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Започаткування власної справи передбачає формування взаємовідносин підприємця та 
держави в частині реєстрації платником податку, вибору системи оподаткування, отримання ліцензій 
на окремі види діяльності, вибору способу подання податкової звітності тощо. У процесі ведення 
бізнесу важливим аспектом діяльності підприємця є розрахунок податкових зобов’язань, формування 
та подання податкової звітності, а також оптимізація податкових зобов’язань. Дисципліна «Податкові 
технології започаткування та ведення бізнесу» передбачає вивчення студентами наведених аспектів 
діяльності підприємця починаючи від формування підприємницької ідеї та закінчуючи виникненням 
практичних проблемних аспектів щодо розрахунку, сплати податкових зобов’язань, їх законної 
мінімізації, поведінкою у випадку нарахування штрафних санкцій податковими органами тощо.  

Структура курсу 
 

№ п/п Тема Результати навчання Завдання 

1 

Теоретичні основи 
податкової компоненти 
взаємовідносин держави 
та суб’єктів 
господарювання  

Розуміти сутність податкового обов’язку. Знати 
права та обов’язки контролюючих органів та 
платників податків. Вміти користуватися 
електронним кабінетом платника податків. Знати 
податкові періоди та терміни сплати податків. Вміти 
отримувати податкові консультації. Знати штрафні 
санкції при порушенні податкового законодавства 
під час декларування податкових зобов’язань. 

Тести, 
питання 

2 

Особливості реєстрації 
платників податків в 
Україні. 

Вміти стати на облік як фізична особа на спрощеній 
системі оподаткування. Вміти стати на облік як 
фізична особа на загальній системі оподаткування 
системі оподаткування. Знати як отримати 
реєстраційний номер облікової картки платника 
податків. Знати особливості податкового обліку 

Тести, 
питання 
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юридичних осіб. 

3 

Оптимізація податкового 
навантаження в частині 
вибору систем 
оподаткування 

Знати види діяльності, з якими не можна 
перебувати на спрощеній системі оподаткування. 
Вміти вибрати оптимальну систему оподаткування 
з позиції податкового навантаження.  

Тести, 
питання 

4 

Податкові аспекти 
започаткування та 
ведення бізнесу на 
спрощеній системі 
оподаткування 

Вміти розраховувати податкове зобов’язання з 
єдиного податку на відповідній групі. Вміти 
розраховувати єдиний соціальний внесок для 
платника єдиного податку за себе та найманих 
працівників. Знати особливості ведення обліку 
доходів і витрат на єдиному податку. Вміти 
складати та подавати податкову звітність на 
єдиному податку. Вміти розраховувати та 
сплачувати інші податки, пов’язані з веденням 
бізнесу на спрощеній системі оподаткування. 

Задачі, 
тести, 
питання 

5 

Податкові технології 
започаткування і ведення 
бізнесу на загальній 
системі оподаткування 
фізичних осіб та 
самозайнятими особами 

Вміти розраховувати податкове зобов’язання з 
податку на доходи фізичних осіб підприємцем. 
Вміти розраховувати єдиний соціальний для 
платника податку на доходи фізичних за себе та 
найманих працівників. Знати особливості ведення 
книги обліку доходів і витрат. Вміти складати та 
подавати податкову звітність з податку на доходи 
фізичних осіб. Вміти отримувати ліцензії. Вміти 
застосовувати реєстратор розрахункових операцій. 
Вміти розраховувати та сплачувати інші податки, 
пов’язані з веденням бізнесу на загальній системі 
оподаткування фізичною особою. 

Задачі, 
тести, 
питання 

6 

Характеристика загальної 
системи оподаткування 
суб’єктів господарювання 
– юридичних осіб 

Знати податки та збори, які можуть сплачувати 
юридичні особи на загальній системі 
оподаткування. Знати алгоритм розрахунку і сплати 
податків на загальній системі оподаткування 
юридичних осіб. Знати особливості нарахування 
амортизації. Знати особливості нарахування 
заробітної плати найманих працівників та 
утримання податку на доходи фізичних осіб. 

Задачі, 
тести, 
питання 

7 

Оптимізація податкових 
зобов’язань платників 
податків 

Знати способи оптимізації податкових зобов’язань 
фізичних осіб-підприємців. Знати способи 
оптимізації доходів і витрат, в тому числі витрат на 
заробітну плату найманим працівникам та соціальні 
відрахування. Вміти використовувати податкові 
звільнення і податкові пільги. Вміти 
використовувати можливості відстрочення або 
розстрочення виплати податкового зобов’язання. 

Тести, 
питання 

8 

Прагматика декларування 
податкових зобов’язань та 
сплати податків 

Знати форми та структуру податкової звітності. 
Засвоїти основні характеристики електронних 
сервісів декларування податкових зобов’язань. 
Вміти формувати та подавати податкову звітність 
за допомогою електронного M.E.Doc. 

Тести, 
питання 
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9 

Взаємовідносини 
платників податків та 
контролюючих органів у 
процесі податкового 
контролю 

Знати підстави проведення фактичних податкових 
перевірок. Знати критерії, за якими платників 
податків відносять до категорій ризику. Вміти 
аналізувати плани-графіки податкових перевірок. 
Вміти відстоювати інтереси платника податків у 
процесі проведення податкової перевірки.  

Тести, 
питання 
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Політика оцінювання 
У процесі вивчення дисципліни «Податкові технології започаткування та ведення бізнесу» 

використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне 
опитування, тестування; презентації результатів виконаних завдань; оцінювання результатів 
модульної контрольної роботи; оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання; 
оцінювання результатів самостійної роботи студентів; аргументованість наукової дискусії; інші види 
індивідуальних і групових завдань; залік. 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і 
проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів 
відбувається з дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел 
інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 
об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання 
може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету. 
 

Оцінювання 
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Податкові технології 

започаткування і ведення бізнесу» визначається як середньозважена величина, залежно від питомої 
ваги кожної складової залікового кредиту: 

 

Заліковий 
модуль 1, теми 

1-4 

Заліковий модуль 2, 
теми 5-9 

Заліковий модуль 3 
 

 
Разом 

30% 40% 30% 100% 

Усне опитування 
10 балів за тему, 
максимум 40 
балів, модульна 
контрольна 
робота максимум 
60 балів 

Усне опитування під 
час занять 10 балів за 
тему – макс. 50 балів 
Модульна контрольна 
робота, тестування з 5 
до 9 теми – макс. 50 
балів 

Підготовка КПІЗ – 
макс. 40 балів 
Захист КПІЗ – макс. 40 
балів 
Участь у тренінгах – 
макс. 20 балів 
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Шкала оцінювання: 

За шкалою 
університету 

За національною 
 шкалою 

За шкалою 
 ECTS 

90-100 відмінно A (відмінно) 

85-89 добре B (дуже добре) 

75-84 C (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59  
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного 
складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим повторним 
курсом) 

 
 


