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1.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань: 

24 Сфера обслуговування 

 

обов'язковий компонент 

освітньої програми 

 

 

Загальна кількість годин 

– 120 

Спеціальність: 

242 Туризм 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Семестр 

5-й 5-й 

Лекції 

 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

 

20 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 8 год. 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

 80 год. 104 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: полягає у формуванні у майбутніх менеджерів фундаментальних знань і 

освоєнні концептуальних основ обліку та аудиту в туристичній діяльності, як 

інформаційної основи прийняття ефективних управлінських рішень. 

Завдання: використати можливості навчального процесу для засвоєння  основ 

бухгалтерського обліку туристичної діяльності, оволодіти методикою формування 

інформації в бухгалтерському обліку та звітності, осмислети економічну суть 

господарських операцій і процесів, практичне використання облікової інформації у 

повсякденній економічній роботі майбутнього фахівця з туризму.  

Під час лекційних та практичних занять, самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Облік та аудит (туристичної діяльності)» студенти, майбутні туристи, набувають таких  

загальних (ЗК) та спеціальних (фахових) компетентностей (СК): 

ЗК4. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК8. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

СК24. Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та 

систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний 

інформаційний матеріал.  

СК30. Здатність працювати з документацією та здійснювати розрахункові операції 

суб’єктом туристичного бізнесу. 

По завершені вивчення дисципліни студенти повинні володіти програмними 

результатами навчання: 

ПР02. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії  



ПР08. Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею 

користуватися.  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. «Основи бухгалтерського обліку» 

Тема 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку 

Сутність бухгалтерського обліку, його характерні особливості. Мета та функції 

бухгалтерського обліку. Види бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів 

господарювання. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Закон України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Національні положення 

(стандарти) бухгалтерського обліку. Поняття про предмет бухгалтерського обліку. 

Об’єкти бухгалтерського обліку: ресурси, джерела утворення ресурсів, господарські 

процеси. Активи підприємства, їх сутність та класифікація. Види і загальна 

характеристика необоротних та оборотних активів. Джерела власних активів підприємства 

(власний капітал), їх сутність та загальна характеристика. Джерела залучених коштів 

підприємства (зобов’язання підприємства), їх класифікація. Сутність і загальна 

характеристика поточних, довгострокових непередбачених зобов’язань, забезпечень 

наступних витрат і платежів та доходів майбутніх періодів. Загальне поняття про 

господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку. Процеси придбання, 

виробництва та реалізації. Формування показників доходів, витрат та фінансових 

результатів.Принципи бухгалтерського обліку, їх характеристика. 

 

Тема 2. Загальна характеристика туристичного продукту і туристичної послуги: 

облік і оподаткування. Особливості бухгалтерського та податкового обліку у 

туроператора . 

Економічна сутність та характеристика понять «туристичний продукт» і 

«туристична послуга». Бухгалтерський облік туристичного продукту та туристичних 

послуг. Страхування туристів: поняття, облік та оподаткування. 

Експорт, імпорт туристичних послуг. Податковий облік. Податок на додану вартість, 

податок на прибуток, єдиний податок, туристичний збір. Документальне оформлення 

реалізації туристичного продукту 

  

Тема 3. Організація бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів господарювання 

 

Сутність облікового циклу. Первинний, поточний та узагальнюючий облік. 

Облікові регістри та їх класифікація. Хронологічний, систематичний та комбінований 

запис у бухгалтерському обліку. Помилки в бухгалтерських записах та способи їх 

виправлення. Форми бухгалтерського обліку: сутність та види. Сутність облікової 

політики. Функції керівника і головного бухгалтера щодо організації ведення 

бухгалтерського обліку на підприємстві. Методичний, технічний та організаційний 

аспекти облікової політики. Наказ про облікову політику: основний зміст та призначення. 

Моделювання облікових процесів. 

  

Тема 4. Облік доходів та витрат туроператора. Облік діяльності турагентів. 

 

Загальні засади обліку доходів туроператора. Облік туроператором документів, які 

надають право на отримання туристичних послуг. Загальні засади обліку витрат 



туроператора. Облік зовнішньоекономічних операцій. Документування розрахунків 

туристичного агента з туроператором. Оподаткування діяльності туристичного агента 

Облік доходів і витрат туристичного агента. 

