
Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.1.4 

2.2. Назва. Комп’ютерний облік у суб’єктів малого підприємництва. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4 курс. 

2.6. Семестр. І. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Дугар Т. Є. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, 

організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності. 

ПР11. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових 

ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємства різних 

організаційно – правових форм власності. 

ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Сутність і форми власності суб’єктів малого підприємництва. Основні 

прийоми бухгалтерського обліку в малих підприємствах за допомогою 

комп’ютерних програм. Техніка складання первинних електронних документів, 

облікових регістрів та бухгалтерської звітності суб’єктів малого підприємництва. 

Спрощена та загальна система оподаткування СМП, обліку та звітності в умовах 

спеціалізованих комп’ютерних програм. Освоєння знань за програмними 

продуктами, які діють на території України («СОНАТА», «FreeZvit», «MEDoc»). 

2.11. Рекомендована література. 

1. Валькова Н. В., Данілкова А. Ю. Переваги та недоліки впровадження 

автоматизованої системи ведення обліку в Україні. URL: 

http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/economy/accounting-and-auditing/3196-valkova-

hb-danlkova-alo (дата звернення 06.06.2019). 

2. Гоголь Т. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємств 

малого бізнесу : монографія. Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2014. 384 с. 

3. Дробязко С. І., Козир Т. М., Холод С. Б. Облік та оподаткування 

підприємств малого бізнесу : навч. посібник. К. : ЦУЛ, 2012. 416 с. 

4. Спрощений план рахунків бухгалтерського обліку: Наказ Міністерства 

фінансів України від 19 квітня 2001 р. № 186 (зі змінами та доповненнями). // База 

даних інформаційно-правової системи «ЛІГА». URL: http//www.liga.net (дата 

звернення 06.06.2019). 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; розв’язування задач 

та ситуацій; написання рефератів; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 
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