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АНОТАЦІЯ КУРСУ

Курс «Облік і звітність фізичних осіб
підприємців» надасть практичні знання з
організації діяльності ФОП від реєстрації, вибору
системи оподаткування, обліку діяльності до
сплати податків без штрафів та ризиків, а також
використовувати сучасні сервіси для реєстрації
та ведення ФОП онлайн, не виходячи з дому.



МЕТА КУРСУ: НАВЧИТИСЯ ЗАСТОСОВУВАТИ НА ПРАКТИЦІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗНАННЯ З
ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ВИВЧИТИ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ
ФОП, ВИКОРИСТОВУВАТИ В РОБОТІ СУЧАСНІ СЕРВІСИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ
ОБЛІКУ ФОП ОНЛАЙН, НЕ ВИХОДЯЧИ З ДОМУ

Компетентності Результати навчання

Здатність отримати 

знання щодо 

організації  діяльності 

ФОП

Знати загальні питання організації діяльності  та ведення бухгалтерського 

обліку ФОПів, вміти реєструвати ФОП в органах  влади

Вміння обирати відповідну систему оподаткування за  видами 

підприємницької діяльності відповідно до КВЕД

Здатність 

орієнтуватися у 

законодавчих  

питаннях діяльності 

ФОП

Вміння складати Податкову декларацію платника єдиного податку –

ФОП, Звіт з ЄСВ, Форма 1-ДФ: розрахунок сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них 

податку в електронній формі

Здатність нести відповідальність за несвоєчасну подачу звітів

Знати порядок внесення змін до видів діяльності (КВЕДи)

Знати порядок дій при ліквідації ФОПу

Здатність 

використовувати 

сучасні сервіси для 

реєстрації та ведення 

ФОП он-лайн

Вміння отримати та використовувати Електронний цифровий підпис 

Вміння  вести первинні документи, бухгалтерську звітність в 

електронному виді, складати та подавати звітність  за допомогою  

програм та мережі Інтернет



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Реєстрація ФОП і вибір системи оподаткування

Тема 2. Оподаткування на єдиному податку. 

Тема 3. Облік на спрощеній системі оподаткування.

Тема 4. Порядок здійснення готівкових та безготівкових
розрахунків. Реєстратор розрахункових операцій (РРО)

Тема 5. Загальна система оподаткування

Тема 6. Звітність ФОП

Тема 7. Порядок дій під час перевірки контролюючих органів

Тема 8. Внесення змін до реєстраційних даних ФОП. 

Тема  9. Закриття ФОП


