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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Опановуючи курс, здобувач вищої освіти має усвідомити сучасну 
методологію та інструментарій бухгалтерського обліку і аудиту туристичної 
діяльності. По завершенні вивчення курсу здобувач вищої освіти має: 
розуміти, що необхідність розвитку туристичного бізнесу визначено 
стрімким розвитком ринку туристських послуг, характерними рисами якого є 
зміни попиту й пропозиції; в умовах сучасного ринку туризму зростає роль і 
важливе місце бухгалтерського обліку; протягом останніх років туризм 
перетворився на одну з потужніших галузей світової економіки; якість 
туристичних послуг, їх собівартість, дохідність значною мірою залежать від 
ефективної реалізації усього комплексу функцій управління, зокрема 
облікової й контрольної; їх удосконалення пов’язане з вирішенням багатьох 
проблем як теоретико-методологічних, так і організаційно-методичних; 
туристичні послуги мають свої особливості і це, безумовно, впливає на 
організацію та ведення бухгалтерського обліку; вивчення теоретичних основ 
бухгалтерського обліку в туристичному господарстві та чинної практики 
облікового процесу забезпечить належне його ведення в практичній 
діяльності туристичних підприємств. 

Мета та цілі 

Розкрити особливостівикладання навчальної дисципліни “Облік та аудит у 
туристичній діяльності” є навчання студентів базовим принципам сутності 
бухгалтерського обліку та аудиту на туристичних підприємствах, 
максимально наблизившись до їх реальної постановки на підприємствах 
туристичних послуг. Формування у них знань зі змісту наукової системи 
обліку діяльності підприємства в сучасних умовах, організації ведення 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності в туристичній сфері в Україні, 
оперування обліковою інформацією для ефективного управління бізнесом. 

Результати 
навчання 

 
 

В результаті вивчення курсу студенти можуть розуміти теоретичні засади 
бухгалтерського обліку і аудиту туристичної діяльності, визначати сутність 
об’єктів бухгалтерського обліку, та розуміти їх роль і місце в господарській 
діяльності, володіти загальнонауковими та спеціальними методами 



 
 

Soft skills: 
соціально-

психологічні 
аспекти 

професійної 
компетентності, 

що 
відповідають 

заявленим 
цілям програми 

дослідження господарських процесів на підприємстві. 
 
Soft skills (соціально-психологічні аспекти професійної компетентності): 
здатність логічно і системно мислити, вміння критично мислити, а саме, 
аналізувати ситуацію, що склалася, робити корисні висновки та змінювати 
поведінку відповідно до середовища, креативність, здатність брати на себе 
відповідальність, управляти часом. 

Пререквізити 
Базові знання з дисциплін: «Основи економічної теорії», «Планування і 
організація туристичного бізнесу» 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

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. 

Виконання 
практично-

семінарськог
о завдання,  
 питання, 
короткий 
словник 
термінів 

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. 
 

Виконання 
практичного 
завдання, 

тести  
 

 

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. Моделювання 
облікових процесів. 

Виконання 
завдання, 

тести, 
практична 

робота 

4. Облік доходів 
та витрат 

туроператора. 

Загальні засади обліку доходів туроператора. Облік 
туроператором документів, які надають право на отримання 
туристичних послуг. Облік зовнішньоекономічних операцій. 

практичні 
завдання, 
робота з 



Облік діяльності 
турагентів. 

Документування розрахунків туристичного агента з 
туроператором. Оподаткування діяльності туристичного 
агента Облік доходів і витрат туристичного агента. 

документами 

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. 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. 

Виконання 
практично-

семінарськог
о завдання, 

питання, 
короткий 
словник 
термінів 

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. 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. 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). 

практичні 
завдання, 
робота з 

документам,  
тести 



7. Методика 
аудиту 

фінансової 
звітності. 

Зміст перевірки. 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. 

практичні 
завдання, 
робота з 

документами  
 

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. 

практичні 
завдання, 
робота з 

документами
, тести. 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна 
політика 

Здобувач освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не 
спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною  
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При 
пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати практичні заняття. Виконати індивідуальне завдання.  



Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

Під час виконання завдань вимагається дотримування правил академічної 
доброчесності. Списування під час контрольних робіт та екзаменів 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Нарахування балів 

Види оцінювання Бали 

Змістовий модуль 1 (теми 1-4) 30 

Змістовий модуль 2 (теми 5-8) 30 

Підсумковий контроль (теми 1-8) – екзамен  40 

 

Розподіл балів для оцінювання успішності студентів 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 