 

Змістовний модуль 2. «Основи аудиту» 

  

Тема 5. Аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності 

 

Визначення аудиту (згідно з чинним законодавством; різні наукові підходи). Мета 

аудиту. Призначення та необхідність аудиту. Місце аудиту в системі фінансового 

контролю в системі управління. Ознаки аудиту. Класифікація аудиту. Предмет аудиту, 

його зміст і структура. Об’єкти аудиту. Метод і методика аудиту. Методичні прийоми 

аудиту. Класифікація аудиту за певними ознаками та її практичне застосування. 

Інтерпретація господарського факту та оцінка його на відповідність. Характеристика 

контрольної системи облікового відображення господарського факту. Міжнародні 

стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Кодекс етики професійних бухгалтерів. 

Принципи аудиту. Чинне законодавство України про аудит (Закон України «Про 

аудиторську діяльність», нормативні акти Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку, Національного банку України, Фонду державного майна України). 

Внутрішній контроль та його характеристика. Структура системи внутрішнього контролю. 

Середовище контролю та фактори, що його зумовлюють. Процедури контролю – 

спеціальні перевірки, що виконуються персоналом підприємства. Вивчення та оцінка 

системи внутрішнього контролю. Документування результатів вивчення системи 

внутрішнього контролю. Тестування системи внутрішнього контролю. Внутрішній аудит. 

Основні завдання внутрішнього аудиту. Організація системи внутрішнього аудиту. 

Відмінності внутрішнього аудиту від внутрішнього контролю. 

  

Тема 6. Організація аудиту фінансової звітності 

 

Суб’єкти аудиторської діяльності. Сертифікація аудиторів. Порядок отримання та 

скасування сертифіката. Підвищення кваліфікації аудиторів. Реєстрація суб’єктів 

аудиторської діяльності. Обмеження видів діяльності аудиторів та аудиторських фірм. 

Види аудиторських послуг. Об’єкти обов’язкового аудиту. Контроль якості аудиторських 

послуг. Підстави притягнення суб’єктів аудиторської діяльності до юридичної 

відповідальності. Підстави звільнення суб’єктів аудиторської діяльності від 

відповідальності. Загальні умови проведення аудиту та надання інших аудиторських 

послуг. Основні етапи процесу аудиту. Процедура вибору замовника та укладання 

договору. Планування аудиту, його мета та стадії. Попереднє планування аудиту, 

коригування планів. Збір загальних відомостей про клієнта (знання бізнесу клієнта). 

Прийняття рішень про продовження аудиту для клієнта та згоду на аудит для нового 

клієнта. Визначення межі суттєвості відхилень Оцінка аудиторського ризику. Оцінка 

системи внутрішнього контролю. Загальний план аудиту, його зміст. Програма аудиту та 

її складові. Аудиторські процедури, їх призначення та види. Аудиторська вибірка: 

значення, етапи, оцінка результатів вибіркової перевірки. Статистичні та нестатистичні 

методи вибірки. Складання плану і програм аудиту. Визначення бюджету аудиторської 

перевірки. Договір на здійснення аудиту. Поняття і класифікація робочих документів 

аудитора. Робочі документи, підготовлені під час планування, підготовки, проведення 

перевірки, узагальнення її даних, а також документальна інформація, одержана в ході 

аудиту від третіх осіб. Методика складання робочих документів аудитора і ведення 

аудиторського досьє. Організаційні, адміністративні документи аудиторських процедур з 

окремих статей річного звіту та інші аудиторські дані, висновок, рекомендації 

(пропозиції). 



 

Тема 7. Методика аудиту фінансової звітності 

 

Зміст перевірки даних бухгалтерського обліку. Основні процедури та методика 

перевірки обліку. Перевірка відповідності даних обліку і звітності. Перевірка даних 

облікових регістрів та бухгалтерських документів. Завдання та послідовність аудиту 

активів, капіталу і зобов’язань. Джерела інформації для проведення аудиту грошових 

коштів та готівкових операцій. Аудит забезпечення збереженості касової готівки та 

додержання касової дисципліни, вимог чинного законодавства щодо здійснення касових 

операцій. Перевірка операцій на рахунках в банках. Аудит дебіторської заборгованості. 

