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Назва курсу Бухгалтерський облік та фінанси у готельно-ресторанному господарстві 
Адреса викладання 

курсу 
м. Львів, в. Дорошенка 41 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра обліку і аудиту 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

галузь знань  24 Сфера обслуговування, спеціальність  241 Готельно-
ресторанна справа 
 

Викладачі курсу Кріль Ярослава Ярославівна, доцент кафедри обліку і аудиту 
Контактна 

інформація 

викладачів 

м. Львів, проспект Свободи 17, к. 201 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 

домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Facebook чи 

корпоративну пошту. Для погодження часу консультацій слід писати на 

електронну пошту викладача або дзвонити. 
Сторінка курсу  
Інформація про 

курс 
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб сформувати необхідні навички і вміння в сфері 
бухгалтерського обліку, оподаткування, основних аспектів формування 

звітності діяльності підприємств готельно-ресторанної справи 

Коротка анотація 

курсу 
Дисципліна «Бухгалтерський облік та фінанси у готельно-ресторанному 

господарстві» є вибірковою дисципліною з спеціальності 241  Готельно-
ресторанне господарство для освітньої програми ____бакалавр____ , яка 

викладається в __4 семестрі в обсязі ___4_____ кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 
Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік та 

фінанси у готельно-ресторанному господарстві» є набуття теоретичних 

знань та опанування умінь і навичок з ведення бухгалтерського обліку на 

підприємствах сфери готельно-ресторанного господарства 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік 

та фінанси у готельно-ресторанному господарстві» є  
1) опрацювання базових засад та принципів діяльності підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу, вивчення фінансів підприємств цієї 

сфери;  
2) набуття теоретичних знань з бухгалтерського обліку при вивчанні 

предмету та об’єктів бухгалтерського обліку, його методів та 

принципів ведення, загальних питань облікової політики 

підприємства; 
3) опанування практичних навичок щодо складання первинних 

документів, правильного відображення в бухгалтерському обліку 

типових господарських операцій підприємства, групування та 

узагальнення їх в облікових регістрах підприємств готельної і 

ресторанної сфери;  
4) ознайомлення з обліковим циклом підприємств готельно-

ресторанного господарства; з порядком узагальнення даних 

поточного бухгалтерського обліку та складанням бухгалтерського 



балансу; 
5) опрацювання законодавчої та нормативної бази, яка регламентує 

загальні питання ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.  
6) дослідження специфічних рис обліку доходів, витрат і фінансових 

результаті в діяльності підприємств сфери готельно-ресторанного 

бізнесу та формування звітності 
 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Базова 
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI/ Верховна Рада 

України. URL:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-
17. 

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від №996-XIV від 16.07.99р., із змінами і доповненнями / 

Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=996-14. 

3. Порядок подання фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 28.02. 2000 р. № 419/ Верховна Рада України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF. 
4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291/ 

Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=z0892-99. 

5. Національне Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України 
від 07.02.2013 № 73/ Верховна Рада України. 

URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 
6. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: 

Наказ Міністерства фінансів №433 від 26 березня 2013р. / Верховна 

Рада України. URL: https://zakon.help/law/433/. 
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”, затверджене 

наказом Міністерства фінансів України 20 жовтня 1999 року № 246/ 
Верховна Рада України. URL: https://zakon.help/article/polozhennya-
standart-buhgalterskogo-obliku-9-zapasi. 

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання”, 

затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. 

№20/ Верховна Рада України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99. 
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджено 

наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290/ Верховна 

Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01. 
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”, 

затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. 

№318/ Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00. 

Допоміжна 
Розділ «Бухгалтерський облік» 

1.Бандура З. Л. Облік і аудит : навч. посібник / З. Л. Бандура, Я. Я. Кріль, 

Н. В. Москаль ; за ред. О. М. Ковалюка. – Львів : ЛНУ імені Івана 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0892-99
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0892-99
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
https://zakon.help/law/433/
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00


Франка, 2018. – 270 с. 
2.Бухгалтерський облік: [навч. посіб.] / [І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, 

К.Є. Нагірська]. К. : Центр учбової літератури, 2013. 688 с 
3. Гудзь Н. В. Денчук П.Н., Романів Р.В. Бухгалтерський облік. 2-е вид., 

перероб. і доп. Навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2016. 

424 с. 
4.Бруханський Р. Ф.  Бухгалтерський облік: підруч. Тернопіль: ТНЕУ, 

2016.  480 с.  
5.Давидюк Т.В., Манойленко О.В., Ломаченко Т.І., Резніченко А.В. 

