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13) Результати навчання: 

№ Програмний результат навчання  

Метод перевірки 

навчального 

ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання 

компетентності 

1. ПРН 8. Управляти процесами в суб’єктах індустрії 

туризму та рекреації на різних ієрархічних рівнях, 

які є складними непередбачуваними і потребують 

нових стратегічних підходів 

Обговорення під 

час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна  робота 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК, ЗК 1, ЗК 2, 

ЗК 4, ЗК 7,  

СК 3, СК 4 

 

2. ПРН 9. Розробляти та реалізовувати проєкти у сфері 

туризму та рекреації на засадах економічної, 

соціальної і екологічної ефективності 

 

Обговорення під 

час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна  робота 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК, ЗК 1, ЗК 2, 

ЗК 4, СК 4,  

СК 6 

 

14) Структура курсу: 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, 

год. 

Лабораторні 

заняття, 

год. 

Курсовий проект/ курсова 

робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійні робота 

здобувача, 

год. 

Форма 
підсумко-

вого 

контролю 

20 20 - Контрольна робота 50 екзамен 

Сума годин: 90 

Загальна кількість кредитів ЕСТS  3,0 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: 40  (1,3) 

15) Зміст курсу: (окремо для кожної форми занять – Л/Пр/Лаб/ КР/СРС) 

Лекції: 
Тема 1. Організація діяльності суб’єктів господарювання в туристичній галузі 

Тема 2. Туристичний продукт та туристична послуга: облік та оподаткування 

Тема 3. Договірні відносини в туристичній діяльності 

Тема 4. Облік операцій з іноземною валютою в туристичній компанії 

Тема 5. Облік розрахункових та кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності 

Тема 6.Облік розрахунків за закордонними відрядженнями 

Тема 7. Облік дебіторсько-кредиторської заборгованості при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 8. Облік імпортну товарно-матеріальних цінностей та послуг 

Тема 9.Облік експорту товарно-матеріальних цінностей та послуг 

Тема 10. Особливості обліку інших видів зовнішньоекономічних операцій 

 

Практичні: 

Заняття 1. Організація діяльності суб’єктів господарювання в туристичній галузі 

Заняття 2. Туристичний продукт та туристична послуга: облік та оподаткування 

Заняття 3. Договірні відносини в туристичній діяльності 

Заняття 4. Облік операцій з іноземною валютою в туристичній компанії 

Заняття 5. Облік розрахункових та кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності 

Заняття 6. Облік розрахунків за закордонними відрядженнями 

Заняття 7. Облік дебіторсько-кредиторської заборгованості при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 

Заняття 8. Облік імпортну товарно-матеріальних цінностей та послуг 

Заняття 9. Облік експорту товарно-матеріальних цінностей та послуг 

Заняття 10. Особливості обліку інших видів зовнішньоекономічних операцій 
 

Контрольна робота: 

1. Загальні умови організації діяльності суб’єктів господарювання в туристичній галузі 

2. Порядок ліцензування та сертифікації туристичної діяльності 

3. Учасники взаємовідносин, що виникають у туристичній діяльності 

4. Страхування туристів: сутність, види, форми та облік 

5. Договірні відносини в туристичній діяльності 

6. Особливості регулювання та обліку операцій зовнішньоекономічного характеру для туристичних 

компаній в сучасних умовах 
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7. Особливості укладання, зміст та структура зовнішньоекономічних договорів 

8. Нормативне регулювання зовнішньоекономічної діяльності для суб’єктів підприємницької діяльності 

9. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності та порядок їх реєстрації 

10. Особливості організації та методології обліку операцій в іноземній валюті підприємства туристичної 

галузі 

11. Наказ про облікову політику туристичної компанії 
12. Облік як інформаційна система управління зовнішньоекономічними операціями туристичної компанії 

13. Види, класифікація та нормативне забезпечення іноземних валют 

14. Курс іноземної валюти: економічні, організаційні та облікові підходи визначення та відображення 

15. Курсові різниці: сутність, види та порядок відображення в обліку та звітності підприємства 

16. Курсові різниці в операціях з іноземною валютою 

17. Основи та порядок розрахунку курсу в експортно-імпортних операціях 

18. Основні види та форми міжнародних розрахунків: оцінка, документування, обліково-аналітичне 

забезпечення їх проведення 

19. Облік операцій з кредитними коштами банку в іноземній валюті 

20. Облік розрахунків за відрядженнями 

21. Облік, оподаткування та звітування за результатами використання коштів в іноземній валюті за 
відрядженнями 

22. Облік імпортних операцій туристичної компанії в сучасних умовах ринкових відносин 

23. Поняття мита та митних платежів, види та порядок митного оформлення запасів та послуг 

24. Документальне оформлення, оподаткування та облік імпортних операцій підприємства 

25. Облік експортних операцій та особливості їх проведення 

26. Облік операцій з експорту готової продукції, робіт та послуг 

27. Документальне оформлення, оподаткування та облік експортних операцій підприємства 

28. Принципи відображення результатів проведення господарських операцій в іноземній валюті в системі 

оподаткування 

29. Внутрішнє регулювання аналітичного обліку зовнішньоекономічної діяльності 

30. Управлінський облік за центрами відповідальності підприємства-резидента 
31. Методика підготовки спеціальної звітності за результатами проведення зовнішньоекономічних операцій 

туристичними компаніями 

32. Методика підготовки фінансової звітності за результатами проведення зовнішньоекономічних операцій 

туристичними компаніями 

33. Методика підготовки податкової звітності за результатами проведення зовнішньоекономічних операцій 

туристичними компаніями 

34. Методика підготовки статистичної звітності за результатами проведення зовнішньоекономічних операцій 

