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 1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  4 

Галузь знань: 

 

24 Сфера 

обслуговування 
(шифр і назва)   

 

Вибіркова  

Загальна кількість 

годин – 120 годин 

Спеціальність: 

 

242 «Туризм»  

(шифр і назва)   

Курс Семестр 

Змістових модулів - 2 4 7-й 

Тижневе 

навантаження: 

аудиторних занять -    

4 год. 

самостійна робота 

студента –5,71 год.  

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 20 год. 

Лабораторні 

заняття 
20 год. 

Практичні 

заняття 
- 

Семінарські 

заняття 
- 

Самостійна 

робота 
80 год. 

Форма контролю: екзамен 

 

 

 

 

 

 



2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  

 

Мета курсу - формування у студентів теоретичних знань і практичних 

навичок про особливості організації і методики обліку суб’єктів туристичної 

діяльності. 

Завдання курсу - вивчення методів раціональної організації ведення 

бухгалтерського обліку туристичної діяльності на підставі використання 

прогресивних форм і стандартів. Набуття навичок опрацювання і використання 

облікової інформації в обліку.  

Предмет курсу – господарські засоби та процеси, що відбуваються в 

діяльності підприємств туристичного бізнесу..  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати:  
- особливості нормативно-правового регулювання організації туристичної 

діяльності; 

- систему сучасного нормативного регулювання бухгалтерського обліку в 

туристичній діяльності; 

- основні принципи організації обліку в туристичній діяльності;  

- порядок документального оформлення формування та реалізації 

туристичного продукту та послуг; 

-  методику обліку основної діяльності туристичних операторів і 

туристичних агентів; 

вміти:  

- користуватись відповідними нормативними, інструктивними та 

законодавчими документами, які регулюють облік туристичної діяльності; 

-  організовувати облік на підприємствах туристичного бізнесу; 

-  виконувати необхідні розрахунки, пов'язані з обліковими операціями;  

- заповнювати регістри обліку, складати зведені та підсумкові облікові 

регістри та форми звітності. 

 

  



3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Основи організації обліку в туристичній діяльності  

Тема 1. Основні положення бухгалтерського обліку в Україні. Основні 

поняття Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Принципи 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності . державне регулювання 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності [1,3,5,6,13] 

Тема 2. Організація та ведення бухгалтерського обліку. Організація 

бухгалтерського обліку на підприємстві. План рахунків бухгалтерського обліку 

Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку  [12,5,8,11] 

Тема 3. Загальні умови організації діяльності суб’єктів 

господарювання в туристичному господарсті. Загальна характеристика 

туризму Учасники взаємовідносин, які виникають при здійсненні туристичної 

діяльності Організація туристичної діяльності  Порядок ліцензування, 

фінансового забезпечення, сертифікації в туристичному господарстві. Облік 

оприбуткування та списання ліцензій [1, 9,15,12] 

Тема 4. Загальна характеристика туристичного продукту і 

туристичної послуги: облік і оподаткування. 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 [1,4,18,19] 

Тема 5. Договірні відносини в туристичній діяльності Загальна 

характеристика договірних відносин у туристичній діяльності. Договори з 

постачальниками. Договори з посередниками Договір з клієнтами  Договір між 

туристами і окремими суб’єктами туристичної індустрії. [8,11,25,27] 

 

Змістовий модуль 2. Особливості бухгалтерського та податкового обліку в 

туристичній діяльності . 

Тема 6. Особливості бухгалтерського обліку у туроператора. 

Бухгалтерський облік: загальні особливості Документальне оформлення 

реалізації туристичного продукту. Загальні засади обліку доходів туроператора. 

Облік туроператором документів, які надають право на отримання туристичних 

послуг. Загальні засади обліку витрат туроператора. Облік 

зовнішньоекономічних операцій [12,15,18] 

Тема 7. Особливості податкового обліку у туроператора. Податковий 

облік. Податок на додану вартість. Податок на прибуток. Єдиний податок 

Туристичний збір [1,14,15,] 



Тема 8. Облік діяльності турагентів Документування розрахунків 

туристичного агента з туроператором Оподаткування діяльності туристичного 

агента Облік доходів і витрат туристичного агента [13,15,18] 

Тема 9. Звітність в туристичній діяльності . Фінансова звітність. 

Податкова звітність.  Статистична звітність [19,22,24] 

Тема 10. Аудит туристичної діяльності. Мета аудиту. Джерела 

інформації. Етапи проведення аудиту. Оформлення результатів аудиту.  

[5,8,9,15]. 



4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття або завдання 

на самостійну роботу 

Кількість 

годин 
балів 

лк лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1 «Основи організації обліку в туристичній діяльності » 

1 

Лекція 1 

Основні положення 

бухгалтерського обліку в 

Україні 

2     

 Практична  

робота 1 

Основні положення 

бухгалтерського обліку в 

Україні 

  2  3 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   6 2 

2  

Лекція 2 

Організація та ведення 

бухгалтерського обліку 

 

2     

 Практична 

робота 2  

Організація та ведення 

бухгалтерського обліку 

 

  2  3 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   6 2 

3 

Лекція 3 

Загальні умови організації 

діяльності суб’єктів 

господарювання в туристичному 

господарстві 

 

2     

 Практична 

робота 3 

Загальні умови організації 

діяльності суб’єктів 

господарювання в туристичному 

господарстві 

  2  3 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   6 2 

4 

Лекція 4 

Загальна характеристика 

туристичного продукту і 

туристичної послуги: облік і 

оподаткування 

2     

 Практична 

робота 4 

Загальна характеристика 

туристичного продукту і 

туристичної послуги: облік і 

оподаткування 

  2  3 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   6 2 

5 

Лекція 5 
Договірні відносини в 

туристичній діяльності  
2     

 Практична 

робота 5 

Договірні відносини в 

туристичній діяльності  
  2  3 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   6 2 