Аудит наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів. Аудит Формування 

статутного капіталу торговельних підприємств та його особливості. Аудит руху та 

використання капіталу за видами. Організація і методика аудиту поточних зобов’язань, 

кредитних операцій. Перевірка використання та своєчасності повернення 

короткострокових позик і довгострокових кредитів та їх забезпечення. Використання 

методики експрес-аналізу для економічного читання бухгалтерської звітності. 

Аудиторська оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства та ефективності 

його використання. Аудиторська оцінка перспектив безперервної діяльності підприємств. 

 

 Тема 8. Інформаційні ресурси обліку і аудиту в управлінні підприємством 

 

Суть та призначення бухгалтерської (фінансової) звітності. Загальна 

характеристика звітних форм: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух 

грошових коштів, звіту про власний капітал. Характеристика систем обробки облікової 

інформації на ПЕОМ. Планування аудиту у комп’ютерному середовищі: вивчення 

комп’ютерного середовища, визначення ступеня ризики неефективності систем обліку та 

аудиту і їх надійності. Характеристика та підходи до аудиту у простих і складних 

комп’ютерних системах. Комп’ютерне шахрайство, визначення та ознаки. Заходи щодо 

його запобігання. Твердження фінансової звітності як напрями збирання аудиторських 

доказів. Достатність і належність аудиторських доказів. Джерела аудиторських доказів. 

Оцінка аудиторських доказів. Аудиторський звіт та аудиторський висновок. Види 

аудиторських висновків. Загальні вимоги до аудиторського висновку. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

усього 

денна форма 

усього 

заочна форма 

у тому числі у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовний модуль 1.Основи бухгалтерського обліку 

Тема1.Теоретичні 

основи 

бухгалтерського 

обліку. 

14 2 2 - 6 4 14 2  - 6 6 

Тема2.Загальна 

характеристика 

туристичного 

продукту і 

туристичної 

послуги: облік і 

оподаткування. 

20 4 4 - 8 4 16  2 - 8 6 



Особливості 

бухгалтерського та 

податкового обліку 

у туроператора. 

Тема3. Організація 

бухгалтерського 

обліку діяльності 

суб’єктів 

господарювання. 

12 2 2 - 6 2 16 2 2 - 6 6 

Тема 4. Облік 

доходів та витрат 

туроператора. Облік 

діяльності 

турагентів. 

18 4 4 - 6 4 16  2 - 6 8 

Змістовний модуль 2.Основи аудиту 

Тема5. Аудит як 

форма контролю 

фінансово-

господарської 

діяльності. 

14 2 2 - 6 4 16  2 - 6 8 

Тема 6. Організація 

аудиту фінансової 

звітності.  

14 2 2 - 6 4 14   - 6 8 

Тема 7. Методика 

аудиту фінансової 

звітності. 
14 2 2 - 6 4 14 2  - 6 6 

Тема 8 

Інформаційні 

ресурси обліку і 

аудиту в управлінні 

підприємством 

14 2 2 - 6 4 14 2  - 6 6 

Усього годин 120 20 20 0 50 30 120 8 8 0 50 54 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна/заочна 

1 Теоретичні основи бухгалтерського обліку 2 

2 Загальна характеристика туристичного продукту і туристичної послуги: 

облік і оподаткування. Особливості бухгалтерського та податкового 

обліку у туроператора 

4/2 

3 Організація бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів 

господарювання 

2/2 

4 Облік доходів та витрат туроператора. Облік діяльності турагентів. 4/2 

5 Аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності 2/2 

6 Організація аудиту фінансової звітності 2 

7 Методика аудиту фінансової звітності 2 

8 Інформаційні ресурси обліку і аудиту в управлінні підприємством 2 

  Разом 20/8 



  

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна/заочна 

1 Теоретичні основи бухгалтерського обліку 4/6 

2 Загальна характеристика туристичного продукту і туристичної послуги: 

облік і оподаткування. Особливості бухгалтерського та податкового 

обліку у туроператора 

4/6 

3 Організація бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів 

господарювання 
2/6 

4 Облік доходів та витрат туроператора. Облік діяльності турагентів. 4/8 

5 Аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності 4/8 

6 Організація аудиту фінансової звітності 4/8 

7 Методика аудиту фінансової звітності 4/6 

8 Інформаційні ресурси обліку і аудиту в управлінні підприємством 4/6 

  Разом 30/54 

7. Завдання для опрацювання тем дисципліни 

Назва теми 

 

Зміст завдання для 

відпрацювання 

пропущених завдань 

 

Форми контролю Література 

Кільк

ість 

балів 

 

Змістовний модуль 1. 

