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Загальна інформація 

 

Викладачі Вітер Світлана Анатоліївна (к.пед.н., ст. викладач) 

Ярмолюк Олена Феліксівна (к.е.н., доцент) 

Профайл 
викладачів 

Вітер С.А.: (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-
booa/sklad-booa/viter-svitlana-anatoliivna) 

Ярмолюк О.Ф. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/yarmolyuk-olena-feliksivna) 

Викладачі в 

соціальних 

мережах 

Фейсбук 

Вітер С.А.: https://m.facebook.com/svitlanaviter?ref=bookmarks 

Ярмолюк О.Ф. (https://www.facebook.com/radushinskayal) 

E-mail Вітер С.А. (vitersvitlana@i.ua) 
Ярмолюк О.Ф. (radushinskayal@gmail.com) 

Контактні 

телефони, 
Viber 

   Вітер С.А. (0979631302) 

Ярмолюк О.Ф. (0677367892) 

 

Сторінка курсу 

в Moodle 

  Платформа Moodle ЖНАЕУ: 

http://185.25.118.66/course/view.php?id=1877 

Консультації Очні 
Ярмолюк О.Ф. – щоп’ятниці з 11.10 до 12.00, ауд 104 

Вітер С.А. – кожний вівторок з 11.00 до 12.00, ауд. 109б 

Онлайн у Viber 
Вітер С.А., Ярмолюк О.Ф. – щоденно з 14.00 до 17.00 
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1. Анотація 

Актуальність навчальної практики «Основи бізнесу та діловодства» 

обумовлена значенням розвитку бізнесу, особливо малого, на сучасному етапі 

розвитку України. Практична підготовка покликана не тільки забезпечити 
формування професійних вмінь, але й професійних здатностей і рис особистості. Її 

зміст спрямований на формування у студентів сучасного економічного мислення, 

системи спеціальних знань та практичних навичок у галузі проблем організації та 
функціонування бізнесу; обґрунтування бізнес-ідей, процесу планування діяльності, 

розуміння державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, визначення 

можливостей підприємницької діяльності та ведення пов’язаної з цим документації. 

Навчальна практика з організації бізнесу і діловодства є невід’ємною 
складовою формування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей 

бакалаврів з обліку та оподаткування. Вона проводиться впродовж одного тижня на І 

та ІІ курсах навчання (1,2,3,4 семестр) згідно навчальних планів за спеціальністю.  
 

 

2. Мета  

Основною метою практичної підготовки студентів є систематизація і 
розширення теоретичних навиків самостійної роботи у розв’язанні конкретних 

економічних, організаційно-управлінських, господарських, завдань, які входять в коло 

обов’язків фахівця з бухгалтерського обліку та оподаткування. 

Навчальна практика «Основи бізнесу та діловодства» логічно продовжує 
процес теоретичного навчання та сприяє формуванню професійно значимих умінь та 

навичок, психологічної готовності до виконання обов’язків на робочих місцях у 

підприємствах різних видів економічної діяльності.  
Метою навчальної практики є ознайомлення студентів із нормативно-

методичною базою, що регламентує організацію бізнесу та діловодство у бізнесі на 

сучасному етапі; основними видами документів, пов’язаними зі створення бізнесу та 
вимогами щодо їх оформлення; робота над підготовкою документів для державної 

реєстрації різних організаційних форм бізнесу, складанням різних видів 

підприємницьких договорів та зовнішньоекономічних контрактів . 
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3. Опис навчальної практики 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

     Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Розділ 1  

 
Кількість кредитів – 1 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Практична підготовка 

Рік підготовки 

1-й 1-й 

Змістових модулів – 1 Спеціальність 071 

«Облік і оподаткування»  

Семестр 

1-й 1-й 

Загальна кількість годин 

– 30 
 
 

 
 

 

Освітній ступень: 

бакалавр 

Практичні 

30 год. 4 год. 

Самостійна робота 

- 26 год. 

Форма контролю - залік 

 

Кількість кредитів – 1 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування»  

Рік підготовки  

1-й 1-й 

Семестр 

 

   Змістових модулів – 1 

Спеціальність 071 
«Облік і оподаткування»  

2-й 2-й 

Практичні 

30 год. 6 год. 

Загальна кількість годин 
– 30 

 

Освітній ступень: 

бакалавр 

Самостійна робота 

- 24 год. 

Форма контролю - залік 

Розділ 2 

 

Кількість кредитів – 1 

Галузь знань 07 

«Управління та 
адміністрування»  

Рік підготовки  

2-й 2-й 

Семестр 

 

   Змістових модулів – 1 

Спеціальність 071 
«Облік і оподаткування»  

3-й 3-й 

Практичні 

30 год. 4 год. 

Загальна кількість годин 
– 30 

 

Освітній ступень: 

бакалавр 

Самостійна робота 

- 26 год. 

Форма контролю - залік 

 

Кількість кредитів – 1 

Галузь знань 07 

«Управління та 
адміністрування»  

Рік підготовки  

2-й 2-й 

Семестр 

 

   Змістових модулів – 1 

Спеціальність 071 
«Облік і оподаткування»  

4-й 4-й 

Практичні  

Загальна кількість годин 
– 30 

 

Освітній ступень: 

бакалавр 

30 год. 6 год. 

Самостійна робота 

- 24 год. 

Форма контролю - залік 
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4. Результати навчання  

Основними завданнями проходження навчальної практики «Організація 

бізнесу і діловодства» є формування компетентності в галузі організаційних основ 

заснування бізнесу та бізнес-планування діяльності підприємства, ведення 
діловодства за фахом, формування навиків оформлення документації  

В результаті проходження практики студент повинен  мати уявлення про:  

 сутність ролі бізнесу в сучасній економіці та фактори впливу на бізнес-

середовище;  

 організаційно-правові форми господарювання; 

 етапи підготовки засновницьких документів та перелік документів для 

отримання дозволів на початок роботи 

 порядок державної реєстрації підприємств та фізичних осіб-підприємців; 

 етапи та зміст бізнес-планування діяльності підприємства; 

 планування матеріально-технічних ресурсів, персоналу, асортименту 

продукції, ціни на продукцію; 

 порядок складання номенклатури справ та формування справ 

бухгалтерської служби, організацію документообігу та зберігання документів; 

 порядок складання та зберігання іншої документації за фахом. 

