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ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Документальне забезпечення 

господарських операцій» складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра у галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи, порядок організації та 

методика документування господарських операцій на підприємстві.  

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни є процес документування господарських 

операцій на підприємстві. 

Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення дисципліни «Документальне забезпечення 

господарських операцій» забезпечується отриманими знаннями з дисциплін: «Бухгалтерський 

облік», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Вступ до фаху». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль № 1 – «Особливості організації діловодства на підприємстві та 

документування господарських операцій з обліку його активів і зобов’язань»; 

Змістовий модуль № 2 - «Порядок документування господарських операцій підприємства в 

цілях оподаткування і складання звітності та особливості роботи з окремими видами документів». 

 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 1.1.  Мета навчальної дисципліни «Документальне забезпечення господарських операцій» - 

висвітлити теоретичні засади, а також методологію документування господарських операцій на 

підприємствах України. 

 1.2  Основними завданнями вивчення дисципліни «Документальне забезпечення 

господарських операцій», є: 

- вивчити особливості організації діловодства та документування господарських операцій; 

- засвоїти порядок документального оформлення розрахункових операцій підприємства та 

операцій з грошовими коштами; 

- оволодіти навичками документування операцій із запасами;  

- вивчити порядок документального оформлення операцій з необоротними активами на 

підприємстві; 

- з’ясувати основні засади кадрового діловодства та особливості документування 

розрахунків з оплати праці на підприємстві; 

- оволодіти знаннями з правильного документального оформлення діяльності підприємства 

в цілях її оподаткування; 

- засвоїти порядок оформлення звітної документації на підприємстві;  

- вивчити особливості роботи з електронними та конфіденційними документами; 

- з’ясувати порядок виправлення помилок у документах. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, студенти повинні засвоїти певний 

обсяг матеріалу, вміти здійснювати розрахункові процедури з обліку, мати відповідні знання. 

Таблиця 1 

Вміння та знання студентів під час вивчення дисципліни «Документальне забезпечення 
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господарських операцій» 

Шифр умінь та 

змістових 

модулів 

 

Зміст умінь, що забезпечується 

 

ЗМ 1 

Засвоїти: основні принципи організації діловодства та документообігу на 

підприємстві, порядок документального оформлення господарських операцій з 

необоротними активами, запасами, грошовими коштами, особливості ведення 

кадрової документації та документів з нарахування й виплати заробітної плати 

працівникам. 

Вміти: заповнювати типові форми документів з обліку активів та зобов’язань. 

Знати: структуру системи діловодства, поняття та класифікацію документів, 

етапи їх опрацювання й вимоги щодо оформлення, порядок й терміни зберігання 

документів, особливості їх вилучення, знищення, передачі до архіву, вимоги до 

заповнення документів з обліку необоротних активів, запасів, грошових коштів, 

розрахунків, кадрів та заробітної плати.  

ЗМ 2 

Засвоїти: особливості формування документації для ведення обліку в цілях 

оподаткування, порядок складання й подання звітності підприємства, роботи з 

електронними документами й документацією, що містить конфіденційну 

інформацію, виправлення помилок в облікових документах. 

Вміти: заповнювати податкові документи та форми фінансової звітності 

підприємства, виправляти помилки в документах. 

Знати: вимоги до оформлення податкових документів, норми законодавства про 

формування та подання звітності, особливості складання й опрацювання 

документації в електронній формі, а також тієї, що містить конфіденційні дані, 

види помилок в документах та методику їх виправлення. 

Для вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

2.1. Лекційні заняття 

Таблиця 2 

Шифр 

змістового 

модуля 

 

Назва змістового модуля 

Кількість 

аудиторних годин 

Денна форма 

ЗМ 1 
Особливості організації діловодства на підприємстві та документування 

господарських операцій з обліку його активів і зобов’язань 
10 

ЗМ 2 

Порядок документування господарських операцій підприємства в цілях 

оподаткування і складання звітності та особливості роботи з окремими видами 

документів 

6 

Всього 16 

 

2.2. Практичні заняття 

                                                                                                                                  Таблиця 3 

Шифр 

змістового 

модуля 

 

Назва змістового модуля 

Кількість 

аудиторних годин 

Денна форма 
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ЗМ 1 
Особливості організації діловодства на підприємстві та документування 

господарських операцій з обліку його активів і зобов’язань 
10 

ЗМ 2 

Порядок документування господарських операцій підприємства в цілях 

оподаткування і складання звітності та особливості роботи з окремими видами 

документів 

6 

Всього 16 

 

2.3. Самостійна робота 

  Таблиця 4 

Шифр 

змістового 

модуля 

 

Назва змістового модуля 

Кількість годин 

Денна форма 

ЗМ 1 
Особливості організації діловодства на підприємстві та документування 

господарських операцій з обліку його активів і зобов’язань 
38 

ЗМ 2 

Порядок документування господарських операцій підприємства в цілях 

оподаткування і складання звітності та особливості роботи з окремими видами 

документів 

20 

Всього 58 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI / Верховна 

Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України 

від 16.07.1999 № 996-XIV/ Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 

3. Про забезпечення функціонування української мови як державної: Закон України від 

25.04.19 р. № 2704-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-

19#Text. 

4. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.03 р. № 

851-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text. 

5. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.17 р. № 2155-VIIІ / Верховна Рада 

України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text. 

6. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ 

Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.95 р. / Верховна Рада України. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95. 

7. Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, 

органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях: Наказ 

Міністерства юстиції України від 18.06.2015  № 1000/5 / Верховна Рада України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15. 

8. Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та 

органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням 

строків зберігання документів: Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012  № 578/5 / 

Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12. 

9. Бибик С.П., Сюта Г.М. Ділові документи та правові папери : листи, протоколи, заяви, 

договори, угоди / відп. редактор С.І. Стоцький. Харків: Прапор, 2012. 492 с. 

10. Карпенко О.О., Матліна М.М. Сучасне діловодство: навч. посіб. Х. : Нац. аерокосм. ун-т 

«Харк. авіац. ін-т», 2009. 75  с. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/57ASHQE4SU57N65CT1MQ1RGFCULVX9M3GS9EMGT538SRYYX3PJ-24684?func=service&doc_number=000394986&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/57ASHQE4SU57N65CT1MQ1RGFCULVX9M3GS9EMGT538SRYYX3PJ-24684?func=service&doc_number=000394986&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/57ASHQE4SU57N65CT1MQ1RGFCULVX9M3GS9EMGT538SRYYX3PJ-24685?func=service&doc_number=000394986&line_number=0014&service_type=TAG%22);
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11. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та їх заповнення. 

К.: Центр навчальної літератури, 2004. 440 с. 

12. Мина Ж.В., Думанський Н.О. Документаційне забезпечення діяльності установи: навч. 

посіб. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 158 с. 

13. Попівняк Ю.М. Первинні документи: правила складання та обов’язкові реквізити. 

Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік». 2020. № 31. C. 38-

39. 

14. Попівняк Ю.М. Особливості роботи з електронними документами. Всеукраїнська 

професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік». 2020. № 43. C. 24-26. 

15. Попівняк Ю.М. Іноземні документи: на що звернути увагу бухгалтеру. Всеукраїнська 

професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік». 2020. № 45. C. 30-31. 

16. Попівняк Ю.М. Організація документообігу на підприємстві: бухобліковий аспект. 

Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік». 2020. № 48. C. 25-

26. 

17. Попівняк Ю.М. Способи виправлення помилок у первинних документах. Всеукраїнська 

професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік». 2020. № 56. C. 6-7. 

18. Садовнича В.В. Сучасні ділові документи та папери: як правильно оформити і 

підготувати: зразки та приклади. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2014. 606 с. 

19. Палеха Ю.І. Загальне діловодство: навч. посіб. Київ: Ліра-К, 2014. 624 с. 

Допоміжна 

1. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» 

вищих навчальних закладів / під заг. ред. і з передм. Ф.Ф. Бутинця. 8-ме вид., доп. і перероб. 

Житомир: ПП «Рута», 2009. 912 с. 

2. Вовк Н. Діловодство в юридичній практиці. Львів: «Тріада Плюс», 2016. 128 с. 

3. Головань С.М., Корнейко О.В., Петров О.С., Хорошко В.О. Спеціальне діловодство: 

підручник. Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2012. 467 с. 

4. Мелещенко А.О., Скарлат О.С. Електронне діловодство / Нац. акад. наук України, Ін-т 

кібернетики ім. В. М. Глушкова. К.: Наукова думка, 2013. 138 с. 

5. Палеха Ю.І. Керування документацією: підручник. К.: Ліра-К, 2014. 296 с. 

6. Палеха Ю.І. Управлінське документування: підручник. К.: Ліра-К, 2014. 322 с. 

7. Погребна Л. Діловодство, яким воно повинно бути. 2-ге вид., переробл. і допов. Харків: 

Видавничий будинок Фактор, 2008. 416 с. 

8. Сельченкова С.В. Діловодство: практичний посібник. К.: Інкунабула, 2009. 478 с. 

9. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини: 

довідник / уклад. Н.Г. Горголюк, І.А. Казімірова; ред. В.М. Бріцин. 2-ге вид., випр. і допов. К.: 

Довіра, 2010. 687 с. 

10. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. 4-те вид., 

переробл. і допов. К.: А. С. К., 2008. 400 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Пошукові ресурси - www.google.com.ua, www.meta.ua. 

2. Офіційний портал Верховної Ради України - https://www.rada.gov.ua/. 

3. Сайт електронної бухгалтерської газети «Інтерактивна Бухгалтерія»  - 

javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/57ASHQE4SU57N65CT1MQ1RGFCULVX9M3GS9EMGT538SRYYX3PJ-24159?func=service&doc_number=000463248&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/57ASHQE4SU57N65CT1MQ1RGFCULVX9M3GS9EMGT538SRYYX3PJ-24159?func=service&doc_number=000463248&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/57ASHQE4SU57N65CT1MQ1RGFCULVX9M3GS9EMGT538SRYYX3PJ-24160?func=service&doc_number=000463248&line_number=0013&service_type=TAG%22);
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http://www.interbuh.com.ua/ua/. 

4. Офіційний сайт всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про 

бухгалтерський облік» - http://vobu.ua/ukr/. 

5. Офіційний сайт журналу «Податки та бухгалтерський облік» - 

https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Підсумкова оцінка за семестр визначається шляхом додавання балів за результатами 

поточного та модульного контролю. 

Бали за семестр нараховуються за наступним співідношенням:  

- командне завдання: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 50. 

- контрольні заміри (модулі): 40% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 40. 

- усне опитування, доповіді за планом заняття, взаємоопитування, навчальні дискусії, 

самостійна робота: 10% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 10. 

Підсумкова максимальна кількість балів за семестр – 100. 

Студенти протягом семестру виконують декілька видів письмових робіт, у т.ч. вирішення 

практичних задач зі заповненням відповідних документів. Роботи студентів мають бути їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають 

усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. Студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання 

усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. 

Розподіл балів за змістовими модулями та у розрізі тем практичних занять має наступний 

вигляд (табл. 5): 

Таблиця 5 

Розподіл балів за змістовими модулями для визначення підсумкової оцінки за семестр 

з навчальної дисципліни «Документальне забезпечення господарських операцій»  

Поточна успішність студентів за семестр 

Сума 

балів за 

семестр 

Поточний контроль знань на практичних заняттях, самостійної роботи та рівня 

виконання командних й індивідуальних завдань 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1* Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

16 12 12 12 12 12 12 6 6 100 

*Примітка:  Т1, Т2 ... Т9 – теми занять у розрізі змістових модулів. 

 
Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни «Документальне 

забезпечення господарських операцій», яка завершується оформленням заліку, становить 100 

балів. 

При оформленні документів за залікову сесію використовується таблиця відповідності 

http://www.interbuh.com.ua/ua/
http://vobu.ua/ukr/
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оцінювання знань студентів за різними системами (табл. 6). 

Таблиця 6 

Шкала оцінювання: університету, національна та ECTS 

Оцінка в 

балах за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка  

ECTS 
Визначення 

За національною шкалою 

Для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90-100 А Відмінно Відмінно 

Зараховано 
81-89 В Дуже добре 

Добре 
71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно 
Задовільно 

51-60 Е Достатньо 

21-50 FX 

Незадовільно 

Незадовільно 

(з можливістю повторного 

складання) 
Незараховано 

0-20 F 

Незадовільно  

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

 
Успішність навчання студентів оцінюється за дворівневою шкалою: 

«Зараховано» - студент володіє знаннями з програмного матеріалу, вирішує завдання 

практичного характеру, бере активну участь у виконанні завдань для практичних занять. Зі 

загального обсягу заданих, студент правильно виконав не менше 51 % завдань.  

«Незараховано» – студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві 

помилки при формулюванні основних положень дисципліни, з великими труднощами 

використовує теоретичні відомості при виконанні практичних завдань. Він не вміє встановити 

причинно-наслідкові зв’язки у виникненні й розвиткові економічних явищ та процесів. Зі 

загального обсягу заданих, студент  правильно виконав не більше 50 % завдань. 

Оцінки, одержані студентами на практичних заняттях, виставляються в журнал, відмітка 

про здачу заліку – у відомість та у залікову книжку (індивідуальну книжку студента).  

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів є важливим структурним 

компонентом навчально-виховного процесу. Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється 

за поточним контролем знань під час семестру. 

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни «Документальне 

забезпечення господарських операцій» використовуються такі засоби діагностики успішності 

навчання: задачі, облікові ситуації, командні завдання, модульні завдання, алгоритми виконання 

облікових процедур. 

 

К.е.н., доц.                                                                           Попівняк Юлія Михайлівна 


