
Назва дисципліни  
« Бухгалтерський облік  

туристичної діяльності » 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ і ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 3–4 курсів. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Кандидат економічних наук, доцент,  

доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 

Євтушенко О.В. 

61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 

поверх, каб. 366; тел. (057) 707-53-06. електронна адреса 

кафедри: turbiz@karazin.ua). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Основи наукових 

досліджень», «Сфера послуг», «Економічна теорія» 

Опис 

Мета дисципліни.  

опанування студентами методикою взаємного контролю 

діяльності осіб, чия діяльність відображається в 

бухгалтерському обліку; оволодіння студентами 

методологією бухгалтерських записів, бухгалтерського 

обліку в туризмі та бухгалтерською термінологією. 

Очікувані результати навчання.  

є набуття студентами глибоких теоретичних знань з 

питань документального оформлення господарських 

процесів в туризмі 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 12 (дванадцять) тем, які вивчаються протягом 

52 годин аудиторних занять (26 год. – лекції, 26 год. – 

семінарські (практичні) заняття).    

 

Тема 1. Сутність і значення бухгалтерського 

обліку як основи підприємницької діяльності, його 

предмет і метод(Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 2. Бухгалтерський баланс(Лекцій – 2 год., Сем. – 

2 год.) 

Тема 3. Система рахунків бухгалтерського 

обліку та подвійний запис(Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 4. Первинне спостереження та 

документація, вартісне вимірювання - оцінка та  

калькуляція(Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 5. Облік необоротних активів(Лекцій – 2 год., 

Сем. – 2 год.) 

Тема 6. Облік виробництва і надання готельних 

послуг(Лекцій – 3 год., Сем. – 3 год.) 

 



Тема 7. Облік діяльності ресторанів і кафе як 

підрозділів готельного господарства(Лекцій – 2 год., 

Сем. – 2 год.) 

Тема 8.0блік грошових коштів, розрахунків(Лекцій – 

2 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 9. Облік власного капіталу(Лекцій – 2 год., Сем. 

– 2 год.) 

Тема 10. Облік зобов'язань(Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 11. Облік доходів та фінансових результатів 

підприємств готельно-ресторанного  

господарства(Лекцій – 3 год., Сем. – 3 год.) 

Тема 12. Фінансова звітність та її основні 

показники(Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; 

тестових завдання; виконання творчих завдань; 

розв’язування ситуаційних задач; виконання індивідуальної 

семестрової роботи. Підсумковий контроль – у формі 

написання та захисту контрольної роботи та складання 

екзамену.  

  Мова викладання. українська 

 

 