Навчальна практика надасть можливість студентам оволодіти наступними 

компетентностями та забезпечити нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання відповідно до Стандарту 

вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 07 ‒ Управління 
та адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування. 

 

Формування компетентностей та результатів навчання фахівців спеціальності  

071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування»  

 за навчальною дисципліною «Діловодство та документація» відповідно до Стандарту 

 

 
Перелік 

загальних 

компетентностей 

(ЗК) 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК03. Здатність працювати в команді.  

ЗК04.Здатність працювати автономно.  

ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  
ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово.  

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і 

комунікаційних технологій.  

ЗК12. Здатність діяти  соціально відповідально та свідомо.  

 

Перелік фахових 
компетентностей 

(ФК) 

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські 

операції суб’єктів господарювання в фінансовому та 

управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у 
звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб 

осіб, що приймають рішення.  

СК04. Застосовувати знання права, податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів господарювання. 
СК06. Здійснювати облікові, аудиторські процедури із 
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застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і 

комп’ютерних технологій. 
СК07. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з 

надання впевненості. 

СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення 
управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання 

ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності 

звітності, збереження й використання його ресурсів.  
СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності 

підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського 

обліку, оподаткування. 

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання 
професійних обов’язків.  

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо  професійної 

діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого 
розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 

СК12. Здатність формувати інформацію про об’єкти 
оподаткування та здійснювати розрахунки податкових платежів з 

метою відображення їх  в обліку і податковій звітності. 

Перелік 
програмних 

результатів 

навчання (ПРН) 

ПР02 Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, 

контрольної, податкової та статистичної систем в 
інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної 

інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і 

екологічної відповідальності підприємств. 
ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності 

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

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств 

різних форм власності, організаційно-правових форм 

господарювання та видів економічної діяльності.  
ПР08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління 

підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з 

використанням обліково-аналітичної інформації. 
ПР09. Ідентифікувати та оцінювати ризики господарської 

діяльності підприємств.  

ПР13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств 
у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння 

їх ринкового позиціонування.   

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти 

лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися 
етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне 

різноманіття.  

ПР20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог 
соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти 

планувати  та управляти часом.  
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5. Політика курсу 

Політика здобуття знань з навчальної практики визначається загальними 
положеннями підготовленими на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту при навчанні фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». 

 

 

6. Робоча програма 

6.1. Зміст навчальної практики  
Розділ 1. Організаційні основи бізнесу в Україні 

Модуль 1. Технологія заснування бізнесу. 

Тема 1. Економічна природа бізнесу. Формування бізнес-ідей та їх 

обґрунтування. 

Роль бізнесу в сучасній економіці. Елементи системи бізнесу. Сутність, 

суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності. Рушійні сили підприємництва. 
Основні якості підприємця. Розробка концепції бізнесу. Елементи та джерела бізнес-

ідей. Генерування ідей бізнесу. Обґрунтування бізнес-ідей. Вибір способу входження 

у бізнес. Створення нового підприємства з «нуля». Придбання діючого бізнесу. 
Придбання франшизи.  

Тема 2. Загальна характеристика підприємства та фактори впливу на бізнес-

середовище 
Характеристика організаційно-правових форм підприємницької діяльності, 

визначення переваг та недоліків. Вибір організаційно-правової форми для власного 

бізнесу та його обґрунтування. Здійснення класифікації підприємства за наступними 

ознаками: 1) галузево-функціональний вид діяльності (КВЕД); правовий статус і 
організаційно-правова форма господарювання (КОПФГ); адміністративно-

територіальний устрій (КОАТУУ).  

Визначення факторів впливу на відкриття власного бізнесу. Аналіз ринку 
(існуючих потреб потенційних споживачів), складання «портрету» споживача. 

Характеристика конкуренції (за видами: цінової і нецінової конкуренції, 

предметної, функціональної, видової; за типами: чиста, досконала, ефективна, 
монопольна, олігополія). Визначення конкурентних переваг. 

Побудова схеми впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на 

організацію бізнесу. 

Тема 3. Розробка та затвердження засновницьких документів. Підготовка 
документів для державної реєстрації бізнесу.  

Документи, необхідні для створення акціонерних товариств . Документи, 

необхідні для створення товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. 
Документи, необхідні для створення інших організаційних форм бізнесу. Етапи 

підготовки засновницьких документів. Формування установчого договору і статуту 

підприємства. Основні вимоги до складання статуту. Особливості внесення змін і 
доповнень у Статут підприємства. Установчі збори, оформлення протоколу зборів 

згідно вимог діловодства. Підготовка документів для відкриття рахунку в банку. 

Заповнення заявки про відкриття рахунку встановленого зразку. 

Тема 4. Підготовка документів для отримання дозволів на початок роботи. 
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 

Дозвільні документи у сфері пожежної безпеки. Підготовка документів необхідних 

для оформлення декларації органів державної служби з надзвичайних ситуацій. 
Складання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань пожежної безпеки. Декларація відповідності матеріально-
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технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці.  

Санітарні документи: висновок державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи, експлуатаційний дозвіл, декларація відповідності матеріально-технічної 

бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства (Постанова №922).  
Перелік ліцензованих видів діяльності. Закон України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності». 