Бухгалтерський облік: навч. посібник. Харків, Видавничий дім 

«Гельветика», 2016. 392 с. 
6.Миколенко О.П. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студентів ВНЗ у 

2-х ч.; Нар. укр. акад. 2-е вид.; перероб. та доп. Харків: Вид-во НУА, 

2017. Ч. 1. 308 с.  
7.Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. К.:Центр навчальної 

літератури, 2004. 464 с. 
8.Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження 

національних положень стандартів) бухгалтерського обліку у сфері 

громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з 

міжнародними стандартами: наказа Міністерства економіки ат з питань 

Європейської інтеграції Украйни від 17.06.2003 № 157 Верховна Рада 

України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0157569-03 
9.Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: 

ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посібник/ 

Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова. – К.: Знання України, 2002. – 358 с. 
10. Арбузова Н.Ю. Організація обслуговування у готелях та туристичних 

комплексах. Н – «Штрих», 2001. 
11. Атамас П. Й. Бухгалтерский облік у галузях економіки. 2-ге вид. Навч. 

посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 392 с 
12. Бойко М.Г., Гопкало Л.М. Організація готельного господарства: 

Підручник. –К.: Київ: Нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 448 с. 
13. Бухгалтерський облік: [Навчальний посібник для студентів 

економічних спеціальностей вищих закладів] / [за ред. М.Д. Корінька]. 

Державна академія статистики, бухгалтерського обліку і аудиту 

Держкомстату України. – К.: ДП ”Інформаційно-аналітичне агентство”, 

2009. – 459 с. 
14. Гарасим П. М. Курс фінансового обліку: Навчальний посібник / П. М. 

Гарасим, Г. П.Журавель, П. Я.Хомин. – К.: Знання, 2007. – 566 с. 
15. Герасимова Н. С Діагностика фінансового стану готельних 

підприємств у системі контролінгу [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/eco_2010_4/2010_4/229-
235.pdf 

16. Головко Т.В. Фінансовий облік – 1: Підручник / Т.В. Головко. – К.: 

КНЕУ, 2008. – 416 с. 
17. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап’юк М.Я. Бухгалтерський облік у 

галузях економіки: Навчальний посібник – 3-тє вид., перероб. і доп. – 
К.: Знання, 2007. – 243 с 

18. Мальська М. П., Пандяк І. Г. Готельний бізнес: теорія та практика. 

Підручник. 2- вид. перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0157569-03
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/eco_2010_4/2010_4/229-235.pdf
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/eco_2010_4/2010_4/229-235.pdf


2012. - 472 с. 
19. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навч. посіб. / Г.В. Нашкерська. – 

К.: Кондор, 2005. – 503 с. 
Тривалість курсу _______120____   год. 

Обсяг курсу  64   години аудиторних занять. З них __32_ годин лекцій, _32_ годин 

лабораторних робіт/практичних занять та ___56___ годин самостійної роботи 
Очікувані 

результати 

навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 
знати : 
- суть, значення і зміст фінансів та бухгалтерського обліку загалом та 

специфіку ціх категорій для готельно-ресторанного господарства ,зокрема; 
- методи бухгалтерського обліку; 
- методику здійснення облікових процедур господарських процесів: 

застосування методів оцінки активів та джерел їх формування; їх 

відображення на рахунках бухгалтерського обліку; порядок узагальнення 

інформації; використання форм обліку, методику підготовки інформації для 

відображення у бухгалтерській звітності. 
- методику визначення інформаційних потреб користувачів, вимоги до 

документування господарських операцій та документообігу, застосування 

Плану рахунків та П(С)БО стосовно конкретних господарських ситуацій, 

склад та порядок застосування облікових регістрів бухгалтерського обліку, 

технологію узагальнення інформації; 
вміти : 
- вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних завданнях 

бухгалтерського обліку підприємств готельно-ресторанного господарства; 
- критично аналізувати теоретичні аспекти бухгалтерського обліку, 

використовувати набуті знання у вивчені наступних фахових дисциплін та 

підготовці до практичної роботи за обраною професією; 
- самостійно складати й опрацьовувати первинні документи та звіти 

матеріально-відповідальних осіб підприємства; складати бухгалтерські 

проведення; вести облікові регістри; здійснювати бухгалтерський контроль 

облікових даних; готувати дані для заповнення форм звітності; формувати 

вихідні дані для внутрішніх і зовнішніх користувачів інформації 

бухгалтерського обліку підприємств ресторанного та готельного бізнесу. 
Ключові слова Бухгалтерський облік, фінансовий облік, податки, рахунки, актив, пасив, 

