СИЛАБУС
Назва дисципліни: Бухгалтерський облік в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі
Анотація
Мета курсу: формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського
обліку у галузі туризму та готельно-ресторанного бізнесу; використання інформації, що необхідна
внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень, а зовнішнім – для виявлення
загальних комерційних можливостей контрагентів і прийняття рішення про співробітництво з
ними.
Основні компетентності:
Загальні компетентності: Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя. Здатність діяти соціально
відповідально та свідомо, реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність
до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
Спеціальні: Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності. Навички
використання інформаційних і комунікаційних технологій. Здатність управляти підприємством,
приймати рішення у господарській діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу (знання
та використання теорій бухгалтерського обліку; розуміння ролі бухгалтерського обліку в
управлінні підприємством; розуміння важливості ретельної розробки облікової політики
підприємства,; складання фінансової звітності підприємства, вимірювання та аналіз рентабельності
підприємства; формулювання судження та висновків на основі знань щодо змісту фінансової
звітності підприємства та облікової політики).
Кредити ECTS /
Мова
Тип дисципліни
виклада
Семестр
Викладач
Навчальне навантаження
(обов'язкова,
ння
вибіркова)
90 год. (14 год. лекцій, 14
Пестовська З.С.,
Укр.
5
3 / обов’язкова
год. практичних занять, 62
к.е.н., доц.
год. самостійної роботи)
Форми оцінювання
Результати навчання
Методи викладання, навчання
(поточний та підсумковий
контроль - екзамен)
Знання
Знати,
розуміти
і
вміти
використовувати на практиці
основні
положення
законодавства, національних і Проблемна лекція, практичне заняття, Розв’язування задач, тестування
РН-1 міжнародних стандартів, що
тестування, розв’язання задач
Пояснення розв’язання задач
регламентують
діяльність
суб’єктів
готельного
та
ресторанного бізнесу;
Знати,
розуміти
і
вміти
використовувати на практиці
базові поняття з теорії готельної
Розв’язування задач, тестування
та
ресторанної
справи,
Лекція, практичне заняття, тестування,
обслуговування
РН-2 організації
Пояснення результатів аналізу
аналіз ситуацій
споживачів
та
діяльності
ситуацій
суб’єктів ринку готельних та
ресторанних послуг, а також
суміжних наук.

Уміння
Розуміти економічні процеси та Лекція, приклади проблемних ситуацій,
планування,
РН- здійснювати
тестування, розв’язання аналітичних
управління і контроль діяльності
14 суб’єктів
задач, відпрацювання практичних
готельного
та
навичок
ресторанного бізнесу.
Автономність і відповідальність
Виконувати
самостійно
завдання, розв’язувати задачі і Лекція, приклади проблемних ситуацій і
РН- проблеми, застосовувати їх в
залучення аудиторії до їхнього
18 різних професійних ситуаціях
вирішення, тестування, розв’язання
та відповідати за результати аналітичних задач, ігрове перевтілення
своєї діяльності.

Розв’язування задач, тестування
Оцінювання практичних навичок
Пояснення розв’язання задач

Розв’язування задач, тестування
Пояснення розв’язання задач
Оцінювання практичних навичок

Презентувати власні проекти і
Розв’язування задач, вибір з
Приклади проблемних ситуацій і їхнього
РН- розробки, аргументувати свої
кількох сценаріїв, тестування
щодо
розвитку вирішення, тестування, розв’язання
19 пропозиції
Пояснення розв’язання задач
аналітичних задач, мозковий штурм
бізнесу.
Оцінювання практичних навичок
Діяти

у

відповідності
з
Тестування
Проблемна лекція, аналіз ситуацій,
соціальної
Пояснення результатів аналізу
та дискусія, групова бесіда, тестування
ситуацій
громадянської свідомості.
Можливість генерувати нові ідеї,
Проблемна лекція, аналіз ситуацій,
Тестування
РН- проявляти ініціативу, нести
дискусія,
тестування,
мозковий
штурм,
Пояснення
результатів аналізу
за
якість
23 відповідальність
робота
у
групах,
групова
бесіда
ситуацій,
оцінка
групової роботи
готельно-ресторанних послуг.

РН- принципами
20 відповідальності

Оцінка
Підсумкова оцінка:
60% поточний контроль:
20% розв’язування задач
15% тестування
10% оцінювання практичних навичок - вирішення ситуаційних завдань
15% індивідуальне завдання – проходження облікового циклу суб’єкта господарювання
40% підсумковий контроль (екзамен)
Зміст
Тема 1. Організація діяльності суб’єктів господарювання в туризмі
1.1. Учасники взаємовідносин, які виникають при здійсненні туристичної діяльності
1.2. Організація туристичної діяльності
1.3. Сутність і види обліку, облікові вимірники, принципи бухгалтерського обліку
1.4. Елементи методу бухгалтерського обліку
Тема 2. Облік і оподаткування туристичного продукту і туристичної послуги
2.1. Бухгалтерський баланс та План рахунків бухгалтерського обліку
2.2. Бухгалтерський облік туристичного продукту та туристичних послуг
2.3. Страхування туристів: поняття, облік та оподаткування
2.4. Експорт, імпорт туристичних послуг
Тема 3. Договірні відносини в туристичній діяльності
3.1. Загальна характеристика договірних відносин у туристичній діяльності
3.2. Договори з постачальниками
3.3. Договори з посередниками
3.4. Договір з клієнтами
3.5. Договір між туристами і окремими суб’єктами туристичної індустрії
Тема 4. Особливості бухгалтерського та податкового обліку у туроператора
4.1. Бухгалтерський облік: загальні особливості