Тема 5. Державна реєстрація суб’єктів господарювання. Оформлення змін у 

підприємницькій діяльності. 
Основні положення процедури державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності. Порядок державної реєстрації фізичної особи-підприємця. Порядок 

державної реєстрації юридичної особи. Заповнення реєстраційної картки 

встановленого зразка (форма 1). Обставини, за яких можлива відмова в реєстрації 
підприємства.  

Основні випадки змін умов бізнесу. Випадки, які потребують внесення змін до 

відомостей про юридичну особу. Форма реєстраційної картки на проведення 
державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (форма 3). 

Форма реєстраційної картки на внесення змін до відомостей про юридичну особа 

(форма 4). 
Модуль ІІ. Технологія бізнес-планування діяльності підприємства 

Тема 1. Основи бізнес-планування 

Призначення та структура бізнес-плану. Основні етапи формування бізнес-

плану та його різновиди. Основні вимоги оформлення та складання бізнес-плану. 
Фактори, що впливають на зміст бізнес-плану.  Формування інформаційного поля 

бізнес-плану. Загальні вимоги до стиля написання бізнес-плану. Форма титульного 

аркуша та правила оформлення змісту. Додатки. 
Тема 2. Планування організаційної структури та визначення потреби 

підприємства у персоналі. 

Визначення оптимальної організаційної структури підприємства. Органи 
управління підприємством. Власники підприємства та команда менеджерів. 

Організаційна схема управління підприємством. Формування штату працівників. 

Класифікатор професій. Документ «Структура і штатна чисельність»: вимоги до 

складання та затвердження, порядок внесення змін. Складання штатного розпису. 
Внесення змін до штатного розпису. Характеристика основних розділів 

організаційного плану. 

Тема 3. План матеріально-технічного постачання та джерела фінансування 
бізнесу. 

Потреба в матеріально-сировинних ресурсах. Завдання матеріально-технічного 

забезпечення. Зміст планування матеріально-технічного забезпечення. Методи 
визначення потреби у матеріально-технічних ресурсах. Служба матеріально-

технічного забезпечення.  

Джерела формування фінансових ресурсів: власний капітал, банківські кредити, 

фандрейзинг, краудфандінг, краудлендінг, краутінвестінг, грантова діяльність та ін. 
Переваги та недоліки основних джерел фінансування власного підприємства. 

Фінансові відносини.  

Тема 4. План і структура виробництва продукції 
Цілі і структура виробничого плану. Характеристика продукції за проектом.  

Особливості формування виробничої програми. Планування виробничої програми у 

натуральному виразі: визначення асортименту та номенклатури продукції. Складання 
наряду-замовлення на виготовлення продукції. Основні види технологічної 

документації.  
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Опис базових галузевих параметрів (сировинна база галузі та рівень доступу 

підприємства до необхідного ресурсного забезпечення для реалізації проекту, 
динаміка обсягів продаж в досліджуваній галузі за останні роки).  

Тема 5. План продажів та ціноутворення в бізнесі.  

Визначення цілей і завдань збутової діяльності. Визначення можливих каналів 
збуту та обсягів продажу. Розробка плану продажів. 

Політика ціноутворення. Методи ціноутворення, що використовуються в бізнес-

плані. Аналіз цін продуктів-конкурентів. Аналіз факторів впливу на рівень ціни. 
Обрахування витрат підприємства на виготовлення та реалізацію одиниці продукції. 

Планування ціни на готову продукцію. 
Розділ 2. Основні аспекти організації діловодства за фахом 

Модуль І. Організація діловодства у бізнесі. 

Тема 1. Кадрова документація при укладанні трудових відносин 

Кодекс законів про працю. Порядок оформлення на роботу. Трудовий договір та 

умови його виконання. Контракт. Трудова угода. Поняття трудової книжки. Порядок 
ведення трудових книжок. Заповнення трудової книжки. Особливості 

працевлаштування певної категорії працівників. Порядок ведення особових справ. 

Тема 2. Документація при укладанні договорів та забезпечення виконання 
сторонами угод договірних зобов’язань.  

Організація договірних взаємовідносин у бізнесі. Види договорів та їх 

характеристика. Загальні положення щодо змісту договорів. Укладення, зміни і 

розірвання договорів. Способи забезпечення виконання договорів. Складання 
договору постачання. Зовнішньоекономічні контракти. Особливості вирішення 

зовнішньоекономічних спорів. 

Види забезпечення виконання сторонами своїх зобов’язань: завдаток, 
поручництво, гарантія, застава. Особливості завдатку. Договір поручництва. Сутність 

гарантії та застави. Предмет застави.  

Тема 3. Документація для цілей податкового обліку.  
Складання паперової та електронної форми первинних документів, регістрів 

бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних 

з обчисленням та сплатою податків і зборів. Порядок та відповідальність для 

зберігання документів. Порядок надання первинних документів під час проведення 
перевірок контролюючими органами. Вилучення документів. 

Перелік документів, необхідних для отримання податкової знижки. Документи, 

на підставі яких визначають податковий кредит. 
Тема 4. Документація у сфері фінансових послуг. 

Документація для відображення фінансових послуг: договір, акт виконаних 

послуг, акт взаємозаліку, платіжне доручення, платіжна вимога, платіжна вимога-
доручення, касовий ордер, меморіальний ордер, розрахунковий чек, виписка банку, 

акт страхового випадку, наказ керівника, судове рішення, біржовий звіт, звіт торговця 

цінними паперами та інші документи, оформлені відповідно до вимог законодавства 

та внутрішньооблікової політики фінансової установи. 
Тема 5. Документація для цілей аудиту на підприємстві 

Перелік документів, необхідних для проведення аудиторської перевірки. 