6,7 
Самостійна 

робота  
Підготовка до написання ПМК І    10  



ПМК І 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль І 
    10 

Всього за змістовий модуль 1 – 60 год. 10  10 40 35 

Змістовний модуль 2  «Особливості бухгалтерського та податкового обліку в 

туристичній діяльності» 

8 

Лекція 6 

Особливості бухгалтерського 

обліку у туроператора 

 

2     

 Практична 

робота 6 

Особливості бухгалтерського 

обліку у туроператора 

 

  2  3 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   6 2 

9 

Лекція 7 

Особливості податкового 

обліку у туроператора 

 

2     

 Практична 

робота 7 

Особливості податкового обліку 

у туроператора 

 

  2  3 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   6 2 

10 

Лекція 8 
Облік діяльності турагентів  

 
2     

 Практична 

робота 8 

Облік діяльності турагентів  

 
  2  3 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   6 2 

11 

Лекція 9 

Звітність в туристичній 

діяльності . 

 

2     

 Практична 

робота 9 

Звітність в туристичній 

діяльності 
  2  3 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   6 2 

12 
Лекція 10 

Аудит туристичної діяльності 

 
2     

 Практична 

робота 10 

Аудит туристичної діяльності 

 
  2  3 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   6 2 

13,14 

Самостійна 

робота  
Підготовка до написання ПМК ІІ    10  

ПМК ІІ 
Підсумковий контроль за 

модуль ІІ 
    10 

Всього за змістовний модуль 2 –  60 год. 10  10 40 35 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 100 



5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 1 
   

1. Хто виступає об’єктами ведення бухгалтерського обліку в туризмі? 

2. Хто виступає суб’єктами туристичної діяльності?  

3. Що входить до складу туристичної діяльності?  

4. На які сектори економіки впливає розвиток туризму?  

5. Що розуміють під туристичною індустрією та туризмом?  

6. Дайте характеристику туристичним послугам.  

7. Що таке туристична фірма?  

8. Хто є суб'єктами, що здійснюють або забезпечують туристичну 

діяльність?  

9. Чи підлягає туристична діяльність ліцензуванню?  

10. Які види туристичної діяльності підлягають ліцензуванню?  

11. Які Ви знаєте організаційні форми суб’єктів туристичної діяльності? 

12. Дайте визначення туроператору і турагенту?  

13. Які основні завдання туроператора і турагента?  

14. Які за видами діяльності туроператори можуть бути?  

15. Що розуміють під туристичним продуктом?  

16. Як відбувається організація туристичної діяльності?  

17. Як відбувається порядок ліцензування та сертифікації в туристичному 

господарстві? 

 18. За яких умов відбувається отримання і анулювання ліцензії (копії 

дублікатів) на здійснення туроператорської діяльності?  

19.Що розуміють під туристичним продуктом?  

20 Дайте характеристику туристичним послугам згідно з чинним 

законодавством.  

21 Охарактеризуйте учасників туристичної діяльності та споживачів 

туристичного продукту.  

22. Хто є споживачами туристичного продукту?  

23. У чому полягають відмінності діяльності туроператорів і турагентів? 

24. Які вимоги висуває чинне законодавство до туроператорів і 

турагентів?  

25. Дайте характеристику реалізації в бухгалтерському обліку 

туристичного продукту та туристичної послуги.  

26. Розкрийте особливості страхування туристів. Нормативноправові 

аспекти. 

27. Як відбувається оформлення документів туроператором послуг 

страхування? 

28. На якому рахунку ведеться облік розрахунків із страховою 

компанією?  

29. Що ми розуміємо під туристичним експортом і імпортом?  

                30. Дати загальну характеристику договірним відносинам у туристичній 

діяльності.  



31. Охарактеризувати, в чому полягає специфіка договору з 

посередниками?  

32. Дати загальну характеристику агентському договору.  

33. У чому полягають особливості договору поруки?  

34. У чому полягають особливості договору комісії? 

35. Дати характеристику договору страхування.  

36. Охарактеризувати, в чому полягає специфіка договору з клієнтами?  

37. Договір на туристичне обслуговування: його характеристика.  

38. У чому полягають особливості ваучера на туристичне 

обслуговування?  

39. Охарактеризувати договір між туристами і окремими суб’єктами 

туристичної індустрії. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 2 
 

1. У чому полягають особливості оподаткування бухгалтерського 

обліку туроператора?  

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

3. Порядок нарахування та сплати податку на додану вартість у 

туроператора.  

4. Порядок нарахування, сплати та особливості оподаткування 

податку на прибуток у туроператора.  

5.  Особливості оподаткування єдиним податком туроператорів.  

6. Порядок сплати та нарахування туристичного збору.  

7. Як оформляється документально реалізація туристичного 

продукту?  

8.  Порядок включення до доходів у туроператора.  

9.  Який порядок ведення обліку туроператором документів, що 

надають право на отримання туристичних послуг?  

10.  У чому полягає методика формування туроператором виробничої 

собівартості туристичного продукту?  

11.  Дати характеристику обліку витрат туроператора.  

12. У чому полягають особливості обліку турагента?  

13.  Коли у туроператора визнається дохід?  

14.  Коли у туроператора визнаються доходи?  

15. Назвати основні нормативні акти, які регулюють ведення 

бухгалтерського обліку у турагента. З 

16. гідно з податковим законодавством, які податки і збори буде 

сплачувати турагент? 

17. Види звітності? 

18. Терміни подання звітності? 

19. Джерела інформації для проведення аудиту 

20. Аудиторський висновок 

21. Мета проведення аудиту 
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