зобов’язання, власний капітал, фінансова звітність  
Формат курсу Очний /заочний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 

науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання 

глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми навчання 

зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно 

виконувати навчальні завдання згідно з робочою програмою.  
Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі самонавчання і 
очного навчання. Характеризується етапністю. На першому етапі відбувається 
отримання бази знань і методики для самостійного засвоєння навчальної 
інформації та формування умінь (установча сесія), на другому етапі студент-
заочник самостійно засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані 
індивідуальні завдання, а на третьому – проводиться безпосередня перевірка 
результатів навчання. 



 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 
Теми Подано нижче у табличній формі схема курсу «Бухгалтерський облік та 

фінанси у готельно-ресторанному господарстві»
1 

Підсумковий 

контроль, форма 
Залік в кінці 4-го семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з _економічної теорії, 

економіки підприємства, фінанси___ достатніх для сприйняття 

категоріального апарату облік, розуміння основ облікової роботи та 

господарського  процесу підприємств готельно-ресторанної сфери 
Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Методи, що несуть навчально-пізнавальну інформацію: словесні методи – 
лекції для досягнення розкриття основних положень теми (вступна, тематичні, 

оглядові, інформаційні, підсумкова); наочні – ілюстрації (схеми та таблиці), 

демонстрації (презентації лекцій). 
Практичні методи, що служать для закріплення, формування практичних 

умінь при застосуванні раніше набутих знань: практичні завдання, ситуаційні 

завдання, реферати. 
Необхідне 

обладнання 
Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми такими 

як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point 
Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  
• семінарські заняття : максимальна кількість балів_100 _ 
Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку) 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 

(екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий 

модуль 2 
Змістовий 

модуль3 
- 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  Т9 Т10 Т11 
5 5 10 10 10 10 10 10  10 10 10 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 
 

Питання на іспит  
Опитування Опитування студентів проводиться в усній формі, у формі бесіди. 

 



Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

 Завдання, год Термін 

виконання 

 Тема 1.  Специфічні риси 

фінансів  суб’єктів 

підприємницької діяльності 

готельно-ресторанного 

бізнесу  
Сутність фінансів суб’єктів 

господарювання, їх функції 

та основні принципи 

організації. Грошові 

надходження підприємств, їх 

склад, економічна 

характеристика й 

класифікація. Розмежування 

коштів підприємств на власні 

й залучені. Виручка від 

реалізації продукції, робіт та 

послуг, її розподіл. Прибуток, 

його економічна суть, 

функції та основи 
формування чистого 

прибутку. Фінансовий стан 

підприємства, його оцінка. 
Особливості діяльності 

суб’єктів господарювання у 

сфері готельно-ресторанного 

бізнесу 
 

Лекція 1. Кодекс законів про працю України 

[Електронний ресурс]. : [Кодекс України, Закон 

від 10.12.1971 №322-УШ, зі змінами та 

доповненнями]. - Режим доступу : http:// 

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08 
2. Господарський кодекс України від 

16.01.2003 р. № 436-ІУ, зі змінами та 

доповненнями, підстава 5073-17 [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 
3. Організація обслуговування у закладах 

ресторанного господарства: Підручник.: [для 

вищ. навч. закл.] / За ред. П’ятницької Н. О. – 2–

ге вид. перероб. та допов. – К. : Центр учбової 

літератури, 2011 – 584 с 
4. Фінанси: Підручник / за ред. С.І. Юрія, 

В.М. Федосова. – 2-ге вид. перероб. і доповн. – К.: 

Знання, 2012. – 687 с. 
5. Шушкова Ю.В. Фінансова системи 

України: особливості функціонування, сучасний 

стан та перспективи розбудови : монографія / 

Юлія Шушкова. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – 174 с. 

32. Ярошевич Н. Б.  
6. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – К.: 

Знання, 2011. – 341 с. 
7. Порядок надання послуг з тимчасового 

розміщення (проживання), затверджений 

постановою КМУ від 15.03.2006 р. № 297 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua. 
8. Правила користування готелями і аналогічними 

засобами розміщення і надання готельних послуг, 

затверджені Наказом Державної туристичної 

адміністрації України від 16 березня 2004 р. № 19 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua. 