Джерела аудиторських доказів. Документування ходу та результатів внутрішнього 
аудиту. Характер і цілі аудиторської документації. Форма та обсяг аудиторської 

документації. Вимоги до підготовки аудиторської документації. Внесення змін про 

аудиторську документацію. Формування та зберігання справ внутрішнього аудиту. 
Модуль ІІ. Організація діловодства бухгалтерської служби 

Тема 1. Вимоги до оформлення обліково-фінансової та іншої бухгалтерської 

http://mego.info/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB-3-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%83-%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://mego.info/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB-3-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%83-%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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документації 

Основні вимоги до оформлення в бухгалтерському обліку первинних та 
зведених бухгалтерських документів. Основні реквізити документа. Форми та бланки 

документів. Порядок реєстрації, затвердження та підписання обліково-фінансової та 

іншої бухгалтерської документації. Відповідальність за неправильне складання та 
реєстрацію документів. Виправлення помилок у первинних документах та облікових 

регістрах.  

Тема 2. Організація документообігу в системі бухгалтерського обліку. 
Принципи документального забезпечення записів у бухгалтерському обліку.  

Організація документообігу. Призначення графіка документообігу. Порядок 

складання графіка документообігу. Операції з основними засобами. Операції з 

запасами. Касові операції. Операції по розрахунках. Інші операції.  Витяг з графіка 
документообігу. Форми уніфікації тексту в бухгалтерських документах.  

Тема 3.  Порядок формування номенклатури справ бухгалтерської служби та 

зведеної номенклатури підприємства. 
Систематизація бухгалтерських документів. Підготовка номенклатури справ 

бухгалтерської служби та зведеної номенклатури справ підприємства. Ознайомлення з 

вимогами до складання, оформлення та погодження, застосування типового та 
відомчих (галузевих) переліків документів зі строками зберігання.  

Тема 4. Оперативне зберігання бухгалтерських документів. 

Вимоги до зберігання документів. Строки зберігання первинних документів, 

облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності в бухгалтерській службі.  
Порядок зберігання бланків суворої звітності. Порядок зберігання електронних 

документів. Видача первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та 

іншої звітності з бухгалтерської служби. Вилучення первинних документів, облікових 
регістрів, бухгалтерської та іншої звітності.  

Тема 5. Архівне зберігання бухгалтерських документів. 

Порядок передачі бухгалтерської документації до архіву підприємства. Строки 
зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та іншої 

звітності в архіві підприємства. Видача первинних документів, облікових регістрів, 

бухгалтерської та іншої звітності з архіву підприємства. Порядок знищення 

первинних документів, облікових регістрів і звітності підприємства. 
 

 

6.2. Структура навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання  

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

прак- 
тичні 

заняття 

самос- 
тійна 

робота 

1 2 3 4 5 
Розділ 1. Організаційні основи бізнесу в Україні 

Змістовий модуль І. Технологія заснування бізнесу. 30 30 - 

1 Економічна природа бізнесу. Формування бізнес-

ідей та їх обґрунтування 

6 6 - 

2 Загальна характеристика підприємства та фактори 

впливу на бізнес-середовище 

6 6 - 

3 Розробка та затвердження засновницьких 
документів. Підготовка документів для державної 

6 6 - 
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реєстрації бізнесу 

4 Підготовка документів для отримання дозволів на 
початок роботи 

6 6 - 

5 Державна реєстрація суб’єктів господарювання. 

Оформлення змін у підприємницькій діяльності 

6 6 - 

Всього годин за розділом 1 (1-й семестр) 30 30 - 

Змістовий модуль ІІ. Технологія бізнес-планування 

діяльності підприємства 

30 30 - 

6 Основи бізнес-планування 6 6 - 

7 Планування організаційної структури та визначення 

потреби підприємства у персоналі 

6 6 - 

8 План матеріально-технічного постачання та 
джерела фінансування бізнесу 

6 6 - 

9 План і структура виробництва продукції 6 6 - 

10 План продажів та ціноутворення в бізнесі 6 6 - 

Всього годин за розділом 1 (2-й семестр) 30 30 - 

Розділ 2. Основні аспекти організації діловодства за фахом 

Змістовий модуль І. Організація діловодства у бізнесі 30 30 - 

1 Кадрова документація при укладанні трудових 

відносин 

6 6 - 

2 Документація при укладанні договорів та 

забезпечення виконання сторонами угод договірних 
зобов’язань 

6 6 - 

3 Документація для цілей податкового обліку 6 6 - 

4 Документація у сфері фінансових послуг 6 6  

5 Документація для цілей аудиту на підприємстві 6 6  

Всього годин за розділом ІІ (3-й семестр) 30 30 - 

Змістовий модуль ІІ. Організація діловодства 
бухгалтерської служби 

30 30 - 

6 Вимоги до оформлення обліково-фінансової та 

іншої бухгалтерської документації 

6 6 - 

7 Організація документообігу в системі 
бухгалтерського обліку 

6 6 - 

8 Порядок формування номенклатури справ 

бухгалтерської служби та зведеної номенклатури 
підприємства 

6 6 - 

9 Оперативне зберігання бухгалтерських документів 6 6 - 

10 Архівне зберігання бухгалтерських документів 6 6  

Всього годин за розділом ІІ (4-й семестр) 30 30 - 
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6.3. Структура навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання  

№ 
п/п 

Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

прак- 

тичні 
заняття 

самос- 

тійна 
робота 

1 2 3 4 5 

Розділ 1. Організаційні основи бізнесу в Україні 

Змістовий модуль І. Технологія заснування бізнесу. 30 4 26 

1 Економічна природа бізнесу. Формування бізнес-

ідей та їх обґрунтування 

6 0,5 5,5 

2 Загальна характеристика підприємства та фактори 
впливу на бізнес-середовище 

6 0,5 5,5 

3 Розробка та затвердження засновницьких 

документів. Підготовка документів для державної 
реєстрації бізнесу 

6 1 5 

4 Підготовка документів для отримання дозволів на 

початок роботи 

6 1 5 

5 Державна реєстрація суб’єктів господарювання. 

