалтерський облік, управлінський облік;
кореквізити: аудит, фінансовий облік у банках
Зміст  модуля:  Організаційні  основи  діяльності  суб'єктів  малого  та

середнього  бізнесу  в  Україні;  Оформлення  діяльності  фізичних  осіб  –  суб'єктів
малого  підприємництва;  Системи  оподаткування  підприємницької  діяльності
фізичних  осіб;  Застосування  найманої  праці  в  діяльності  фізичних  осіб  –
підприємців; Порядок організації обліку та особливості облікової політики на малих
підприємствах;  Системи  оподаткування,  обліку  та  звітності  юридичних  осіб  –
суб'єктів  малого  та  середнього  підприємництва;  Облік  активів  на  малих
підприємствах; Облік доходів, витрат та результатів діяльності малих підприємств;
Звітність суб'єктів малого підприємництва – юридичних осіб; 

9.  Рекомендована література:
1.  Шевчук В. О. Бухгалтерський облік. навч. посібник / В. О. Шевчук, Г. М.

Курило, В. П. Пантелєєв. – К.: ДП «ІПП», 2010. – 401с.



2.  Маляревський  Ю.  Д.  Облік  і  оподаткування  суб'єктів  малого
підприємництва  /  Конспект  лекцій  для  студентів  напряму  підготовки  6.030509
"Облік і аудит" / Ю. Д. Маляревський, Ю.С. Горяйнова – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. –
200 с.

3.  Максімова В.  Ф.  Облік  у  системі  оподаткування:  навч.  посібник /  В.  Ф.
Максімова, О. В. Артюх. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013. – 267 с.

 Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
10.  Методи і критерії оцінювання:
 Поточний  контроль (70%)  - усне  опитування,  тестування,  розв’язування

задач, індивідуальне навчально-дослідне завдання
 Підсумковий контроль (30%) – екзамен (теоретичні питання)
11.  Мова навчання: українська