2 год - 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/%D0%25F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/%D0%25F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


9. Закон України «Про туризм» від 15.09.95 р. № 

324/95-ВР / Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 
 Тема 1.  Специфічні риси 

фінансів  суб’єктів 

підприємницької діяльності 

готельно-ресторанного 

бізнесу 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення

. 

1.  Організація  готельного  господарства  с.і.  

байлик,  і.М.  Писаревський  /  [електроний  

ресурс]  –  режим  
доступу: http://eprints.kname.edu.ua 
2. Бухгалтерський облік в торгівлі та 

ресторанному господарстві [електронний ресурс] 

/ режим доступу:   
http://pidruchniki.com/1588072859638/buhgalterskiy
_oblik_ta_audit/buhgalterskiy_oblik_v_torgivli_ta_ 
restorannomu_gospodarstvi_ 
3. Бухгалтерський облік готельних послуг // 

журнал «вісник податкової служби україни» / 

[електронний  
ресурс] / режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DG09042
2.html 
4. Організація готельного обслуговування: 

Підручник / Мальська М.П., Пандяк і.Г. – к., 

2011. – 366 с. [електронний ресурс] / режим 

доступу: http://westudents.com.ua/knigi/605-
organzatsya-gotelnogo-obslugovuvannya- 
malska-mp.html 
5.  Ресторанний  бізнес:  специфіка  обліку  за  

П(с)бо  /  «Дк»  №  29/2012  /  [електронний  

ресурс]  /  режим  
доступу: https://online.dtkt.ua 
6. Готельні послуги: організація діяльності, облік 

доходів та витрат / вісник / офіційне видання 

державної  фіскальної  служби  україни  /  

[електронний  ресурс]  /  режим  доступу:  

http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/ 
id/5521?issue=126 

Підготувати 

питання по темі, 2 

год. 

На 

семінарському 

занятті 

 Тема 2. Податкова система 

України. Основи 

оподаткування підприємств 

готельно-ресторанного 

Лекція 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 

р. № 2755-VI // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-
17 

2  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12


господарства  
Суть і функції податків. Роль 

податків у фіскальній 

політиці держави. 

Класифікація податків, її 

ознаки. Види податків. Прямі 

і непрямі податки. 

Особливості окремих видів 

податків. Прибуткове 

оподаткування підприємств 

та організацій. 

Оподаткування доходів 

фізичних осіб. Сутність та 

фіскальна роль податку на 

додану вартість. Акцизний 

податок як форма 

специфічних акцизів. Мито 

як фіскальний інструмент та 

засіб митного регулювання. 

Основи земельного 

оподаткування в Україні. 

Плата за ресурси. Економічне 

призначення ресурсних 

платежів. Майнове 

оподаткування. Державне 

мито. Місцеві податки і 

збори. Інші платежі до 

бюджету. Податкова система: 

поняття, основи побудови. 

Принципи й методи 

оподаткування. Податкова 

система України. Податкова 

політика. Сучасні податкові 

системи зарубіжних країн. 

2. Про оплату праці: Закон України від 

24.03.95 р. №108/95-ВР [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-
%D0%B2%D1%80 
3. Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування: Закон України від 08.07.2010 р. 

№2464-VI [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-
vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/zakoni-
ukraini/62500.html 
4. Кодекс законів про працю України 

[Електронний ресурс]. : [Кодекс України, Закон 

від 10.12.1971 №322-УШ, зі змінами та 

доповненнями]. - Режим доступу : http:// 

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08 
 

 Тема 2. Податкова система 

України. Основи 

оподаткування підприємств 

готельно-ресторанного 

господарства 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 

р. № 2755-VI // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-
17 
2. Про оплату праці: Закон України від 

Підготувати 

питання по темі, 2 

год. 

На 

семінарському 

занятті 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80
http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/zakoni-ukraini/62500.html
http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/zakoni-ukraini/62500.html
http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/zakoni-ukraini/62500.html


24.03.95 р. №108/95-ВР [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-
%D0%B2%D1%80 
3. Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування: Закон України від 08.07.2010 р. 

№2464-VI [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-
vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/zakoni-
ukraini/62500.html 

 Тема 3. Господарський 

облік, його суть і 

характеристика. 
Господарська діяльність та 

господарський облік. Поняття 

на сутність господарського 

обліку. Види обліку. 

Оперативний, статистичний 

та бухгалтерський облік. 

Вимірники, що 

застосовуються в обліку. 