Оформлення змін у підприємницькій діяльності 

6 1 5 

Всього годин за розділом 1 (1-й семестр) 30 4 26 

Змістовий модуль ІІ. Технологія бізнес-планування 
діяльності підприємства 

30 6 24 

6 Основи бізнес-планування 6 1 5 

7 Планування організаційної структури та визначення 
потреби підприємства у персоналі 

6 2 4 

8 План матеріально-технічного постачання та 

джерела фінансування бізнесу 

6 1 5 

9 План і структура виробництва продукції 6 1 5 

10 План продажів та ціноутворення в бізнесі 6 1 5 

Всього годин за розділом 1 (2-й семестр) 30 6 24 

Розділ 2. Основні аспекти організації діловодства за фахом 

Змістовий модуль І. Організація діловодства у бізнесі 30 4 26 

1 Кадрова документація при укладанні трудових 

відносин 

6 1 5 

2 Документація при укладанні договорів та 

забезпечення виконання сторонами угод договірних 

зобов’язань 

6 1 5 

3 Документація для цілей податкового обліку 6 0,5 5,5 

4 Документація у сфері фінансових послуг 6 1 5 

5 Документація для цілей аудиту на підприємстві 6 0,5 5,5 

Всього годин за розділом ІІ (3-й семестр) 30 4 26 
Змістовий модуль ІІ. Організація діловодства 

бухгалтерської служби 

30 6 5 

6 Вимоги до оформлення обліково-фінансової та 
іншої бухгалтерської документації 

6 1 5 

7 Організація документообігу в системі 

бухгалтерського обліку 

6 1 5 
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8 Порядок формування номенклатури справ 

бухгалтерської служби та зведеної номенклатури 
підприємства 

6 2 4 

9 Оперативне зберігання бухгалтерських документів 6 1 5 

10 Архівне зберігання бухгалтерських документів 6 1 5 

Всього годин за розділом ІІ (4-й семестр) 30 6 24 

 

 

6.5. Зміст практичних занять 

У процесі проведення заняття з навчальної практики студенти самостійно (при 

попередньому пояснені викладача) вирішують запропоновані завдання різного рівня 
складності (стереотипні, діагностичні та евристичні). Наприкінці заняття викладачем 

проводиться перевірка роботи, яку виконували студенти, та підведення підсумків з 

виставленням відповідних оцінок. 

Перелік практичних занять формується викладачами з врахуванням 

пропозицій студентів, роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних 

сучасних потреб щодо практики ведення бізнесу. 

За кожним модулем закріплене завдання відповідно до теми зайняття: 

 
Практичні завдання за розділом 1. Організаційні основи бізнесу в Україні 
6.5.1. Практичні заняття за модулем 1. Технологія заснування бізнесу. 

Заняття 1-3 

Тема 1. Економічна природа бізнесу. Формування бізнес-ідей та їх 
обґрунтування. 

1.1. Сформулювати роль бізнесу в сучасній економіці. Розглянути рушійні 

сили підприємництва. 

1.2.  Вивчити, які має права та обов’язки підприємець з метою реалізації 
господарської ініціативи. Визначити необхідні якості підприємця та критерії 

успішного бізнесу. 

1.3. Вивчити джерела та створити банк бізнес-ідей за трьома напрямками: 
виробництво (виготовлення, обробка), надання послуг, торгівля. Керуючись 

викладеною методикою, обґрунтувати ідею власного бізнесу, яка може бути 

запропонована для реалізації на ринку.  
1.4. Вибрати та обґрунтувати спосіб входження у бізнес. Розробити стратегію 

реалізації мети майбутнього бізнесу. Обрати назву підприємства та місце 

розташування. 

Заняття 4-6 
Тема 2. Загальна характеристика підприємства та фактори впливу на бізнес-

середовище 

2.1. Дати характеристику організаційно-правовим формам підприємництва і 
вказати на їх переваги та недоліки. 

2.2. Здійснити вибір організаційно-правової форми для власного бізнесу, 

обґрунтувати свій вибір 
2.3. Дати характеристику створеного підприємства за наступними ознаками: 1) 

галузево-функціональний вид діяльності (КВЕД); правовий статус і організаційно-

правова форма господарювання (КОПФГ); адміністративно-територіальний устрій 

(КОАТУУ).  
2.4. Визначити факторів впливу на відкриття власного бізнесу. Скласти 

«портрет» споживача. Розробити анкету для дослідження споживчого ринку.  
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2.5. Дати характеристику конкуренції. Визначити конкурентні переваг для 

умовно створеного підприємства. 
Заняття 7-9 

Тема 3. Розробка та затвердження засновницьких документів. Підготовка 

документів для державної реєстрації бізнесу.  
3.1. Розглянути документи, необхідні для створення акціонерних товариств, 

товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, інших організаційних форм 

бізнесу.  
3.2. Вивчити етапи підготовки засновницьких документів та основні вимоги до 

складання статуту.  

3.3. Розробити Статут створеного (умовного) підприємства згідно вимог 

діловодства. Розглянути особливості внесення змін і доповнень у Статут 
підприємства. 

3.4. Оформити протокол зборів засновників згідно вимог діловодства. 

3.5. Підготувати документи для відкриття рахунку в банку. Заповнити заявку 
про відкриття рахунку встановленого зразку. 

Заняття 10-12 

Тема 4. Підготовка документів для отримання дозволів на початок роботи. 
4.1. Ознайомитись зі змістом Закону України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності»  

4.2. Підготувати перелік документів необхідних для оформлення декларації 

органів державної служби з надзвичайних ситуацій.  
4.3. Скласти декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань пожежної безпеки. 

4.4. Скласти декларацію відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 
вимогам законодавства з питань охорони праці.  

4.5. Вивчити необхідні санітарні документи: висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи, експлуатаційний дозвіл, декларація відповідності 
матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства 

(Постанова №922). 