Основи бухгалтерського обліку 

 

Тема1.Теоретичні 

основи 

бухгалтерського 

обліку. 

Анотація матеріалу. 

Вивчення основних 

визначень і термінів. 

Виконання завдань 

практично-семінарської 

роботи №1. 

Представлення 

анотованого 

матеріалу. Усне 

опитування. 

основна [1, 

2, 3, 4, 5, 6] 

допоміжна 

[7, 8] 

7 

Тема2.Загальна 

характеристика 

туристичного продукту 

і туристичної послуги: 

облік і оподаткування. 

Особливості 

бухгалтерського та 

податкового обліку у 

туроператора. 

 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання завдань 

практичної роботи №2. 

Здача виконаних 

практичних 

завдань з 

захистом 

теоретичних 

положень.  

основна [7, 

11, 12] 

допоміжна[9

, 11, 12] 

8 

Тема3. Організація 

бухгалтерського обліку 

діяльності суб’єктів 

господарювання. 

 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання завдань 

практичних №3. 

Здача виконаних 

практичних 

завдань з 

захистом 

теоретичних 

положень. 

основна [8, 

6] 

допоміжна 

[1, 2, 4, 10] 

8 



 

Тема 4. Облік доходів 

та витрат 

туроператора. Облік 

діяльності турагентів. 

 

Анотація матеріалу за 

темою. Виконання 

завдань практичної 

роботи №4. 

 

 

Представлення 

анотованого 

матеріалу. Усне 

опитування. 

основна [9, 

10, 11, 12] 

допоміжна 

[7, 8, 9, 12] 

7 

 

Змістовний модуль 2. 

Основи аудиту 

 

Тема5. Аудит як форма 

контролю фінансово-

господарської 

діяльності. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичних 

№5. 

Здача виконаних 

практичних 

завдань з 

захистом 

теоретичних 

положень. 

основна [14, 

15, 16, 17] 

допоміжна 

[5 ] 

8 

Тема 6. Організація 

аудиту фінансової 

звітності. 

 

Анотація матеріалу за 

темою. Виконання 

завдань практичних 

№6. 

Представлення 

анотованого 

матеріалу. Усне 

опитування. 

основна [13, 

15, 17 ] 

допоміжна 

[2, 6] 

7 

Тема 7. Методика 

аудиту фінансової 

звітності. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичних 

№7 

Здача виконаних 

практичних 

завдань з 

захистом 

теоретичних 

положень 

основна [13, 

14, 15] 

допоміжна 

[5, 6] 

8 

Тема 8 Інформаційні 

ресурси обліку і аудиту 

в управлінні 

підприємством 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Здача виконаних 

практичних 

завдань з 

захистом 

теоретичних 

положень 

основна [14, 

17] 

допоміжна 

[1, 3] 

7 

 

8. Індивідуальні завдання 

На основі літературних та Інтернет-джерел у вигляді реферату (10-15 сторінок) розкрити 

сутність і значення бухгалтерського обліку та аудиту в туристичній діяльності (50 год): 

1. Розкрити особливості теоретичних, методичних та практичних аспектів 

організації бухгалтерського обліку, що застосовуються на підприємствах туристичної 

діяльності України. 

2. Проблеми туристичних підприємств: 

- Проблеми організаційних аспектів бухгалтерського обліку. (розмежування 

організації обліку діяльності туроператора і турагента). 

-  Аудит надходжень до державного та місцевого бюджету за рахунок туризму 

-  Бухгалтерській облік малих і середніх центрів обслуговування туристів. 

- Фінансові ресурси туристичного продукту та туристичних послуг. 