Мета, завдання та функції 

бухгалтерського обліку, 

принципи та вимоги до його 

ведення. Державне 

регулювання бухгалтерського 

обліку. Сутність методу 

бухгалтерського обліку та його 

елементів.   

Лекція 1. Закон України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні» від №996-XIV 
від 16.07.99р., із змінами і доповненнями / 

Верховна Рада України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=996-14. 
2. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навч. 

посіб. К.:Центр навчальної літератури, 2004. 464 

с. 
3. Бандура З. Л. Облік і аудит : навч. посібник / 

З. Л. Бандура, Я. Я. Кріль, Н. В. Москаль ; за ред. 

О. М. Ковалюка. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – 270 с. 
4. Бухгалтерський облік: [навч. посіб.] / [І.Б. 

Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська]. К. : 

Центр учбової літератури, 2013. 688 с 
5.  Гудзь Н. В. Денчук П.Н., Романів Р.В. 

Бухгалтерський облік. 2-е вид., перероб. і доп. 

Навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 

2016. 424 с. 
6. Бруханський Р. Ф.  Бухгалтерський облік: 
підруч. Тернопіль: ТНЕУ, 2016.  480 с.  
 

2 год - 

 Тема 3. Господарський 

облік, його суть і 

характеристика. 
 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення

1. Закон України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні» від №996-XIV 
від 16.07.99р., із змінами і доповненнями / 

Верховна Рада України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

Підготувати 

питання по темі, 2 

год. 

На 

семінарському 

занятті 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80
http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/zakoni-ukraini/62500.html
http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/zakoni-ukraini/62500.html
http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/zakoni-ukraini/62500.html
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14


. bin/laws/main.cgi?nreg=996-14. 
2. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навч. 

посіб. К.:Центр навчальної літератури, 2004. 464 
с. 
3. Бандура З. Л. Облік і аудит : навч. посібник / 

З. Л. Бандура, Я. Я. Кріль, Н. В. Москаль ; за ред. 

О. М. Ковалюка. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – 270 с. 
4. Бухгалтерський облік: [навч. посіб.] / [І.Б. 

Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська]. К. : 

Центр учбової літератури, 2013. 688 с 
5.  Гудзь Н. В. Денчук П.Н., Романів Р.В. 

Бухгалтерський облік. 2-е вид., перероб. і доп. 

Навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 

2016. 424 с. 
6. Бруханський Р. Ф.  Бухгалтерський облік: 
підруч. Тернопіль: ТНЕУ, 2016.  480 с.  
 

 Тема 4. Фінансова 

звітність. Бухгалтерський 

баланс 
Види та форми звітності 

підприємства. Сутність 

бухгалтерського балансу та 

особливості його побудови. 

Класифікаційні ознаки 

бухгалтерських балансів. 

Форми бухгалтерських 

балансів. Структура 

бухгалтерського балансу. 

Стаття активів та пасивів 

балансу. Розділи балансу.  
Господарські операції та їх 

вплив на бухгалтерський 

баланс. Сутність 

бухгалтерський операцій та 

їх типи.  
 

Лекція 1.Закон України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від №996-XIV від 

16.07.99р., із змінами і доповненнями / Верховна 

Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=996-14. 
2.Порядок подання фінансової звітності: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02. 

2000 р. № 419/ Верховна Рада України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-
%D0%BF. 
3.Національне Положення (Стандарт) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів 

України від 07.02.2013 № 73/ Верховна Рада 

України. 

URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 
4.Методичні рекомендації щодо заповнення форм 

фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів 

№433 від 26 березня 2013р. / Верховна Рада 

України. URL: https://zakon.help/law/433/. 
 

2 год - 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
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 Тема 4. Фінансова 

звітність. Бухгалтерський 

баланс 
 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1.Закон України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від №996-XIV від 

16.07.99р., із змінами і доповненнями / Верховна 

Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=996-14. 
2.Порядок подання фінансової звітності: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02. 

2000 р. № 419/ Верховна Рада України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-
%D0%BF. 
3.Національне Положення (Стандарт) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів 

України від 07.02.2013 № 73/ Верховна Рада 

України. 

URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 
4.Методичні рекомендації щодо заповнення форм 

фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів 

№433 від 26 березня 2013р. / Верховна Рада 

України. URL: https://zakon.help/law/433/. 
 

Підготувати 

питання по темі, 2 

год. 