4.6. Розглянути перелік видів діяльності, які підлягають ліцензуванню згідно 

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». 
Заняття 13-15 

Тема 5. Державна реєстрація суб’єктів господарювання . Оформлення змін у 

підприємницькій діяльності. 
5.1. З’ясувати функції державного реєстратора, ким він призначається і кому 

підпорядковується. 

5.2. Ознайомитися з порядком державної реєстрації фізичної особи-підприємця.  
5.3. Ознайомитися з порядком державної реєстрації юридичної особи.  

5.4. Скласти реєстраційну картку встановленого зразка на проведення державної 

реєстрації юридичної особи, яку планується створити та зареєструвати. 

5.5. З’ясувати обставини, за яких можлива відмова в реєстрації підприємства. 
5.6. З’ясувати випадки, які потребують внесення змін до відомостей про 

юридичну особу. 

 
6.5.2. Практичні заняття за модулем ІІ. Технологія бізнес-планування 

діяльності підприємства 

Заняття 1-3 
Тема 1. Основи бізнес-планування 

1.1.Вивчити етапи розробки бізнес-плану. 
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1.2.Розглянути типову структуру бізнес-плану. 

1.3. Вивчити основні вимоги до оформлення та складання бізнес-плану і 
фактори, що впливають на формування його змісту.  

1.4. З’ясувати загальні вимоги до стилю написання бізнес-плану.  

1.5. Вивчити вимоги до оформлення додатків. 
Заняття 4-6 

Тема 2. Планування організаційної структури та визначення потреби 

підприємства у персоналі. 
2.1. З’ясувати фактори, що визначають оптимальну організаційну структуру 

підприємства. Охарактеризувати потребу бізнесу в персоналі за категоріями 

працівників (спеціалісти, службовці, працівники). 

2.2. Вивчити можливі органи управління підприємством.  
2.3. Скласти організаційну схему управління підприємством.  

2.4. З’ясувати порядок формування штату працівників.  

2.5. Розглянути зміст Класифікатора професій.  
2.6. Перерахувати основні структурні підрозділи створеного (умовного) 

підприємства. Перевірити назви посад працівників згідно Класифікатора професій.  

2.7. Скласти документ «Структура і штатна чисельність» згідно вимог 
діловодства. 

2.8. Скласти штатний розпис згідно вимог розміщення реквізитів, підписання, 

затвердження. 

2.9.  Розглянути порядок внесення змін до штатного розпису.  
2.10. Дати характеристику основних розділів організаційного плану. 

Заняття 7-9 

Тема 3. План матеріально-технічного постачання та джерела фінансування 
бізнесу. 

3.1. Вивчити методи визначення потреби у матеріально-технічних ресурсах. 

Визначити  потребу в матеріально-сировинних ресурсах для умовно створеного 
підприємства.  

3.2. Розглянути структуру служби матеріально-технічного забезпечення.  

3.3. З’ясувати можливі джерела формування фінансових ресурсів, їх переваги та 

недоліки  
Заняття 10-12 

Тема 4. План і структура виробництва продукції 

4.1. З’ясувати цілі і структуру виробничого плану, особливості формування 
виробничої програми.  

4.2. Скласти виробничу програму у натуральному виразі: визначити асортимент 

та номенклатуру продукції.  
4.3. Скласти наряд-замовлення на виготовлення продукції.  

4.4. З’ясувати основні види технологічної документації.  

4.5. Здійснити опис базових галузевих параметрів (сировинної бази галузі та 

рівень доступу умовно створеного підприємства до необхідного ресурсного 
забезпечення для реалізації проекту,  

4.6. З’ясувати динамікe обсягів продаж в досліджуваній галузі за останні три 

роки.  
Заняття 13-15 

Тема 5. План продажів та ціноутворення в бізнесі.  

5.1. Визначити цілі і завдання збутової діяльності.  
5.2. Визначити можливі канали збуту та обсяги продажу для умовного 

створеного підприємства. 



 
18 

5.3.  Розробити план продажу. 

5.4. Вивчити методи ціноутворення, що використовуються в бізнес-плані. 
5.5. провести аналіз цін продуктів-конкурентів.  

5.6. З’ясувати фактори впливу на рівень ціни запропонованої продукції на 

ринок.  
5.7. Обрахувати витрати підприємства на виготовлення та реалізацію одиниці 

продукції.  

5.8. Визначити ціну на готову продукцію умовно створеного підприємства. 
 

Практичні заняття за розділом 2. Основні аспекти організації діловодства 

за фахом 
6.5. 3. Практичні заняття за модулем І. Організація діловодства у бізнесі. 

Заняття 1-3 

Тема 1. Кадрова документація при укладанні трудових відносин 

1.1. З’ясувати порядок оформлення на роботу.  
1.2. Розглянути зміст трудового договору. 

1.3. З’ясувати різницю між трудовим договором та контрактом. Розглянути зміст 

контракту. 
1.4. Розглянути зміст трудової угоди.  

1.5. Вивчити порядок ведення трудових книжок.  

1.6. Заповнити приклад трудової книжки.  

1.7. Скласти перелік документів особової справи. 
Заняття 4-6 

Тема 2. Документація при укладанні договорів та забезпечення виконання 

сторонами угод договірних зобов’язань.  
2.1. Розглянути класифікацію підприємницьких договорів. З’ясувати загальні 

положення щодо змісту, укладення, зміни і розірвання підприємницьких договорів .  

2.2. Скласти договір купівлі-продажу товарів. 
2.3. Скласти договір постачання товарів. 

2.4. Скласти договір оренди майна. 

2.5. Розглянути класифікацію і характеристику форм виходу на зовнішні ринки. 

З’ясувати структуру змісту зовнішньоекономічного контракту.  
2.6. Скласти договір про завдаток. 

2.7. Скласти договір поручництва. 

2.8. Скласти договір гарантії. 
2.9. Скласти договір про заставу майна з залишенням майна у заставника. 

