
Міністерство освіти і науки України 

 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 

Кафедра туристичного бізнесу та країнознавства 
 

 

 

 
 

 

   КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

з дисципліни 

Бухгалтерський облік туристичної діяльності 
 

рівень вищої освіти            перший (бакалаврський) 

галузь знань                        24 «Сфера обслуговування» 

 спеціальність                     242 «Туризм» 

освітня програма                «Туризм» 

спеціалізація                     _____________________ 

 вид дисципліни                    обов’язкова  

 факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

 

Укладач: к.е.н, доц. Євтушенко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Навчальний контент: 
Розділ 1. Основи бухгалтерського обліку. 

Тема 1. Сутність і значення бухгалтерського обліку як основи підприємницької діяльності, 

його предмет і метод 

Тема 2. Бухгалтерський баланс 

Тема 3. Система рахунків бухгалтерського обліку та подвійний запис 

Тема 4. Первинне спостереження та документація, вартісне вимірювання - оцінка та  

калькуляція 

Розділ 2. Бухгалтерський облік на туристичних підприємствах . 

Тема 5. Облік необоротних активів 

Тема 6. Облік виробництва і надання готельних послуг 

Тема 7. Облік діяльності ресторанів і кафе як підрозділів готельного господарства 

Тема 8.0блік грошових коштів, розрахунків 

Тема 9. Облік власного капіталу 

Тема 10. Облік зобов'язань 

Тема 11. Облік доходів та фінансових результатів підприємств готельно-ресторанного  

господарства 

Тема 12. Фінансова звітність та її основні показники 

 

Рекомендована література 

Основна література 

 

1. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР.  

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні:  Закон України від   16 

липня 1999 р. № 996 – Ч. IV. Зі змінами та доповненнями, внесеними України від 

15.05.2002 р. № 1707 – III, від 22.0.6.2000 р. № 1829 – III // «Галицькі контракти» / 

«Дебет – Кредит».  

3. Про   ліцензування   певних   видів   господарської діяльності:   Закон   України   від   

1   червня 2000 року № 1775 – III // Відомості Верховної Ради України. – 2000р. –№ 36 

– С. 299.  

4. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р.  

№ 1023 – XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. № 30. Ст. 379.  

5. Про заповнення форми державної статистичної звітності з питань туризму та 

інструкцій щодо їх заповнення: Наказ Державного комітету статистики України від 4 

березня 1998 р. № 96 .  

6. Про   затвердження   форм   Зведеного   розрахунку   суми   земельного  податку,   

довідки   до уточненого     розрахунку    та  Порядок    їх  подання    № 434    //  Вісник   

податкової    служби України.  –  2001.  – №45  

7. Газета « Інтерактивна бухгалтерія» № 98 / 24 ТРАВНЯ 2019 Режим доступу : 

https://interbuh.com.ua/ua/documents/ib/9341/130074 

8. Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на 

транспорті: Постанова Міністерства транспорту України від 5.02.2001 р. № 65.  

9. Агафонова Л. Г.  Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутвореня,  

конкуренція,  державне  регулювання :  навч.  посіб.  / Л.Г. Агафонова, О.Є.  Агафонова 

– К.   :   Знання   України,  2002.  –  351 с.  

10. Балченко З. А. «Бухгалтерський, фінансовий облік на підприємствах сфери послуг 

(туристичні фірми та готельне господарство)»: Практикум. / З. А. Балченко,  І. В. 

Балченко, С. О.  Балченко. –  К.,  2004. – 175 с.  



11. Балченко З. А. Бухгалтерський, фінансовий облік на підприємствах сфери послуг 

(торговельні підприємства, що входять в туристичні та готельні комплекси): практи-

кум./ З. А. Балченко, I. B. Балченко, С. О. Балченко. –  К. – 2002р. – с.156. 

12. 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. 

13. Король С. Я. Бухгалтерський облік у готельному господарстві / С. Я. Король  –  К., 

2005. – 353 с.  

14. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік : підручник. / О. В. Лишиленко –  3-тє вид., 

перероб. і доп. – К. : Центр учбової літератури.  2013. –  670 с. 

Допоміжна література 

1. Балченко З. А.   Бухгалтерський, фінансовий облік на підприємствах сфери послуг 

(туристичні фірми та готельне господарство) : практикум. З. А. Балченко,  I. B.  

Балченко,  С. О. Балченко.  –  К. :  – 2004. – 175 с. 

2. Бутинецъ Ф. Ф.  Бухгалтерський облік у громадському харчуванні :  навч. посіб.  Ф. Ф. 

Бутинецъ, Л. М. Янчева, О. М. Глущуктатші  – Житомир. : ПП  Рута.  2002 . –  439 с. 

3. Федорченко В. К.  Правове регулювання туристичної діяльності в Україні  В. К. 

Федорченко – К. : Юрінком IHTEP.  – 2002. –  640 с. 

4.  Яновская Н. Туризм, организация и учт /  Н. Яновская, С. Филатов. –  Харьков. Фактор. 

– 2002.  –  216 с. 

  

2. Плани практичних(семінарських) занять, завдання для лабораторних 

робіт, самостійної роботи: 

Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми 

1 Сутність і значення бухгалтерського обліку 

як основи підприємницької діяльності, його предмет і метод   

2 Бухгалтерський баланс 

3. Система рахунків бухгалтерського обліку та подвійний запис 

4 Первинне спостереження та документація, 

вартісне вимірювання - оцінка та  калькуляція 

5 Облік необоротних активів 

6 Облік виробництва і надання готельних послуг 

7 Облік діяльності ресторанів і кафе як підрозділів готельного господарства 

8 Облік грошових коштів, розрахунків 

9 Облік власного капіталу 

10 Облік зобов'язань 

11 Облік доходів та фінансових результатів 

підприємств готельно-ресторанного  господарства 

12 Фінансова звітність та її основні показники 

 

 

 

Завдання для самостійної робота 

На основі вивченого теоретичного матеріалу виконати наступні завдання з практикуму: 

Бухгалтерський фінансовий облік  на підприємствах сфери послуг (туристичні фірми та 



готельне господарство). Практикум: збірник ситуаційних та творчих завдань за ред. З.А. 

