
1.Код:  ПП1.20 

2.Назва: ОСНОВИ АУДИТУ І БУХОБЛІКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов’язковий  

4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): професійної підготовки 

5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент:  другий рік 

6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 4 семестр 

7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8.Прізвище лектора: доцент Кравченко А.В. 

9.Результати навчання:   

знання: основні поняття і категорії, які використовуються в практиці бухгалтерського     

обліку і аудиту; нормативно-правові аспекти бухгалтерського обліку і аудиту; принципи 

та форми організації бухгалтерського обліку і аудиту; специфіку бухгалтерського обліку і 

аудиту суб’єктів туристичної діяльності;  

вміння: аналізувати основні показники діяльності туристичних підприємств; 

характеризувати основні напрямки діяльності туристичних фірм; розраховувати відповідні 

економічні показники.  

компетентності: вибір ефективних методів проведення  програми аудиту тур 

підприємств; розробка планів оптимізації поточних витрат підприємства; формування та 

облік доходу та прибутку туристичних підприємств; пошук шляхів підвищення 

ефективності формування ресурсного потенціалу підприємств. 

10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне/ дистанційне 

11.Зміст курсу:  
Тема 1. Бухгалтерський облік як складова господарського обліку. 

 Види господарського обліку. Бухгалтерський облік, його сутність, ціль, функції. Основні 

принципи, завдання, вимоги до бухобліку.   

Тема 2. Характеристика об'єктів бухгалтерського обліку туристичних     

підприємств. 

Облікова політика підприємства. Предмет бухгалтерського обліку. Об’єкти 

бухгалтерського обліку. 

Тема 3. Метод бухгалтерського обліку.  

Характеристика методу бухгалтерського обліку і його елементів. Подвійне 

відображення господарських фактів. Застосування та практичне  значення методу 

бухгалтерського обліку. 

Тема 4. Рахунки та їх значення в бухгалтерському обліку. 

Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх побудова, форма. Суть плану рахунків 

бухгалтерського обліку. Сутність подвійного запису. Синтетичні і аналітичні рахунки, їх 

призначення.  

Тема 5. Облікові регістри. Форми бухгалтерського обліку. 

Поняття облікових регістрів. Класифікація облікових регістрів. Форми бухгалтерського 

обліку.  

Тема 6. Облік господарських процесів на туристичних підприємствах. 

Форми ведення бухгалтерського обліку, їх загальна характеристика. Облікові регістри, їх 

види і форми, значення і сутність.  

Тема 7. Особливості обліку діяльності суб'єктів туристичної діяльності.  

Загальні підходи до формування та обліку витрат діяльності підприємства. Облік витрат за 

елементами.  Облік адміністративних витрат. Облік витрат на збут.  

Тема 8. Основи бухгалтерської звітності. 

Суть та призначення бухгалтерської звітності. Вимоги до бухгалтерської звітності та її види. 

Тема 9. Бухгалтерський баланс.  

Бухгалтерський баланс - суть, основні поняття балансу. Структура та основи побудови 

балансу. Господарські операції та їх вплив на статті балансу. Типи балансових змін.  



Тема 10. Основи організації бухгалтерського обліку в туристичних   підприємств. 

Поняття бухгалтерських документів і вимоги до їх складання, їх значення. Організація 

документообороту на підприємстві. Організація проведення інвентаризації, її значення і 

види. Предмет та об’єкт аудиту;Класифікація методів аудиту. 

Тема 12. Планування аудиту в туристичних підприємствах.  

План та програма аудиту. Етапи аудиторської перевірки. Процедури аудиту та їх види. 

Тема 13. Результати аудиту.   
Складання аудиторського звіту про результати проведених робіт. Розробка заходів щодо 

усунення і профілактики виявлених недоліків. Здійснення прогнозу розвитку 

підприємства та розробка стратегії його розвитку.  

12.Рекомендоване або обов'язкове  вивчення й інші навчальні ресурси / засоби:  
Базова 

1. Сопко В.В. Бухгалтерський облік у підприємстві.- К.: Техніка, 2000. – 267 с. 

2. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: Наука. 2000. – 432с. 

3. Бутинець Історія бухгалтерського обліку. – Ж: ЖІТІ, 2001. – 332 с. 

4. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шпигун М.М., Шулепова С.М. Організація бухгалтерського 

обліку. – К.: Освіта, 2001. – 382 с.  

5. Словінська Л.Г., Жилкіна Л.В., Голенко О.М. Бухгалтерський облік. -  К.: Освіта, 2002. – 344с. 

Допоміжна 

1.Особливості бухгалтерського обліку в США / За ред. Ф.Ф. Бутинець. – К.: Освіта, 2000. – 553с.  

2. Бутинець Ф.Ф. Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах. – К.: ПП „Рута”, 

2002.- 544с.  

3. Бухгалтерський словник / За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Ж.: Рута, 2001. – 224 с.  

Інформаційні ресурси 

1. https://www.balance.ua/ 

2. http://n-auditor.com.ua/uk/ 

3. http://www.business-inform.net/ 

4. http://www.problecon.com/ 

5. http://archive.nbuv.gov.ua/ 

 

13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:   

лекції, лабораторні заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна 

робота. 

14.Форми та критерії оцінювання:      

Поточний контроль та оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях, 

оцінювання  контрольних модульних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. 

Підсумковий контроль,  екзамен  у ІV семестрі.  
Шкала оцінювання: національна та ECTS.  

 

Накопичення балів протягом семестру 

№ 

 

п

/

п 

Вид діяльності Кількість 

балів за 

дидактичну 

одиницю 

Кількість 

лекцій, 

практичних 

робіт тощо 

Загальна 

кількість балів 

1 2 3 4 5 

   

1 Виконання   лабораторних 

робіт 

4 6 24 

https://www.balance.ua/
http://n-auditor.com.ua/uk/
http://www.business-inform.net/
http://www.problecon.com/
http://archive.nbuv.gov.ua/


2 Модульна  контрольна 

робота 

10 2 20 

3 Творча робота/реферат 4 4 16 

Результати поточного 

контролю 

^льтати поточного контро/ 

  60 

Екзамен   40 

Загальна кількість балів   100 

Підсумкова оцінка   100 

 

Критерії оцінювання. 

Сума балів 

за навчальну 

діяльність 

 

Оцінка   

ECTS 

            Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи, практики 

     для заліку 

   90-100   A високий:   відмінно  

             зараховано    80-89  B достатній:   добре 

    70-79  C 

   65-69  D низький:    задовільно 

   60-64  E 

   35-39  FX незадовільний (з можли-

вістю повторного скла-

дання) 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

     0-34   F незадовільний ( з обов’яз-

ковим повторним вивчен-

ням  дисципліни )  

не зараховано з обов’язковим   

повторним вивченням  дисципліни 

15.Мова викладання: українська 

 
 