2.10. Скласти договір про заставу майна з передачею майна заставоутримувачу. 

Заняття 7-9 
Тема 3. Документація для цілей податкового обліку.  

3.1. Розглянути вимоги до складання паперової та електронної форми первинних 

документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, 

пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів.  
3.2. З’ясувати порядок та відповідальність за зберігання документів.  

3.3. З’ясувати порядок надання первинних документів під час проведення 

перевірок контролюючими органами.  
3.4. Вивчити особливості вилучення документів. 

3.5. Скласти перелік документів, необхідних для отримання податкової знижки.  

3.6. Вивчити документи, на підставі яких визначають податковий кредит. 
Заняття 10-12 

Тема 4. Документація у сфері фінансових послуг. 

http://mego.info/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB-3-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%83-%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://mego.info/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB-3-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%83-%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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4.1. Вивчити особливості документації для відображення фінансових послуг. 

4.2. Скласти акт взаємозаліку,  
4.3. Заповнити реквізити платіжного доручення, платіжної вимоги, платіжної 

вимоги-доручення,  

4.4. З’ясувати реквізити розрахункового чеку, виписки банку, акту страхового 
випадку,  

4.5. Вивчити особливості складання біржового звіту, звіту торговця цінними 

паперами  
Заняття 13-15 

Тема 5. Документація для цілей аудиту на підприємстві 

5.1. Скласти перелік документів, необхідних для проведення аудиторської 

перевірки.  
3.2. З’ясувати джерела аудиторських доказів.  

3.3. Вивчити сутність та порядок складання документів у процесі проведення 

аудиту та результатів аудиту.  
3.4. Розглянути вимоги до внесення змін про аудиторську документацію. 

3.5. Вивчити порядок формування та зберігання справ внутрішнього аудиту. 
 
6.5.4. Практичні заняття за модулем ІІ. Організація діловодства 

бухгалтерської служби 

Заняття 1-3 

Тема 1. Вимоги до оформлення обліково-фінансової та іншої бухгалтерської 
документації 

1.1.  Вивчити основні реквізити бухгалтерських документа, форми та бланки 

документів.  
1.2. З’ясувати порядок реєстрації, затвердження та підписання обліково-

фінансової та іншої бухгалтерської документації.  

1.3. Розглянути відповідальність за неправильне складання та реєстрацію 
документів.  

1.4. Вивчити можливі способи вправлення помилок у первинних документах та 

облікових регістрах. 

Заняття 4-6 
Тема 2. Організація документообігу в системі бухгалтерського обліку. 

2.1. З’ясувати принципи документального забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку.   
2.2. Розглянути організацію документообігу бухгалтерської документацію, . 

призначення графіка документообігу.  

2.4. Скласти графік документообігу за основними господарськими операціями. 
2.5. Ознайомитися, в яких цілях готується витяг з графіка документообігу.  

2.6. Ознайомитися з формами уніфікації тексту в бухгалтерських документах. 

Заняття 7-9 

Тема 3.  Порядок формування номенклатури справ бухгалтерської служби та 
зведеної номенклатури підприємства. 

3.1. Розглянути порядок підготовки номенклатури справ бухгалтерської служби  

та зведеної номенклатури справ підприємства.  
3.2. Ознайомитися з порядком формування справ. 

3.3. Скласти номенклатуру справ структурного підрозділу (бухгалтерської 

служби умовно створеного підприємства).  
3.4. Розглянути порядок підготовки зведеної номенклатури справ підприємства.  

3.5. Вивчити особливості закриття діловодного року. 
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Заняття 10-12 

Тема 4. Оперативне зберігання бухгалтерських документів. 
4.1. Ознайомитися з вимогами до зберігання бухгалтерської документації. 

4.2. З’ясувати строки зберігання первинних документів, облікових регістрів, 

бухгалтерської та іншої звітності в бухгалтерській службі.   
4.3. Розглянути порядок зберігання бланків суворої звітності.  

4.4. Розглянути порядок зберігання електронних документів.  
4.5. Ознайомитися з особливостями видачі первинних документів, облікових 

регістрів, бухгалтерської та іншої звітності з бухгалтерської служби.   

4.6. З’ясувати порядок вилучення первинних документів, облікових регістрів, 

бухгалтерської та іншої звітності.  

Заняття 13-15 
Тема 5. Архівне зберігання бухгалтерських документів. 

5.1. З’ясувати порядок передачі бухгалтерської документації до архіву 

підприємства.  
5.2. З’ясувати строки зберігання первинних документів, облікових регістрів, 

бухгалтерської та іншої звітності в архіві підприємства.  

5.3. Вивчити порядок вилучення первинних документів, облікових регістрів, 
бухгалтерської та іншої звітності з архіву підприємства.  

5.4. Вивчити порядок знищення первинних документів, облікових регістрів і 

звітності підприємства. 

 

6.6. Методи навчання 

Навчальна практика передбачає навчання через: 

1. Практико-орієнтоване навчання, використання електронних засобів 

навчання для отримання зворотного зв’язку; 

2. Опитування усні та письмові, в тому числі із використанням електронних 
засобів навчання (в тому числі, власних мобільних пристроїв); 

3. Ділові ігри (групова форма роботи); 

Під час проведення навчальної практики застосовуються словесні, наочні та 
практичні методи навчання. 

Словесні (розповідь, пояснення, бесіда) і наочні (ілюстрація, демонстрація) 
використовуються під час консультацій, практичні при проведенні практичних робіт. 

Під час проведення практичних занять застосовуються наочні спостереження 

та словесні бесіди: вступні, поточні, репродуктивні, евристичні, підсумкові; 
студентами виконуються вправи: творчі, усні, практичні.  