- Документальне оформлення туристичних послуг. 

- Необхідність раціональної організації бухгалтерського обліку в управлінні 

діяльністю господарюючих суб’єктів.  



Форми контролю: опитування, перевірка рефератів, дискусії, аналіз роботи. 

 

 9. Методи навчання 

 

У процесі вивчення дисципліни «Облік і аудит (туристичної діяльності)» 

застосовуються такі методи навчання: 

- лекції, в тому числі із застосуванням пояснювально-ілюстративного методу, із 

використанням мультимедійних презентацій; 

- практичні заняття у їх різноманітних формах (бесіда з елементами дискусії, 

презентації під час практичних занять, ситуативний підхід, бесіда за «круглим столом»); 

- робота з бланками бухгалтерського обліку; 

- стандартизовані тести та поточне опитування; 

- презентація результатів виконаних завдань та досліджень; 

- поточне консультування; 

- самостійна робота студентів з літературними та Інтернет-джерелами; 

- індивідуальне завдання. 

10. Методи контролю 

 

При вивченні студентами курсу «Облік і аудит (туристичної діяльності)» 

застосовуються такі методи контролю: 

- поточне (усне) опитування. Реалізується у формі опитування, виступів на семінарських 

та практичних заняттях, експрес-контролю, тестового контролю, перевірка знань на карті тощо. 

- складання опорного конспекту теми (чи основних поять і термінів); 

- побудова структурно-логічної схеми теми, окремого питання; 

- контроль самостійної роботи; 

- індивідуальне науково-дослідне завдання; 

- тестування; 

- підсумковий контроль. Складання іспиту  

11.Запитання гарантованого рівня контролю знань здобувачів вищої освіти. 

1. Характеристика та етапи розвитку господарського обліку. 

2. Види обліку і його вимірники. 

3. Вимоги до обліку і його функції. 

4. Завдання обліку. 

5. Передумови та принципи бухгалтерського обліку. 

6. Предмет бухгалтерського обліку. 

7. Об’єкти бухгалтерського обліку, їх класифікація. 

8. Загальне поняття про метод бухгалтерського обліку. 

9. Складові частини (елементи, способи) бухгалтерського методу. 

10. Методика і техніка бухгалтерського обліку. 

11. Бухгалтерський баланс, його суть і особливості. 

12. Структура балансу і зміст його статей. 

13. Вплив господарських операцій на баланс. 

14. Рахунки бухгалтерського обліку, їх будова та взаємозв’язок з балансом. 

15. Подвійний запис, його суть і значення. 

16. Синтетичний і аналітичний бухгалтерський облік. 

17. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. 

18. Оцінка і калькуляція в бухгалтерському обліку. 

19. Комп’ютерна форма бухгалтерського обліку. 



20. Звітність, її роль і значення в управління виробництвом. Класифікація 

звітності. 

21. Загальні вимоги та форми бухгалтерської звітності в Україні. 

22. Порядок подання бухгалтерської звітності. 

23. Що розуміють під туристичним продуктом? 

24. Дайте характеристику туристичним послугам згідно з чинним  

законодавством. 

25.Охарактеризуйте учасників туристичної діяльності та споживачів  

туристичного продукту. 

26 Хто є споживачами туристичного продукту? 

27. У чому полягають відмінності діяльності туроператорів і турагентів? Які  

вимоги висуває чинне законодавство до туроператорів і турагентів? 

28. Дайте характеристику реалізації в бухгалтерському обліку туристичного  

продукту та туристичної послуги. 

29 Розкрийте особливості страхування туристів. Нормативно-правові аспекти. 

30. Як відбувається оформлення документів туроператором послуг  

страхування? 

31. На якому рахунку ведеться облік розрахунків із страховою компанією? 

32. Що ми розуміємо під туристичним експортом і імпортом? 

33. У чому полягають особливості оподаткування бухгалтерського обліку  

туроператора? 

34. Які податки, збори, обов’язкові платежі сплачує туроператор? 

35. Порядок нарахування та сплати податку на додану вартість у туроператора. 

36. Порядок нарахування, сплати та особливості оподаткування податку на  

прибуток у туроператора. 

37. Порядок сплати та нарахування туристичного збору. 