На 

семінарському 

занятті 

 Тема 5. Рахунки 

бухгалтерського обліку і 

подвійний запис 
Поняття бухгалтерських 

рахунків, їх призначення та 

структура. Активні та пасивні 

рахунки дебет та кредит 

рахунку. Сутність подвійного 

запису та його значення в 

бухгалтерському обліку. 

Кореспонденція рахунків, 

бухгалтерська проводка.  
Порядок класифікації 

рахунків бухгалтерського 

обліку. Види рахунків за 

класифікаційними ознаками. 

Призначення та побудова 

основних, регулюючих та 

Лекція 1. Інструкція про застосування Плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій: Наказ Міністерства 

фінансів України від 30.11.99р. №291/ Верховна 

Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=z0892-99. 
2. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навч. 

посіб. К.:Центр навчальної літератури, 2004. 464 

с. 
3. Бандура З. Л. Облік і аудит : навч. посібник / 

З. Л. Бандура, Я. Я. Кріль, Н. В. Москаль ; за ред. 

О. М. Ковалюка. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – 270 с. 
4. Бухгалтерський облік: [навч. посіб.] / [І.Б. 

Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська]. К. : 

Центр учбової літератури, 2013. 688 с 
5.  Гудзь Н. В. Денчук П.Н., Романів Р.В. 

 4 год - 
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операційних рахунків. 

Сутність балансових та 

позабалансових рахунків. 

План рахунків 

бухгалтерського обліку та 

особливості його побудови 

для підприємств та 

організацій.  
Оборотно-сальдова відомість 

як спосіб перевірки 

правильності обліку 

господарських операцій.  
 

Бухгалтерський облік. 2-е вид., перероб. і доп. 

Навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 

2016. 424 с. 
6. Бруханський Р. Ф.  Бухгалтерський облік: 
підруч. Тернопіль: ТНЕУ, 2016.  480 с.  
 

 Тема 5. Рахунки 

бухгалтерського обліку і 

подвійний запис 
 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення

. 

1. Інструкція про застосування Плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій: Наказ Міністерства 

фінансів України від 30.11.99р. №291/ Верховна 

Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=z0892-99. 
2. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навч. 

посіб. К.:Центр навчальної літератури, 2004. 464 

с. 
3. Бандура З. Л. Облік і аудит : навч. посібник / 

З. Л. Бандура, Я. Я. Кріль, Н. В. Москаль ; за ред. 

О. М. Ковалюка. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – 270 с. 
4. Бухгалтерський облік: [навч. посіб.] / [І.Б. 

Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська]. К. : 

Центр учбової літератури, 2013. 688 с 
5.  Гудзь Н. В. Денчук П.Н., Романів Р.В. 

Бухгалтерський облік. 2-е вид., перероб. і доп. 

Навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 

2016. 424 с. 
6. Бруханський Р. Ф.  Бухгалтерський облік: 
підруч. Тернопіль: ТНЕУ, 2016.  480 с.  
 

Підготувати 

питання по темі, 4 
год. 

На 

семінарському 

занятті 

7 Тема 6 . Облік необоротних 

і оборотних активів готелю 
Лекція 1. Бандура З. Л. Облік і аудит : навч. посібник / 

З. Л. Бандура, Я. Я. Кріль, Н. В. Москаль ; за ред. 

4 год - 
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Основні засоби підприємства, 

їх склад та характеристика. 

Класифікація основних 

засобів. Порядок 

документального 

оформлення та обліку 

основних засобів. 

Амортизація основних 

засобів та методи розрахунку 

амортизації.  
Нематеріальні активи 

підприємства та їх 

класифікація. Порядок 

документального 

оформлення операцій з 

нематеріальними активами.  
Відображення операцій з 

нематеріальними активами в 

бухгалтерському обліку. 

Виробничі та інші запаси 

підприємства та їх 

характеристика. Формування 

первісної вартості придбання 

запасів. Фактична 

собівартість придбання 

запасів. Документальне 

оформлення придбання 

виробничих запасів. 

Відображення придбаних 

виробничих запасів на 

рахунках бухгалтерського 

обліку.  
Гррошові кошти 

підприємства, порядок їх 

формування та використання. 

Первинна документація з 

обліку коштів. Операції з 

готівкою та безготівковий 

облік Завдання, об’єкти, 

О. М. Ковалюка. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – 270 с. 
2. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 9 „Запаси”, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України 20 жовтня 1999 

року № 246/ Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.help/article/polozhennya-standart-
buhgalterskogo-obliku-9-zapasi. 
3. П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". 