4.2. Податковий облік. Податок на додану вартість
4.3. Податок на прибуток
4.4. Єдиний податок
4.5. Туристичний збір
4.6. Документальне оформлення реалізації туристичного продукту
4.7. Загальні засади обліку доходів туроператора
4.8. Облік туроператором документів, які надають право на отримання туристичних послуг
4.9. Загальні засади обліку витрат туроператора
4.10. Облік зовнішньоекономічних операцій
Тема 5. Облік діяльності турагентів
5.1. Документування розрахунків туристичного агента з туроператором
5.2. Оподаткування діяльності туристичного агента
5.3. Облік доходів і витрат туристичного агента
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Політика курсу
• Політика оцінювання
Здобувач не може отримати екзаменаційну оцінку "автоматом" – без складання екзамену. Студент
допускається до екзамену, якщо за результатами роботи протягом семестру він отримав не менше 36 балів. Якщо за

результатами оцінювання роботи студента на практичних заняттях студент отримав менше 36 балів, він не
допускається до екзамену. Викладач, який веде практичні заняття, визначає перелік завдань, які повинні бути виконані
студентом для допуску до екзамену. У разі їх виконання студент допускається до екзамену з оцінкою роботи на
практичних заняттях 36 балів.
Якщо студент за результатами підсумкового екзамену набрав менше 24 балів, він отримує незадовільну
підсумкову оцінку, незалежно від його результатів за іншими складовими. Повторне складання екзамену після оцінки
FX оцінюється 24 балами, якщо його складено та 0 балів, якщо не складено.
Причиною недопущення здобувача до екзамену може бути також наявність фінансової заборгованості.
Здобувач вищої освіти має право на апеляцію результатів підсумкового контролю. Здобувач подає заяву на ім'я
проректора із забезпечення якості вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати оголошення результатів. У заяві
слід вказати факти некоректності питань або необхідних відповідей на них, їх виходу за рамки програми, порушення
викладачем процедури проведення контролю або недотримання ним описаної в програмі дисципліни методики
виведення оцінки.
В результаті розгляду апеляції раніше виставлена оцінка може бути збережена, а може бути змінена як у бік
підвищення, так і в бік зниження.
Здобувачі мають право складати екзамени та заліки з метою підвищення підсумкової оцінки з одної
дисципліни у семестр за заявою.
Здобувачі вищої освіти мають право виражати власну думку і не погоджуватися з трактуванням подій, які
висвітлюються в межах програмного матеріалу, але вони зобов’язані вивчити необхідний обсяг матеріалу згідно з
вимогами до предмету. Здобувачі повинні нести відповідальність за виконання необхідних вимог до курсу і оволодіння
необхідною кількістю знань.
• Політика щодо забезпечення академічної доброчесності
Під час опанування дисципліни здобувачі повинні дотримуватися академічної доброчесності. Відповідно до
Закону України «Про освіту» академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом
правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової
(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Від здобувачів вимагається:
- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів
навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних
потреб і можливостей);
- посилання на джерела інформації під час виконання дослідницької роботи;
- відсутність запозичень інформації (списування) при написанні письмових робіт;
- дотримання етичної поведінки по відношенню до інших здобувачів, викладачів та інших співробітників
університету.
У разі порушення цих вимог, викладач має право звернутись для розгляду ситуації до Комісії з питань
академічної доброчесності.
У разі неетичної поведінки викладача (образлива поведінка, сексуальні домагання, несправедливе оцінювання
та ін.) здобувач також має право звернутись з заявою до Комісії з питань академічної доброчесності та етики.
Політика щодо поведінки в аудиторії та спілкування з викладачем
Під час вивчення курсу від здобувачів вимагається:
1) відвідування не менше як 75% аудиторних занять (лекції, практичні);
2) виконання вимог викладача курсу, завдань, які направлені на досягнення визначених результатів навчання;
3) виконання вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки,
протиепідемічних заходів;
4) дотримання порядку в аудиторії, поводження під час занять з повагою до інших присутніх;
5) відсутність запізнень на заняття;
6) консультування з викладачем можливе в аудиторіях за розкладом, а також електронною поштою та у
месенджерах (період відповіді викладача – до п’яти робочих днів).

