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Загальний опис дисципліни
Навчальна  дисципліна  «Облік  у  сфері  туризму»  спрямована  на

формування у майбутніх фахівців сфери туризму професійних теоретичних
знань  і  практичних  навичок  щодо  особливостей  організації  ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на підприємствах
туристичної діяльності.

Мета дисципліни -  є навчання студентів базовим принципам сутності
бухгалтерського  обліку  та  аудиту  на  туристичних  підприємствах,
максимально  наблизившись  до  їх  реальної  постановки  на  підприємствах
туристичних послуг.

Завдання  вивчення  дисципліни  -  розгляд  теоретичних  основ  та
практичних  аспектів  ведення  бухгалтерського  обліку  на  підприємствах,
класифікації  та  поведінки  витрат,  обліку  основних  та  накладних  витрат,
методів  калькуляції  собівартості  туристичної  продукції,  фінансових
результатів  і  особливостей  розрахунку  податків  для  туристичних
підприємств

                                                     Компетентності:

ЗК02 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК03 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК06 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної

діяльності
ЗК08.Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної

діяльності
ЗК10 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
СК03 Здатність до відображення інформації про господарські операції

суб’єктів  господарювання  в  фінансовому  обліку,  їх  систематизації,
узагальнення у звітності 

СК05  Здатність  до  аналізу  та  оцінювання  фінансово-господарської
діяльності суб’єктів господарювання 

СК06 Здійснювати облікові процедури із застосуванням інформаційних
систем і комп’ютерних технологій

СК  07.  Здатність  до  застосування  знань  податкового  законодавства,
розуміння  чинної  системи  оподаткування,  закономірностей  у  сфері



фінансових відносин, держави і суб’єктів господарювання.
СК08  Здійснювати  контроль  діяльності  підприємства  та  дотримання

ним законодавства з бухгалтерського обліку та оподаткування

Програмні результати навчання
ПР  01  Знати  та  розуміти  економічні  категорії,  закони,  причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами
на різних рівнях економічних систем.

ПР04  Формувати  й  аналізувати  фінансову,  податкову  і  статистичну
звітність підприємств 

ПР03.   Визначати   сутність   об’єктів   обліку,   аналізу,   контролю,
аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності

ПР05.  Володіти  методичним  інструментарієм  обліку,  аналізу,
контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.

ПР17.  Вміти  працювати  як  самостійно,  так  і  в  команді,  проявляти
лідерські  якості  та  відповідальність  у  роботі,  дотримуватися  етичних
принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття

ПР16 Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної
відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом

Зміст за темами:
1. Документація,  облікові  регістри,  інвентаризація  і  форми

бухгалтерського обліку в туристичній діяльності.
2. Бухгалтерський баланс
3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
4. Облік необоротних активів та запасів
5. Формування обліку власного капіталу в туристичній діяльності
6. Облік  грошових  коштів,  дебіторської  та  кредиторської

заборгованості
7. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу
8. Облік доходів і фінансових результатів, 
9. Фінансова звітність та податкова звітність і туристичній діяльності


