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Пререквізити навчальної 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Облік в рекреаційно-туристичній 

діяльності» є  вибірковою навчальною дисципліною. 

Анотація дисципліни  Динамічний розвиток туристичної індустрії 

характеризується активним економічним зростанням 

багатьох країн світу, адже дана сфера тісно пов’язана з 

економікою, історією, географією, архітектурою, 

медициною, культурою, спортом тощо. У сучасних умовах 

господарювання зростає роль і важливе місце якісно 

організованої й раціонально побудованої системи 

бухгалтерського обліку на підприємствах рекреаційно-

туристичної діяльності. 

Мета навчальної 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Облік в 

рекреаційно-туристичній діяльності”  є формування у 

студентів комплексу базових знань з теоретичних основ та 

практичних навичок про особливості організації і 

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=QMst9H4AAAAJ
https://orcid.org/0000-0002-5402-7220
https://publons.com/researcher/3983148/gabriella-loskorikh/
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методики обліку суб’єктів рекреаційно-туристичної 

діяльності. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни “Облік в 

рекреаційно-туристичній діяльності”   є господарські 

засоби та процеси, що відбуваються в діяльності 

підприємств рекреаційно-туристичної сфери. 

Завдання навчальної 

дисципліни 

1. вивчення теоретичних основ щодо чинного правового 

регулювання бухгалтерського обліку на підприємствах 

туристичної індустрії;  

2. розуміння особливостей бухгалтерського обліку 

туристичної діяльності; 

3. відображення господарських операцій на рахунках 

бухгалтерського обліку; 

4. засвоєння питань первинного документування щодо 

оформлення надання туристичних послуг; 

5. опанування особливостей бухгалтерського обліку 

діяльності туристичних операторів і туристичних агентів; 

6. визначення фінансових результатів діяльності 

туристичних операторів і туристичних агентів та 

складання бухгалтерської звітності; 

4. знаходження варіантів для покращення облікової 

роботи на підприємствах сфери рекреаційно-туристичної 

діяльності. 

Загальні та фахові 

компетентності 

загальні компетентності: 

- Здатність вчитися та бути готовим до засвоєння та 

застосування набутих знань.  

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

як інструментарію виявлення проблем та прийняття рішень 

для їх розв’язання на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів.  

- Здатність працювати самостійно та в команді з 

урахуванням вимог професійної дисципліни, планування 

та управління часом.  

- Здатність бути критичним та самокритичним.  

- Здатність до гнучкого мислення та компетентного 

застосування набутих знань в широкому діапазоні 

практичної роботи за фахом та повсякденному житті.  

 

фахові (спеціальні) компетентності: 

- Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію 

для ефективного управління діяльністю підприємства, 

ідентифікувати та оцінки ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта господарювання, 

недотримання ним законодавства та регулювання 

діяльності, недостовірності звітності, збереження й 

використання його ресурсів. 

- Здатність до відображення відомостей про господарські 

операції суб’єктів господарювання в фінансовому та 

управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у 

звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних 
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потреб осіб, що приймають рішення.  

- Здатність застосування знань права та податкового 

законодавства в практичній діяльності суб’єктів 

господарювання.  

- Здатність застосовувати та формувати інформаційну 

підтримку управління підприємством з використанням 

сучасного технічного та методичного інструментарію.  

- Здатність здійснювати контроль дотримання 

нормативних актів з методології бухгалтерського обліку та 

системи оподаткування, збереження і ефективного 

використання ресурсів.  

- Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджменту підприємства та інших 

користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування; надавати консультації щодо 

формування обліково-аналітичної моделі управління 

підприємством та покращення фінансових показників його 

діяльності. 

Очікувані програмні 

результати  навчальної 

дисципліни 

Очікувані програмні результати  навчальної 

дисципліни 
- Демонструвати базові знання та розуміння економічних 

категорій, законів, причинно-наслідкових та 

функціональних зв’язків, які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях економічних систем.  

- Знати 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, установ, організацій.  

- Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і 

місце в господарській діяльності.  

- Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, 

податкову і статистичну звітність підприємств, установ, 

організацій та інтерпретувати отриману інформацію для 

прийняття управлінських рішень.  

- Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, та оподаткування господарської 

діяльності підприємств. 

- Демонструвати розуміння особливостей практики 

здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування діяльності підприємств, установ та 

організацій різних форм власності, організаційно-правових 

форм господарювання та видів економічної діяльності.  

- Обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з 

використанням обліково-аналітичної інформації та 

розуміти організаційно-економічний механізм управління 

підприємством.  

- Аналізувати розвиток системи і  моделей 
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бухгалтерського обліку на національному та 

міжнаціональному рівнях з урахуванням професійного 

світогляду. 

Основна тематика 

дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Організація бухгалтерського обліку на підприємствах 

сфери рекреаційно-туристичній діяльності 

Тема 1. Організація діяльності суб’єктів господарювання в 

рекреаційно-туристичному бізнесі. 

Тема 2. Туроперейтинг як вид  діяльності туристичного 

підприємства. 

Тема 3. Оподаткування туристичної діяльності. 

Тема 4. Особливості обліку діяльності туристичного 

оператора. 

Тема 5. Особливості обліку діяльності туристичного 

агента. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Особливості бухгалтерського обліку у сфері 

рекреаційно-туристичної діяльності 

Тема 6. Облік необоротних активів на підприємствах 

сфери туризму.       

Тема 7. Облік оборотних активів на підприємствах сфери 

туризму.       

Тема 8. Облік власного капіталу та зобов’язань на 

підприємствах сфери туризму.       

Тема 9. Облік доходів, витрат і фінансових результатів на 

підприємствах туристичного бізнесу. 

Тема 10. Звітність суб’єктів рекреаційно-туристичної 

діяльності. 

Критерії контролю та 

оцінювання результатів 

навчання 

При оцінюванні знань студентів з дисципліни «Облік в 

рекреаційно-туристичній діяльності» використовуються 

наступні методи і форми контролю: 

 поточний контроль – усне (індивідуальне, фронтальне, 

комбіноване) та письмове опитування, виконання тестових 

завдань, розв'язання практичних завдань  

 тематичні контрольні роботи 

 залік 

Форми поточного контролю включають (у тому числі): 

–   бали за творчий підхід в процесі наукового пошуку;  

– бали за опрацювання літератури та електронних джерел 

за темою дослідження;  

–  бали за складання тестів;  

–  бали за роботу в команді;  

–  бали за комплексність реферату/доповіді;  

– бали за зміст і форму презентації результатів виконаних 

завдань та досліджень. 

Семестрове оцінювання результатів у формі заліку 

проводиться за 100-бальною системою. 

Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

• поточний усний, письмовий, тестовий контроль - 60% 
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семестрової оцінки; 

• залік - 40% семестрової оцінки.                                                                        

Залік здійснюється у письмовій формі за екзаменаційними 

білетами, що містять два теоретичні питання й одне 

практичне завдання, що дає можливість здійснити 

оцінювання знань студента з усієї дисципліни.  

Політика навчальної 

дисципліни 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

Студент повинен здавати роботи у визначені викладачем 

терміни. Роботи, що здаються з порушенням термінів без 

поважних причин оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові 

посилання на використані джерела. Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування (наприклад, програма Kahoot). 

Політика щодо відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн 

формі за погодженням із вищим керівництвом). 

Інша інформація про 

дисципліну (технічне та 

програмне забезпечення 

дисципліни тощо)  

При викладання дисципліни «Облік в рекреаційно-

туристичній діяльності» використовуються такі методи 

навчання:  

– словесний метод - лекція, дискусія;  

– практичний метод – розв'язання практичних і 

ситуаційних завдань;  

– наочний метод  - метод ілюстрацій;  

– ділові ігри та метод «кейс-стаді» (Case Study); 

– робота з навчально - методичною літературою - 

конспектування, тезування,  написання й захист 

рефератів/доповідей;  

– відеометод у сполученні з новітніми інформаційними 

технологіями та комп’ютерними засобами навчання 

(мультимедійні). 

Зокрема використовуються проблемно-концептуальний, 

частково-пошуковий та дослідницький методи. 

Рекомендовані джерела 

(основна та допоміжна 

література), електронні 

інформаційні ресурси 

Рекомендовані джерела 

Основна література 

1. Облік і оподаткування: практикум дистанційного 

тестування. / За загальною редакцією: М. Огійчука, Т. 

Іщенко, М. Бондаря, О. Гуторова, Є. Калюги, Н. Вовчук. 

Київ: Алерта, 2018. 306 с. 

2. Облікова політика: навч. посіб. / Г.М. Давидов, В.М. 

