
 

 

МЕТОД НАВЧАННЯ: онлайн, зокрема із живим діалогом.  

ПЕРЕВАГИ: 

 Авторська програма від податкового експерта. 

 Навчання на робочому місці та в зручний для Вас час. 

 Практичні заняття. 

 Сертифікат на підтвердження отриманих знань. 

 Додаткові Бонуси. 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН-КУРСА: 

За кожним модулем: За курсом: 

 відеолекції; 
 онлайн-заняття, що передбачає участь у 

прямому ефірі та формат «живого» діалогу; 
 сесія «Запитання-відповідь»; 
 вирішення кейсів; 
 розв’язання задач; 
 тестування за кожним модулем. 

 

 загальний Телеграм-чат онлайн-школи; 
 консультаційна підтримка під час навчання; 
 розв’язання задач за курсом. 

АВТОР КУРСУ - ВІКТОРІЯ ВЕЛИЧКО: 

- незалежний практикуючий консультант із питань оподаткування та бухгалтерського обліку; 

- сертифікований тренер і експерт із питань податкового та фінансового планування; 

- директор консалтингової компанії «ВЕЛНІ»; 

- кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова; 

- автор публікацій із питань економіки, фінансів, обліку та оподаткування; 

- "Спеціаліст року - 2015» у сфері "Фінанси і аудит" за результатами Національного бізнес-

рейтингу України; 

- понад 18 000 годин публічних виступів, із них 12 000 - семінарів-практикумів і тренінгів; 

- 19-річний досвід податкового, фінансового та економічного консалтингу. 

 

ФОП під ключ:  
реєстрація-документація-

звітність-ліквідація 

Лише за 9 тижнів 
відчуєте 100%-у впевненість у 

правильності Вашої бухгалтерії 

Отримаєте практичні 
матеріали для щоденної 

ефективної роботи 



МОДУЛЬ 1 - РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ 

1. Вибір видів економічної діяльності (КВЕД). 

2. Заборонені види діяльності. 

3. Вибір системи оподаткування: загальна або спрощена. 

4. ФОП на спрощеній системі оподаткування: 

 групи платників єдиного податку; 

 обмеження видів діяльності; 

 обмеження чисельності персоналу; 

 обмеження контрагентів; 

 обмеження доходів. 

5. Відкриття рахунку в банку. 

6. Отримання електронного цифрового підпису. 

7. Алгоритм реєстрації ФОП: держреєстратор, нотаріус, онлайн-сервіс «Дія». 

8. Подання форми 20-ОПП. 

9. Внесення змін до реєстраційних даних ФОП: зміна місця реєстрації, зміна видів економічної 

діяльності в реєстратора та в ДПCУ. 

10. Ліцензійні види діяльності та отримання ліцензій. 

11. Штрафні санкції за здійснення підприємницької діяльності без реєстрації. 
 

Кейси, Практичні завдання, Тести 

 

МОДУЛЬ 2 - ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ У ФОП 

1. Первинні документи ФОП. 

2. Наслідки відсутності первинних документів. 

3. Доходи ФОП на спрощеній системі оподаткування: 

 порядок визнання доходів, доходи за посередницькими договорами; 

 що не є доходом ФОП; 

 доходи в іноземній валюті. 

6. Ведення Книги доходів ФОП на спрощеній системі оподаткування. 

5. Доходи ФОП на загальній системі оподаткування: 

 порядок визнання доходів, доходи за посередницькими договорами; 

 що не є доходом. 

6. Витрати ФОП на загальній системі оподаткування: 

 що є витратами; 

 облік амортизації у ФОП; 

 порядок визнання витрат; 

 що не вважається витратами. 

7. Ведення Книги доходів та витрат ФОП на загальній системі оподаткування. 

8. Облік товарних запасів, оформлення документації (видаткові накладні, ТТН, акти тощо). 
 

Кейси, Практичні завдання, Тести 

 

МОДУЛЬ 3 - ОПОДАТКУВАННЯ ФОП НА ЗАГАЛЬНІЙ ТА СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМІ 

ОПОДАТКУВАННЯ 

1. Які податки сплачує ФОП на загальній системі оподаткування? 

2. Які податки сплачує ФОП на спрощеній системі оподаткування? 

3. Єдиний податок: розміри, нарахування та сплата. 



4. ПДФО: об'єкт оподаткування ПДФО, визначення чистого оподатковуваного доходу, ставка, 

порядок нарахування та сплати. 

5. Військовий збір: об'єкт і база оподаткування, ставка, порядок нарахування та сплати. 

6. ЄСВ: об'єкт і база оподаткування, мінімальна та максимальна база, річний перерахунок, ставка, 

порядок нарахування та сплати, звільнення від сплати. 

7. ПДВ: порядок обов'язкової реєстрації, об'єкт і база оподаткування, податкові зобов'язання та 

податковий кредит, порядок реєстрації ПН і РК. 

8. Земельний, акцизний та інші податки, які сплачують ФОП. 

9. Виплата доходів нерезидентам: нарахування та сплата податків, звітність. 

10. Штрафні санкції за несплату та несвоєчасну сплату податків і зборів. 
 

Кейси, Практичні завдання, Тести 

 

МОДУЛЬ 4 - РОЗРАХУНКИ ФОП 

1. Безготівкові розрахунки: 

 організація безготівкових розрахунків: оплата за рахунками, перекази з карток, Liqpay, Fondy, 

Portmone, Wayforpay та інші; 

 організація оплат в інтернет-магазині; 

 поповнення підприємницького рахунку власними коштами; 

 повернення коштів із рахунку; 

 використання коштів із рахунку; 

 зняття готівкових коштів із рахунку. 