Затверджено наказом Міністерства фінансів 

України від 8 жовтня 1999 р. № 237 
4. П(С)БО 7 "Основні засоби". Затверджено 

наказом Міністерства фінансів України від 27 

квітня 2000 р. № 92 
5. П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". 

Затверджено наказом Міністерства фінансів 

України від 18 жовтня 1999 р. № 242 
6. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап’юк М.Я. 

Бухгалтерський облік у галузях економіки: 

Навчальний посібник – 3-тє вид., перероб. і доп. – 
К.: Знання, 2007. – 243 с 
7. Атамас  П.Й. Бухгалтерський облік в  

галузях економіки: Навчальний посібник. К.: 

Центр учбової  літератури, 2008. 392 с. 
 
 



джерела інформації 

розрахункових операцій. 

Розрахунки з дебіторами. 

Розрахунки з підзвітними 

особами.  
8 Тема 6 . Облік необоротних 

і оборотних активів готелю 
 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення

. 

1. Методичні рекомендації з бухгалтерського 

обліку  основних засобів, затверджені наказом 

Міністерства фінансів України № 561 від 

30.09.2004 р. 
2. Бандура З. Л. Облік і аудит : навч. посібник / 

З. Л. Бандура, Я. Я. Кріль, Н. В. Москаль ; за ред. 

О. М. Ковалюка. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – 270 с. 
3. Гудзь Н. В. Денчук П.Н., Романів Р.В. 

Бухгалтерський облік. 2-е вид., перероб. і доп. 

Навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 

2016. 424 с. 
4. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 9 „Запаси”, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України 20 жовтня 1999 

року № 246/ Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.help/article/polozhennya-standart-
buhgalterskogo-obliku-9-zapasi. 
5. Мальська М. П., Пандяк І. Г. Готельний бізнес: 

теорія та практика. Підручник. 2- вид. перероб. та 

доп. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 472 с. 
 

Підготувати 

питання по темі, 4 
год. 

На 

семінарському 

занятті 

9 Тема 7 . Облік 

власного капіталу та 

зобов’язань готелю 
Сутність та види власного 

капіталу. Статутний 

(пайовий), додатковий, 

резервний капітал, 

нерозподілений прибуток. 

Поняття неоплаченого та 

вилученого капіталу, 

непокритих збитків і їх вплив 

на розмір власного капіталу. 

Лекція 1. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 11 «Зобов’язання”, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. 

№20/ Верховна Рада України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99. 
2. Бандура З. Л. Облік і аудит : навч. посібник / 

З. Л. Бандура, Я. Я. Кріль, Н. В. Москаль ; за ред. 

О. М. Ковалюка. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – 270 с. 
3. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап’юк М.Я. 

Бухгалтерський облік у галузях економіки: 

Навчальний посібник 3-тє вид., перероб. і доп. 

2 год - 
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Відображення операцій з 

обліку власного капіталу в 

синтетичному обліку і 

бухгалтерській звітності.  
Заборгованість готелю та 

основні причини їх 

виникнення. Поняття 

забезпечення зобов’язань 

готелю та їх основні види.  

Довгострокові і поточні 

зобов’язання.  
Бухгалтерський облік 

розрахунків з 

постачальниками та 

підрядниками. Облік 

розрахунків за одержаними 

авансами. Облік зобов’язань 

за виданими векселями. 

Облік розрахунків з іншими 

кредиторами. 
Відображення операцій з 

обліку зобов’язань в 

регістрах бухгалтерського 

обліку і бухгалтерській 

звітності.  

Київ: Знання, 2007.  243 с.  
4. Бойко М.Г., Гопкало Л.М. Організація 

готельного господарства: Підручник. –К.: Київ: 

Нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 448 с. 
 

10 Тема 7 . Облік 

власного капіталу та 

зобов’язань готелю 
 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення

. 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 11 «Зобов’язання”, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. 

№20/ Верховна Рада України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99. 
2. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навч. 

посіб. К.:Центр навчальної літератури, 2004. 464 

с. 
3. Бандура З. Л. Облік і аудит : навч. посібник / 

З. Л. Бандура, Я. Я. Кріль, Н. В. Москаль ; за ред. 

О. М. Ковалюка. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – 270 с. 
4. Бухгалтерський облік: [навч. посіб.] / [І.Б. 

Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська]. К. : 

Підготувати 

питання по темі, 2 
год. 

На 

семінарському 

занятті 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99


Центр учбової літератури, 2013. 688 с 
5.  Гудзь Н. В. Денчук П.Н., Романів Р.В. 