Савченко, О.В. Пальчук, та ін.; за заг. ред. Г.М. Давидова. 

2-ге вид., перероб. і доп.  Кропивницький: ПП «Ексклюзив-
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Систем», 2017.  362 с. 

3. Податкова система [Текст]: Навчальний посібник. / за 

заг. ред. Андрущенка В. Л.  Київ: «Центр учбової 

літератури», 2017.  416 с. 

4. Облікова політика підприємств: навчальний посібник / 

Н. Л. Правдюк, Л. В. Коваль, О. В. Коваль. Київ: «Центр 

учбової літератури»., 2020. 647 с. 

5. Сагалакова, Н. О. Туризм: бізнес-процеси, ціни і 

ціноутворення: монографія / Н. О. Сагалакова. Київ: 

КНТЕУ, 2016. 415 с. 

 

Допоміжна література 

1. Adóismeretek/ Burján Ákos, Dr. Fellegi Miklós,  Dr. 

Galantainé Dr. Máté Zsuzsanna, Dr. Kovácsné Dr. Sipos 

Ágnes. Budapest: Saldo, 2019. 435 old.  

2. Adózás Európában: Ausztria, Ciprus, Horvátország, 

Magyarország, Románia, Szlovákia/ Herich György [et al.]; 

[közread. a] Penta Unió, 2016. 248 ol.  

3. Аналіз фінансової звітності: Навч. посіб. / Тігова Т.М., 

Селіверстова Л.С. Процюк Т.Б. Київ : «Центр учбової 

літератури», 2018. 268 с.  

4. Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному 

господарстві (текст): Навч. посіб./ Г. В. Блакита, І. О. 

Гладій, О. М. Дзюба, О. Т. Бровко. Київ : Центр учбової 

літератури, 2014. 288 с. 

5. Жадько К. С., Олійник Л. Ш., Семенюта В. В. 

Бухгалтерський облік: ділові ігри, ситуаційні вправи, тести 

: практикум. Дніпро : УМСФ, 2018. 100 с. 

6. Інформаційний комплекс облікової системи та 

звітність в Україні монографія/ К. В.Безверхий, Т. В. 

Бочуля. Київ : «Центр учбової літератури», 2014. 184 стор. 

7. Колісник Г.М. Бухгалтерський облік в туризмі: 

навчальний посібник / Г.М. Колісник, Л.О. Гелей, Т.П. 

Данканич. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2016. 140 с. 

8. Лишенко О.В. Бухгалтерський облік: підручник.  

Центр навчальної літератури, 2017. 670 с. 

9. Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих 

та середніх підприємств (МСФЗ для МСП) : Практичний 

посібник / [упоряд. Безверхий К. В.]. Київ : Центр учбової 

літератури, 2017 . 226 с. 

10. Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва / 

Верига Ю. А., Карпенко Є. А., Соболь Г. О., Кулявець Н. 

О. Київ : Центр учбової літератури, 2014 .  272 c.  

11. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – 

Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, Вена: Premier Publishing s.r.o. 

Vienna, 2018. 102 с. 

12. Організація обліку. Методичні вказівки до практичних 

занять для студентів спеціальності “Облік і 

оподаткування” всіх форм навчання (2-е видання) / 

Укладачі: Шкарлет С.М., Акименко О.Ю. Чернігів: ЧНТУ, 
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2018. 155 с. 

13. Сагалакова, Н. О. Туризм: бізнес-процеси, ціни і 

ціноутворення : монографія / Н. О. Сагалакова. Київ : 

КНТЕУ, 2016.  415 с. 

14. Синиця Т.В., Осьмірко І.В.  Практикум з 

бухгалтерського обліку: навчально-методичний посібник / 

Синиця Т.В., Осьмірко І.В. Харків : ТОВ «ВСПРАВІ» , 

2017. 140 с. 

15. Тягунова Н. М. Основи організації туристичного 

бізнесу: кредитно- модульний курс: навч. посіб./ Н. М. 

Тягунова, О. А. Спориш, Л. В. Іржавська.  Київ : Центр 

учбової літератури, 2014. 130 с. 

 

Електронні інформаційні ресурси 

1. Інструкція "Про порядок визначення розмірів збитків 

від крадіжок, недостачі, знищення (пошкодження) 

матеріальних цінностей", затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України № 116 від 22.01.96. (зі змінами 

і доповненнями). URL: http: // search. ligazakon.ua. 