2. Готівкові розрахунки: 

 оприбуткування готівки; 

 обов’язкове використання РРО; 

 обрання РРО або ПРРО; 

 правила роботи з РРО/ПРРО; 

 РРО/ПРРО та інтернет-магазини; 

 використання терміналів при роботі з РРО/ПРРО. 

3. Використання корпоративних карток. 
 

Кейси, Практичні завдання, Тести 

 

МОДУЛЬ 5 - НАЙМАНІ ПРАЦІВНИКИ ФОП 

1. Кадрові документи ФОП. 

2. Правила прийому на роботу працівників. 

3. Оформлення трудових відносин із працівниками. 

4. Нарахування та виплата заробітної плати: правила розрахунку заробітної плати, лікарняних, 

відпускних, витрати на відрядження, відомості нарахування та виплати. 

5. Відношення з фізичними особами за цивільно-правовими договорами. 

6. Звітування за працівників: об'єднана звітність. 
 

Кейси, Практичні завдання, Тести 

 

МОДУЛЬ 6 - ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ І ПЕРЕВІРКИ 

1. Декларація про майновий стан і доходи ФОП на загальній системі оподаткування: 

 порядок заповнення та подання; 

 звітування з ЄСВ; 



 інші доходи ФОП і фізичної особи в Декларації. 

2. Декларація платника єдиного податку: правила складання та подання. 

3. Звітність із ПДВ та інших податків. 

4. Виправлення помилок у Деклараціях. 

5. Штрафні санкції за порушення правил декларування. 

6. Перевірки ФОП: 

 планова, позапланова, фактична контролюючих органів; 

 права та обов'язки ФОП; 

 права та обов'язки представників контролюючих органів; 

 які документи необхідно надавати контролюючим органам; 

 хто з органів державної влади може перевірити ФОП. 

7. Наслідки перевірок контролюючих органів та інших органів державної влади. 
 

Кейси, Практичні завдання, Тести 

 

МОДУЛЬ 7 - ЗМІНА СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ФОП 

1. Зміна системи оподаткування: 

 перехід із загальної системи оподаткування на спрощену: порядок, розрахунки, наслідки; 

 перехід зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування: 

добровільний або обов'язковий, порядок, розрахунки, наслідки. 

2. Зміна групи єдиного податку: 

 добровільна зміни групи платника єдиного податку - із меншої на більшу та зворотнім 

чином: правила та процедура переходу; 

 обов'язкова зміна групи платника єдиного податку: причини, правила та процедури, 

податкові наслідки. 

3. Податкові наслідки несвоєчасної зміни групи платника єдиного податку та системи 

оподаткування. 

4. Ліквідація ФОП: алгоритм ліквідації ФОП. 

5. Зняття з обліку ФОП в Державному реєстрі та в ДПСУ. 

6. Остаточні розрахунки ФОП із контрагентами та працівниками. 

7. Подання ліквідаційних декларацій і звітів. 

8. Остаточні розрахунки з податків і зборів при ліквідації. 
 

Кейси, Практичні завдання, Тести 

 

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ НАВЧАННЯ: 

➊ СТАРТ - Ви дивитесь відеоуроки у зручний для Вас час із будь-якого пристрою. 

➋ КОМУНІКАЦІЯ - Протягом 2 місяців Ви берете участь у онлайн-сесіях, обговорюєте завдання та 

консультуєтесь із лектором. 

➌ САМОСТІЙНЕ НАВЧАННЯ - Ви самостійно робите завдання та отримуєте фідбек від лектора. 

➍ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - Ви проходите підсумкові тести для закріплення знань. 

➎ СЕРТИФІКАЦІЯ - За умови успішно виконаних завдань та проходження тестів (більш 75% балів) 

Ви отримуєте сертифікат. 

 

 

 



 

ℹ Можлива оплата частинами (до початку курсу має бути сплачено 50% вартості) 

 

КОРИСНИЙ БОНУСНИЙ ПАКЕТ (вартість 150 $) 

Документація - Алгоритми та приклади заповнення документів 

Довідники - Довідники з оподаткування, необхідні для роботи ФОПів 

Брошура - Авторська брошура "ФОП від А до Я" 

Роз’яснення - Актуальні податкові роз'яснення 

Судові рішення - Судові рішення з питань оподаткування 

ПАКЕТ БАЗОВИЙ ПАКЕТ СТАНДАРТ 
 доступ до відеолекцій у кабінеті 
 онлайн-заняття  
 участь у сесії «Запитання-відповідь» 
 вирішення кейсів 
 розв’язання задач 
 тестування за кожним модулем 
 записи всіх модулів курсу (доступ буде 

відкрито впродовж 45 днів після 
закінчення курсу) 

 презентації лекцій 
 Сертифікат про проходження курсу 

(учасникам курсу, які успішно пройдуть 
підсумковий контроль) 

 доступ до відеолекцій у кабінеті  
 онлайн-заняття  
 участь у сесії «Запитання-відповідь» 
 вирішення кейсів 
 розв’язання задач 
 тестування за кожним модулем 
 записи всіх модулів курсу (доступ буде 

відкрито впродовж 90 днів після закінчення 
курсу) 

 презентації лекцій 
 Сертифікат про проходження курсу 

(учасникам курсу, які успішно пройдуть 
підсумковий контроль) 

Додатково: 

 доступ до закритого Телеграм-каналу 
 доступ до Бонусного пакету вартістю 150 $ 
 консультаційна підтримка під час навчання 

6 550,00 6 950,00 