38. Як оформляється документально реалізація туристичного продукту? 

39. Порядок включення до доходів у туроператора. 

40.Який порядок ведення обліку туроператором документів, що  

надають право на отримання туристичних послуг? 

41. У чому полягає методика формування туроператором виробничої  

собівартості туристичного продукту? 

42. Назвати основні нормативні акти, які регулюють ведення бухгалтерського  

обліку у турагента. 

43 Згідно з податковим законодавством, які податки і збори буде сплачувати  

турагент? 

44. Що таке собівартість туристичного продукту?  

45 .Охарактеризуйте типовий алгоритм податкового контролю діяльності  

суб'єктів туристичної діяльності.  

46. Які Ви знаєте етичні принципи професії аудитора?  

47. Головні завданнями аудиту? 

48. Чим займається Аудиторська палата України (АПУ) і Союз аудиторів України (САУ)?  

49. Що таке аудиторський звіт і чим займається аудиторська фірма?  

50. Як складається аудиторський висновок?  

51. Який порядок подання клієнтові аудиторського звіту? 

 

 

 

 

 

 

 



12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 (екзамен) 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т 7 Т8 40 100 

7 8 8 7 8 7 8 7 

Т1, Т2 ... Т8– теми змістових модулів. 

 

13.Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Критерії оцінювання 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

90-100 А 

Студент виявляє особливі творчі здібності, 

глибокі знання навчального матеріалу, що 

міститься в основних і додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; вміє 

аналізувати явища, які вивчаються, у їх 

взаємозв’язку і розвитку; застосовувати 

теоретичні положення при розв’язанні 

практичних задач; володіє вмінням надавати 

чітку аргументовану відповідь на поставленні 

питання 

відмінно 

82-89 В 

Студент вільно володіє вивченим обсягом 

матеріалу, застосовує його на практиці, вільно 

розв’язує вправи, надає лаконічну відповідь 

майже на всі поставленні питання; самостійно 

виправляє допущені помилки, кількість яких 

незначна  

добре 

74-81 С 

Студент вміє оперувати необхідним колом 

понять та категорій; узагальнювати та 

систематизовувати інформацію під 

керівництвом викладача; в цілому самостійно 

застосовувати її на практиці; контролювати 

власну діяльність; виправляти помилки, серед 

яких є суттєві 

64-73 D 

Студент відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє знання і 

розуміння основних положень, слабке їх 

застосування при розв’язанні практичних 

завдань; аналізує навчальний матеріал за 

допомогою викладача, надає мало 

аргументовані відповіді, виправляє не всі 

помилки, значна кількість яких є суттєвими задовільно 

60-63 Е 

Студент володіє навчальним матеріалом на 

рівні вищому за початковий, проте має 

фрагментарне уявлення про деякі поняття та 

категорії курсу; надає неповне висвітлення 

змісту питань; має недостатнє вміння зробити 

аргументовані висновки; відповіді містять 

значну кількість недоліків і помилок 



35-59 FX 

Студент не опанував значну частину матеріалу 

курсу; не володіє понятійним апаратом; не 

опрацював базову та допоміжну літературу. 

Мова не виразна, обмежена, бідна, 

словниковий запас не дає змогу оформити 

ідею. Практичні навички на рівні 

розпізнавання 

незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

Студент повністю не знає програмного 

матеріалу, не працював в аудиторії з 

викладачем або самостійно; допускає суттєві 

помилки у відповідях на питання, не вміє 

застосовувати теоретичні положення при 

розв’язанні практичних завдань  

незадовільно 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

14. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Облік і аудит (туристичної 

діяльності)» включає: 

1. Опорний конспект лекцій. 

2. Мультимедійні матеріали. Презентації 

3. Друковані роздаткові матеріали. 

4. Тестові завдання.  

 

15. Рекомендована література 

Основна: 

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

16.07.1999 року №996-XIV: за станом на 16.01.2020 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 01.07.2018) 

2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. URL: 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/ (дата 

звернення: 01.07.2018) 

3. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затв. 

Наказом Міністерства фінансів України № 433 від 28 березня 2013 р. за станом на 

30.12.2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201- 13/conv (дата звернення: 

01.07.2018) 
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