туристичними компаніями 

35. Формування Приміток до річної звітності за основними тенденціями розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності 

36. Аналітичні процедури для оцінки ефективності та результативності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства туристичної галузі 
37. Інформаційне забезпечення та методика аналізу результативності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства туристичної галузі 

38. Особливості обліку та оподаткування зовнішньоекономічних операцій туроператора 

39. Сутність виробничої собівартості туристичного продукту та методика її формування 

40. Структура та облік доходів, витрат та фінансових результатів туроператора 

41. Особливості оподаткування діяльності туроператора 

42. Особливості обліку та оподаткування туристичного агента 

43. Структура та облік доходів, витрат та фінансового результату турагента 

44. Особливості оподаткування діяльності туристичного агента 

45. Форми міжнародних розрахунків: сутність, умови застосування, переваги та недоліки 

 

Самостійна робота студента: 

1. Організація діяльності суб’єктів господарювання в туристичній галузі 

2.  Туристичний продукт та туристична послуга: облік та оподаткування 

3.  Договірні відносини в туристичній діяльності 

4.  Облік операцій з іноземною валютою в туристичній компанії 

5.  Облік розрахункових та кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності 

6. Облік розрахунків за закордонними відрядженнями 
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7.  Облік дебіторсько-кредиторської заборгованості при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 

8.  Облік імпортну товарно-матеріальних цінностей та послуг 

9. Облік експорту товарно-матеріальних цінностей та послуг 

10.  Особливості обліку інших видів зовнішньоекономічних операцій 

16) Основна література: 

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 
2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій підприємства і організацій від 30.11.1999 р. №291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text 

3. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: наказ МФУ від 13.03.1998 р. №59. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98#Text 

4. Класифікатор іноземних валют та банківських металів: постанова Правління НБУ від 04.02.1998 р. №34. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0521500-98#Text 

5. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. №4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text 

6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ 

МФУ від 07.02.2013 р. №73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text 

7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: наказ МФУ від 

08.10.1999 р. №237. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99#Text 

8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»: наказ МФУ від 31.01.2000 р. №20. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text 

9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: наказ МФУ від 29.11.1999 р. №290. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text 

10. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: наказ МФУ від 31.12.1999 р. №318. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text 

11. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін іноземних курсів»: наказ МФУ від 

10.08.2000 р. №193. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00#Text 

12. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: наказ МФУ від 18.10.1999 р. 

№242. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#Text 

13. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: наказ МФУ від 20.10.1999 р. №246. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text 
14. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій: наказ МФУ від 30.11.1999 р. №291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99#Text 

15. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р.  №2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

16. Про валюту і валютні операції: закон України від 21.06.2018 р. №2473- VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text 

17. Про зовнішньоекономічну діяльність: закон України від 16.04.1991 р. №959-ХІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text 

18. Про ліцензування видів господарської діяльності: закон України від 02.03.2015 р. №222-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text 

19. Про туризм: закон України від 15.09.1995 р. №324/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-

%D0%B2%D1%80#Text 

20. Про фінансовий лізинг: закон України від 04.02.2021 р. №1201-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-
20#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text
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17) Додаткові джерела: 

1. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: посібник / Чернікова І.Б., Дергільова Г.С., Нестеренко І.В. 

Х.: Видавництво «Форт», 2015. 200 с. 

2. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: навч.посіб. К.: Знання, 2014. 541 с. 
3. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2022. 282 с. 

4. Карпенко О.В. Облік за видами економічної діяльності: опорний конспект лекцій. Полтава: ПУЕТ, 2019. 182 с. 

5. Колісник Г.М. Бухгалтерський облік в туризмі: навчальний посібник. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2016. 

140 с. 

6. Крупка Я.Д., Клинич М.Б., Сафарова А.Т. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: підручник. 

Луцьк: Вежа-Друк, 2016. 452 с. 

7. Лучко М.Р. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. Тернопіль: ТНЕУ, 2015. 356 с. 

8. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / за заг.ред.  

С.О. Кузнецова. Х.: Видавництво Іванченко І.С., 2019. 221 с. 

9. Плетос С.В. Облік та аудит у туристичній сфері: конспект лекцій. Одеса: ОДЕКУ, 2020. 131 с. 

10. Рудницький В.С. Облік зовнішньоекономічної діяльності: підручник. Львів: «Магнолія 2006», 2014. 280 с. 
11. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: підручник / Н.М. Ткаченко. К.: А.С.К., 

2012. 784 с. 

12. Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 

2013. 408 с. 

13. Шот А.П. Облік і оподаткування за видами економічної діяльності. Опорний конспект лекцій. Львів: 2018. 117 с. 

18) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

Поточне оцінювання Підсумковий 

контроль 

Сума 

ПРН.01 ПРН.02 ПРН.03 

20 20 30 30 100 

19) Умови допуску до підсумкового контролю: 

Здобувач, який не виконав вимог робочої програми по змістових модулях, не допускається до складання 

підсумкового контролю. В цьому разі він повинен виконати визначене викладачем додаткове завдання по 

змісту відповідних змістових модулів в період між основною та додатковою сесіями. 

20) Політика щодо академічної доброчесності: 

Тексти індивідуальних завдань (в т.ч. у разі, коли вони виконуються у формі презентацій або в інших формах) 

можуть перевірятись на плагіат. Для цілей захисту індивідуального завдання оригінальність тексту має 

складати не менше 70%. 

Списування під час тестування та інших опитувань, які проводяться у письмовій формі, заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). У разі виявлення фактів списування з боку здобувача він отримує інше 

завдання. У разі повторного виявлення призначається додаткове заняття для проходження тестування. 

21) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

http://org2.knuba.edu.ua 
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