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Сторінка дистанційного курсу

Опис навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів системи теоретичних
Мета вивчення
знань і практичних навичок з питань організації економічної діяльності фізичних осіб навчальної дисципліни
підприємців, особливостей їх перебування на загальній та спрощеній системі
оподаткування
5 кредитів ЄКТС / 150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота
Тривалість
90 год.)
Форми та методи
Лекції та практичні заняття в аудиторії, виїзні заняття, самостійна робота поза розкладом.
навчання
Методи: ділові бесіди та дискусії, мозковий «штурм», моделювання професійних ситуацій
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
Система поточного та
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
підсумкового контролю обговорення; тестування; поточна модульна робота.
Підсумковий контроль: залік
Наявність знань з фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін «Основи
фінансів», «Податки та соціальне забезпечення», «Фінансова статистика», «Економічна
Базові знання
теорія, мікро- та макроекономіка»
Мова викладання

Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Програмні результати навчання
ПР04. Знати механізм функціонування державних
фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем,
фінансів
суб’єктів
господарювання,
фінансів
домогосподарств, фінансових ринків, банківської
системи та страхування.
ПР07. Застосовувати спеціалізовані інформаційні
системи, сучасні фінансові технології та програмні
продукти.
ПР11. Володіти загальнонауковими та спеціальними
методами дослідження фінансових процесів.
ПР14. Застосовувати набуті теоретичні знання для
розв’язання практичних завдань
та
змістовно
інтерпретувати отримані результати.
ПР17. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого
мислення, відкритості до нових знань.
ПР21. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства,
розуміти цінності вільного демократичного суспільства,
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина
в Україні.

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК10.
Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших
галузей знань/видів економічної діяльності).
СК04. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері
монетарного, фіскального регулювання та регулювання
фінансового ринку.
СК05. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та
програмне забезпечення для отримання та обробки даних у
сфері фінансів, банківської справи та страхування
СК07. Здатність визначати, обґрунтовувати професійні
рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування і
брати відповідальність за них.
СК08. Здатність підтримувати належний рівень знань та
постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері
фінансів, банківської справи та страхування.

Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми

Види робіт

Завдання самостійної
роботи у розрізі тем

Модуль1. Організаційні основи функціонування та оподаткування ФОП
Тема1.
Сутність
та
порядок Відвідування
занять;
захист Виконати завдання для самостійної
організації діяльності ФОП
домашнього завдання; обговорення роботи.
Опрацювати
матеріали,
матеріалу
занять;
виконання рекомендовані викладачем, за темою.
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування
Тема 2. Вибір системи оподаткування Відвідування
занять;
захист Виконати завдання для самостійної
ФОП: види, нюанси, обмеження
домашнього завдання; обговорення роботи.
Опрацювати
матеріали,
матеріалу
занять;
виконання рекомендовані викладачем, за темою.
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування
Тема 3. Особливості для ФОП Відвідування
занять;
захист Виконати завдання для самостійної
оподаткування та звітності спрощеної домашнього завдання; обговорення роботи.
Опрацювати
матеріали,
системи
матеріалу
занять;
виконання рекомендовані викладачем, за темою.
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування
Тема 3. Особливості для ФОП Відвідування
занять;
захист Виконати завдання для самостійної
оподаткування та звітності загальної домашнього завдання; обговорення роботи.
Опрацювати
матеріали,
системи
матеріалу
занять;
виконання рекомендовані викладачем, за темою.
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування
Модуль 2. Особливості фінансово-економічної діяльності ФОП
Тема 5. Реєстрація та використання Відвідування
занять;
захист Виконати завдання для самостійної
РРО та ПРРО у діяльності ФОП
домашнього завдання; обговорення роботи.
Опрацювати
матеріали,
матеріалу
занять;
виконання рекомендовані викладачем, за темою.
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування
Тема 6. Особливості обліку ФОП
Відвідування
занять;
захист Виконати завдання для самостійної
домашнього завдання; обговорення роботи.
Опрацювати
матеріали,
матеріалу
занять;
виконання рекомендовані викладачем, за темою.
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування
Тема 7. ФОП і наймані працівники: Відвідування
занять;
захист Виконати завдання для самостійної
заробітна плата і кадри
домашнього завдання; обговорення роботи.
Опрацювати
матеріали,
матеріалу
занять;
виконання рекомендовані викладачем, за темою.
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування
Тема 8. Фінансовий моніторинг Відвідування
занять;
захист Виконати завдання для самостійної
діяльності ФОП
домашнього завдання; обговорення

матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування

роботи.
Опрацювати
матеріали,
рекомендовані викладачем, за темою.
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Бюджетний Кодекс України [Електронний ресурс] : від 8 липня 2010 р. №2456-VI із змінами та доповненнями /
Верховна Рада України. – Режим доступу : http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
Господарський Кодекс України [Електронний ресурс] : від 8 лип. 2010 р. №436-IV із змінами та доповненнями /
Законодавство України : [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст. дані. – Режим доступу : http: //
zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : від 02 груд. 2010 р. № 2755-VI із змінами та доповненнями /
Законодавство України : [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст. дані. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2684–14. – Назва з екрана.
Порядок обліку платників податків і зборів [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 09 груд.
2011 р. № 1588 із змінами та доповненнями (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квіт. 2014 р. №
462). – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11 - Назва з екрану.
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 16 липн. 1999 р.
№ 996-ХІV із змінами та доповненнями / Законодавство України : [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст. дані.
– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14. – Назва з екрана.
Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань [Електронний
ресурс] : Закон України від 15 травн. 2003 р. №755-IV із змінами та доповненнями / Законодавство України : [вебсайт Верховної Ради України]. – Текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text –
Назва з екрана.
Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування
реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям
(споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини
суми застосованих штрафних санкцій [Електронний ресурс] : Закон України від 01 груд. 2020 р. № 1017-IX із
змінами та доповненнями / Законодавство України : [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст. дані. – Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-20#Text - Назва з екрана.
Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
[Електронний ресурс] : Закон України від 06 липн. 1995 р. № 265/95 із змінами та доповненнями / Законодавство
України
:
[веб-сайт
Верховної
Ради
України].
–
Текст.
дані.
–
Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80#Text - Назва з екрана.
Зміни до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій [Електронний
ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 23 черв. 2020 р. № 317 із змінами та доповненнями. – Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0639-20#Text - Назва з екрану.
Порядок реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій
[Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 23 черв. 2020 р. № 317 із змінами та доповненнями.
– Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0635-20#Text - Назва з екрану.
Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті [Електронний ресурс] :
Постанова Національного банку України від 21 січня 2004р. № 22 із змінами та доповненнями / Національний банк
України. − Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04
Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників
податків [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 29 верес. 2017 р. № 822 із змінами та
доповненнями. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1306-17 - Назва з екрану.
Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових
операцій [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 14 черв. 2016 р. № 547/1 із змінами та
доповненнями. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-16#Text - Назва з екрану.
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013р. № 73 : із змінами та
доповненнями / Міністерство фінансів України. − Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
[Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 28 січ. 2016 р. № 21 із змінами та доповненнями. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16 - Назва з екрану.
Про затвердження форми Декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання Декларації акцизного
податку [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 23 січ. 2015 р. № 14 із змінами та
доповненнями. - Режим доступу: http:// http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0105-15 - Назва з екрану.

16.

Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної [Електронний ресурс]:
Наказ Міністерства фінансів України від 31 груд. 2015 р. № 1307 із змінами та доповненнями. - Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16 - Назва з екрану.
Додаткові джерела:

17.

18.

19.
20.

21.

Вовк В. М. Особливості аналізу фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва [Електронний ресурс] / В. М.
Вовк, Ю. О. Кирдей // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування.
Економічні науки. - 2018. - Вип. 3. - С. 39-49.
Пантєлєєва Н. М. Розвиток малого та середнього підприємництва в Україні: тренди та інновації фінансування
[Електронний ресурс] / Н. М. Пантєлєєва, К. О. Пантєлєєва, М. А. Чмир // Фінансовий простір. - 2019. - № 1. - С.
117-129.
Податкова система: Навчальний посібник / [Волохова І. С., Дубовик О. Ю., Слатвінська М. О. та ін.]; за заг. ред. І. С.
Волохової, О. Ю. Дубовик. – Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. – 402 с.
Податкова система: конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ.
спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства» освітнього ступеня «Бакалавр» денної та
заочної
форм
навчання
/
уклад.
Гречко
А.В.
–
К.,
2018.
–
171
с.
URL:https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22754/1/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0
%90.%D0%92.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%
B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0.pdf
Організація виробничої та маркетингової діяльності малого і середнього бізнесу : монографія / за наук. ред. д.е.н.,
професора, академіка АЕНУ К. С. Жадька. – Дніпро : УМСФ, 2019. – 224 с.
Програмне забезпечення навчальноїдисципліни

Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки вивчення навчальної дисципліни «Оподаткування і звітність ФОП»
передбачає:
•
виконання практичних завдань за окремими темами дисципліни з використанням автоматизації доступу до баз даних і
знань, а також розв'язання конкретних професійних завдань. Практичні завдання зроблено у середовищі MS
Office (MSWord, MSExcel, MSAccess, MSPowerPoint), MSFrontPage, VBA, М.Е.Doc, що прості у використанні, мають
зручний інтерфейс користувача. Результати виводяться на екран монітору, у разі необхідності - на принтер у вигляді
тексту,
таблиць тощо.
•
здійснення тестового контролю знань студентів за допомогою програмного засобу «OpenTest2.0». Тестування
проводиться під час проведення занять (поточний контроль) і під час підсумкового контролю знань.

Політикавивченнянавчальноїдисциплінитаоцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних причин,
оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів
відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну
доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); списування під час
виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні
пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба,
працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним
викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання
обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (5 балів);
самостійної роботи (5 балів); модульна контрольна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 5-7): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання
обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (5 балів);
самостійної роботи (5 балів); модульна контрольна робота (10 балів)
Разом

(3 бали);
завдання

50

(3 бали);
завдання

50
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59

Оцінка за
шкалою ЄКТС
А
В
С
D
Е
FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
навчальної дисципліни