Бальченко. – К. : Видавництво Семенко Сергія, 2004. – 176 с.   

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи 

1    Сутність і значення бухгалтерського обліку як основи підприємницької діяльності, 

його предмет і метод  

С. 7 : завдання 1.1.1., С.10 : завдання 1.1.3 

2  Бухгалтерський баланс  

С.11 : ситуаційне завдання  № 1–3 

3  Система рахунків бухгалтерського обліку та подвійний запис  

С. 15 : завдання 1.2.4  варіант № 1 

4 Первинне спостереження та документація,  вартісне вимірювання - оцінка та  

калькуляція  

С.16 : завдання 1.2.5 (варіант № 1), 1.2.6 

5 Облік необоротних активів  

С. 16 : завдання 1.2.5 варіант № 2 

6 Облік виробництва і надання готельних послуг  

С. 18. : завдання  з 1.2.1 по 1.2.11 

7  Облік діяльності ресторанів і кафе як підрозділів готельного господарства  

С.43 :  № 1.3.2 (наскрізне завдання) 

8 Облік грошових коштів, розрахунків  

С.47 :  № 1.3.3 (наскрізне завдання) 

9 Облік власного капіталу  

С.59 : №  1.4.3 (варіант 2) 

10 Облік зобов'язань  

С.60 :  № 1.4.4 (варіант 1), 1.4.5 

11  Облік доходів та фінансових результатів підприємств готельно-ресторанного  

господарства  

С.78 : завдання з 2.2.1 по 2.2.6, С. 89 з № 2.3 по № 2.6 

12 Фінансова звітність та її основні показники  

С.62 : завдання  з 1.4.7 по 1.4.11 

13 Індивідуальне завдання – розрахункова контрольна робота 

 

 

3. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового 

контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт 

передбачених навчальним планом:  
Розрахункова контрольна робота для студентів 

Згідно з навчальним планом студенти денної та заочної форм навчання виконують 

одну контрольну роботу з дисципліни  «Бухгалтерський облік туристичної діяльності». 

Метою виконання роботи є виявлення теоретичних знань студентів із дисципліни, 

а також вмінь застосовувати набуті знання для вирішення практичних завдань. 

Варіант контрольної роботи визначається кожному студенту викладачем у 

відповідності до порядкового номера студента у журналі. 



Контрольна робота проводиться за Бухгалтерський облік туристичної діяльності: методичні 

вказівки до виконання контрольних робіт / укл.  О. В. Євтушенко  режим доступу: 

(https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=2190) 

 

 

 

 

Приклад екзамінаційног білету: 

 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Спеціальність 242 «Туризм» 

Семестр       7 

Форма навчання  денна 

Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень): перший (бакалаврський) 
 Навчальна дисципліна: Бухгалтерський облік туристичної діяльності 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ (ЗАВДАННЯ) № 23 

 

1. Склад та облік витрат операційної діяльності. (5 балів) 

2. Задача  (10 балів)   Баланс на 1 грудня 2017 року. 
 

Основні засоби 
Матеріали  
Незакінчене виробництво 
Каса  
Поточний рахунок 
 
РАЗОМ 

847 000 
32 000 
5 000 
2 000 
235 000 
 
1 121 000 

Статутний капітал 
Кредити банків 
Постачальники  
 

 

 
РАЗОМ 

1 061 000 
40 000 
20 000 
 

 
1 121 000 

 

За місяць на підприємстві були здійснені наступні господарські операції: 

1. Отримані в касу з поточного рахунку грошові кошти у сумі             35 000 грн.  
2. За рахунок кредиту, наданого банком, сплачена заборгованість постачальникам                   

20 000 грн. 

3. Оприбутковано на склади матеріали, придбані у постачальника у сумі          162 000 грн. 

4.      Відпущено у виробництво матеріали для виготовлення продукції вартістю        100 000 
грн. 

5. Перераховано з поточного рахунку підприємства у часткове погашення заборгованості: 

Банку-по отриманим кредитам         40 000 грн. 
Постачальникам-за придбані матеріали        20 000 грн. 

Разом                                                                  60 000 грн. 

6. Зараховані на баланс основні засоби ,внесені власниками у статутний капітал підприємства                 
168 000 грн. 

Складіть баланс на 1 січня 2007р 

3. Задача (15 балів)              Туристична фірма "Канікули" випустила 1.01.2000р. 1000 піт. 

довгострокових облігацій номіналом 100дол. кожна, на 4 роки, процентна ставка 12 %. Квота до 

ціни дорівнює 100. Сплата процентів інвесторам 2 рази на рік: 1 липня та 1 січня наступного року. 

Відобразити в обліку операції випуску та сплати процентів за перший рік. 



4. Сформулювати зміст господарських операцій (10балів) 

Д-т 704 К-т 685;  Д-т 7031 К-т 791; Д-т 791 К-т 903; Д-т 791 К-т 92Д-т 791 К-т 93 

 

Затверджено на засіданні кафедри туристичного бізнесу 

протокол № № 1 від “ 28 ”  серпня   2022року 

Завідувач кафедри ____________________ (А.Ю. Парфіненко ) 
    підпис 

Екзаменатор     _______________________ (О.В. Євтушенко) 
    підпис 
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