 

7. Політика оцінювання 
Контроль знань студентів з навчальної практики здійснюється в усній  і 

письмовій формі за допомогою системи контрольних заходів:  

1) контроль знань за темою (окремою або декількома компетентностями); 
2) підсумковий семестровий контроль знань за навчальною практикою 

(компетентності навчальної практики). 

Контрольне завдання за змістовним модулем знань (тема, розділ, навчальна 

дисципліна) включає теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину 
(практичне завдання).  

Контроль роботи студентів для зарахування змістовних модулів знань 

проводиться за такими видами робіт: 

 робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і перевірки 
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виконаних практичних завдань; 

 підготовка та презентація звіту. 

Остаточна оцінка за навчальною практикою розраховує  таким чином 

Види оцінювання Кількість балів 

Виконання звіту – письмово за написання тексту до 60 

Захист звіту – усно – презентація до 40 

Разом  до 100 

 

8. Вимоги до представлення звіту з навчальної практики 

Звіт з навчальної практики є самостійною роботою студента.  

Звіт за Розділом 1, який формує компетентності з організації бізнесу може бути 

представлений у вигляді розробки проекту створення умовного підприємства та 

необхідних документів для заснування бізнесу. 

Звіт за Розділом 2, який формує компетентності з організації роботи з 

документами може бути представлений у вигляді : висвітлення окремих теоретичних 

положень та формування сукупності документів, передбачених планом навчальної 
практики. 

Зміст звіту конкретизується кожним студентом в робочому плані погодженому з 

викладачем. 

Звіт приймається за умови, що здобувач вищої освіти виконав вимоги до завдань 

практики і звіт візуально містить всі необхідні компоненти виконаних завдань. Якщо 

звіт не відповідає установленим вимогам він не приймається на кафедру. Звіт повинен 
бути виправлений здобувачем вищої освіти відповідно до зауважень керівника від 

кафедри, лише тоді він допускається до захисту. 

Презентації оформлюються і захищаються відповідно до Методичних 
рекомендацій що діють на кафедрі.  

 

9. Порядок захисту звіту з навчальної практики 

Захист звіту з навчальної практики проводиться за графіком і термінами, 

визначеними деканатом на комісії.  

Мета захисту – здобувач вищої освіти-практикант має підтвердити відповідну 
підготовку й оцінку здібностей і навичок щодо організації бізнесу та діловодства на 

підприємстві. Здобувач вищої освіти повинен добре орієнтуватися у змісті поданого 

до захисту звіту, вміти розкрити задані завдання, визначити та висловити власну 
думку щодо того чи іншого аспекту організації бізнесу та діловодства на 

підприємстві. 

Насамперед здобувачу вищої освіти потрібно підготувати відповіді на 
зауваження викладача – керівника з практики, а потім готуватися до захисту звіту в 

цілому. Кожний звіт, виходячи з його змісту і захисту оцінюється 100 бальною 

системою ЕСТS.  

Загальна оцінка звіту складається з оцінки за зміст звіту та оцінки за його 

захист.  

Оцінка за захист звіту включає відповіді здобувача вищої освіти на зауваження 
та запитання керівника практики, висловлення власної критичної думки та пропозицій 

щодо вдосконалення організації бізнесу та діловодства на підприємстві. 

Звіт, визнаний незадовільним, повертається здобувачу вищої освіти для 
переробки та усунення окремих недоліків. Несвоєчасна здача та (або) захист звіту з 

практики прирівнюється до неявки. 
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Звіт з навчальної практики оцінюється за бальною системою ЕСТS. 

 

Оцінювання змісту і захисту звіту з навчальної практики 
Оцінка За зміст Бали За захист Бали 

 

 
А 

5 (відмінно) 

 

Зміст і оформлення 
звіту відповідає у 
повному обсязі 

вимогам. Звіт містить 
змістовні і повні 

висновки. 

 

 
 

56-60 

Повна і правильна відповідь 

на запитання керівника практики; 
висловлення критичної думки щодо 
організації бізнесу і діловодства на 

підприємстві;  

 

 
 
 

 
36-40 

 
 

В 
 

4 (добре) 

Мають місце незначні 
недоліки в 

оформленні; помилки 
у розрахунках; не 

розкрито повністю 
деякі завдання або 

теоретичний характер 

деяких розділів звіту і 
висновків. 

 
 

 
 

51-55 

Не висловлено власної думки; 
відсутня відповідь на окремі запитання 

керівника практики; не володіння 
певною інформацією щодо даних на 

створеному підприємстві.  

 
 

 
 

34-35 

 
 

С 

 
4 (добре) 

Мають місце незначні 
недоліки в 

оформленні; не 

розкрито деякі 
завдання звіту або 

теоретичний характер 
деяких завдань звіту і 

висновків, що має бути 

допрацьовано. 

 
 
 

 
46-50 

Висловлена власна думка не 
відповідає наведеним даним звіту; 

ідсутня відповідь на запитання 

керівника практики; не володіння 
певною інформацією щодо організації 

бізнесу та діловодства  

 
 
 

 
31-33 

 

D 
3 

(задовільно) 

Мають місце недоліки 

в оформленні звіту;  
відсутня більшість 

документів; не 

розкрито завдання 
звіту. 

 

 
41-45 

Теоретична відповідь на окремі 

практичні питання; не допрацьовано 
частину зауважень, відсутня їх усна 

відповідь; неможливість зробити 

власних висновків.  

 

 
26-30 

 
 

Е 

3 
(задовільно) 

Мають місце значні 
недоліки в оформленні 

звіту;  відсутня 

більшість документів; 
окремі питання 

розкрито не вірно.  

 
 
 

36-40 

Теоретична відповідь на практичні 
питання; відповіді на допрацьовану 

частину зауважень не вірна, відсутня 

їх усна відповідь; неможливість 
зробити власних висновків. 

 
 
 

24-25 

 

Якщо за захист звіту студент одержує оцінку задовільно, то загальна оцінка за 
кількістю балів не може бути більша ніж добре. 
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