2. Інструкція №69 по інвентаризації основних засобів, 

ТМЦ, НМА, грошових коштів і документів. Наказ Мінфіну 

України від 11.08.94р. (зі змінами і доповненнями). URL: 

http: // search. ligazakon.ua. 

3. Інструкція про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій. Наказ 

МФУ №291 від 30.11.99р. (зі змінами і доповненнями).  

URL: http: // search. ligazakon.ua. 

4. Інструкція про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку банків України: Постанова / 

Правління Національного банку України від 11.09.2017  № 

89 (зі змінами і доповненнями). URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/. 

5. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів 

бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства 

фінансів України від 29.12.2000 р. №356. (зі змінами і 

доповненнями). URL: http: // search. ligazakon.ua. 

6. Методичні рекомендації щодо заповнення форм 

фінансової звітності: Наказ /  Міністерства фінансів 

України від № 433 від 28.03.2013 р. (зі змінами і 

доповненнями). URL: http: // search. ligazakon.ua. 

7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" №73 від 

07.02.2013р., затверджено Міністерством фінансів 

України: (зі змінами і доповненнями). URL: 

http://www.minfin.govua /control/uk/publish /article?art_id 

=366860&cat_id=285157 

8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 25 "Спрощена фінансова звітність"від 25.02.2000  № 

39, затверджено Міністерством фінансів України: (зі 
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змінами і доповненнями). URL: http: // search. ligazakon.ua. 

9. План рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій: Наказ / Міністерства фінансів 

України від 30.11.99р. № 291. (зі змінами і доповненнями) 

URL: http: // search. ligazakon.ua. 

10. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI. 

(зі змінами і доповненнями). URL: http://zakon.rada.gov.ua/. 

11. Положення " Про затвердження Положення про 

ведення касових операцій у національній валюті в Україні 

" /Постанова №148 / Правління Національного банку 

України від 29.12.2017 р. (зі змінами і доповненнями). 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17  

12. Положення про документальне забезпечення записів в 

бухгалтерському обліку /Наказ/ МФУ № 88 від 24.05.95 р. 

(зі змінами і доповненнями). URL: http: // search. 

ligazakon.ua. 

13. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні: Закон України від 16.07.1999 р. (із змінами і 

доповненнями). URL: http://zakon.rada.gov.ua/. 

14. Про застосування штрафних санкцій за порушення 

норм з регулювання обігу готівки: Указ Президента 

України від 12 червня 1995р. №436/95. (зі змінами і 

доповненнями). URL: http: // search. ligazakon.ua. 

15. Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування: 

Закон України від 08.07.2010 р. №2464-VI (зі змінами і 

доповненнями). URL: http://zakon.rada.gov.ua/. 

16. Про порядок визначення розміру збитків від крадіжок, 

нестачі, знищення матеріальних цінностей / Постанова № 

116/ КМУ від 22.01.96 р. (зі змінами і доповненнями). 

URL: http: // search. ligazakon.ua. 

17. Спрощений план рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 

підприємств: Наказ /  Міністерства фінансів України від 

від 19 квітня 2001 р. N 186 (зі змінами і доповненнями). 

URL: http: // search. ligazakon.ua. 

 

Інформаційні ресурси в мережі Інтернет 

1. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України 

ім. В.І. Вернадського. 

2. http://zakon.rada.gov.ua – Веб-сторінка Верховної 

РадиУкраїни. 

3. http://www.minfin.gov.ua – Веб-сторінка Міністерства 

фінансів. 

4. https://vobu.ua/ukr – газета «Все про бухгалтерський 

облік». 

5. https://dtkt.com.ua – бухгалтерський портал «Дебет-

кредит». 

6. http://www.interbuh.com.ua/ua – бухгалтерська газета 
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«Інтерактивна 

бухгалтерія». 

7. http://www.visnuk.com.ua – «Вісник: офіційно про 

податки». 

8. https://buhgalter911.com – сайт для бухгалтерів 

«Бухгалтер 911». 

9. http://www.ukrstat.gov.ua/ – Державна служба статистики 

України. 

10. https://uteka.ua/ua - Електронне видання для керівників і 

бухгалтерів. 

11. https://i.factor.ua/ukr/ – Інтелектуальний бухгалтерський 

портал. 

 