Бухгалтерський облік. 2-е вид., перероб. і доп. 

Навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 

2016. 424 с. 
6. Бруханський Р. Ф.  Бухгалтерський облік: 
підруч. Тернопіль: ТНЕУ, 2016.  480 с.  
 

13 Тема 8. Облік 

витрат, доходів і 

фінансових результатів 

готельного бізнесу 
Характеристика витрат 

діяльності підприємства. 

Витрати, пов’язані з процесом 

виробництва, витрати від 

звичайної діяльності.  
Виробничі витрати готелю, їх 

класифікація. Облік процесу 

надання послуг. Склад витрат 

діяльності (собівартість 

послуг, адміністративні 

витрати, витрати на збут та 

інші). 
Первинні бухгалтерські 

документи по обліку витрат 

діяльності готелю, 
бухгалтерські операції, 

регістри аналітичного та 

синтетичного обліку. 

Відображення операцій 

обліку витрат діяльності 

готелю в бухгалтерській 

звітності.  
Види доходів та їх 

визначення. Доходи звітного 

та майбутніх періодів. 

Класифікація доходів та їх 

оцінка. Поняття фінансових 

Лекція 1. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 15 "Дохід", затверджено наказом 

Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 

290/ Верховна Рада України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01. 
2. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 16 „Витрати”, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. 

№318/ Верховна Рада України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00. 
3. Бандура З. Л. Облік і аудит : навч. посібник 

/ З. Л. Бандура, Я. Я. Кріль, Н. В. Москаль ; за 

ред. О. М. Ковалюка. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – 270 с. 
4.Тимошенко 3.І., Мунін Г.Б., Дишлевий В.П. 

Маркетинг готельно-ресторанного бізнесу 

URL:http://tourism-book.com/pbooks/book-37/ua/. 
5. Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та 

ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, 

державне регулювання: Навч. посібник/ Л.Г. 

Агафонова, О.Є. Агафонова. – К.: Знання 

України, 2002. – 358 с. 
6. Арбузова Н.Ю. Організація 

обслуговування у готелях та туристичних 

комплексах. Н – «Штрих», 2001. 
7. Атамас П. Й. Бухгалтерский облік у 

галузях економіки. 2-ге вид. Навч. посіб. - К.: 

Центр учбової літератури, 2010. - 392 с. 
8. Бойко М.Г., Гопкало Л.М. Організація 

4 год - 
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результатів. Організація 

обліку доходів та фінансових 

результатів в регістрах 

аналітичного і синтетичного 

обліку та в бухгалтерській 

звітності. Комп’ютерні 

технології обліку доходів і 

фінансових результатів. 
Основний фінансовий 

результат діяльності 

підприємства. Поняття 

валового прибутку (збитку) 

підприємства.  

готельного господарства: Підручник. –К.: Київ: 

Нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 448 с. 
 

14 Тема 8. Облік 

витрат, доходів і 

фінансових результатів 

готельного бізнесу 
 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення

. 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 15 "Дохід", затверджено наказом 

Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 

290/ Верховна Рада України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01. 
2. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 16 „Витрати”, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. 

№318/ Верховна Рада України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00. 
3. Бандура З. Л. Облік і аудит : навч. посібник 

/ З. Л. Бандура, Я. Я. Кріль, Н. В. Москаль ; за 

ред. О. М. Ковалюка. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – 270 с. 
4.Порядок надання послуг з тимчасового 

розміщення (проживання), затверджений 

постановою КМУ від 15.03.2006 р. № 297 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua. 
5.Правила користування готелями і аналогічними 

засобами розміщення і надання готельних послуг, 
затверджені Наказом Державної туристичної 

адміністрації України від 16 березня 2004 р. № 19 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

Підготувати 

питання по темі, 4 
год. 

На 

семінарському 

занятті 
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http://zakon2.rada.gov.ua. 
6. Порядок подання фінансової звітності: 

Постанова КМУ від 28.02. 2000 р. № 419/ 

Верховна Рада України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-
%D0%BF 
7. Інструкція про застосування Плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій: Наказ Міністерства 

фінансів України від 30.11.99р. №291/ Верховна 

Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=z0892-99. 
8. Національне Положення (Стандарт) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів 

України від 07.02.2013 № 73/ Верховна Рада 

України. 

URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 
 

15 Тема 9 . Облік необоротних 

і оборотних активів 

ресторанного господарства 
Основні засоби ресторану, їх 

склад та характеристика. 

Класифікація основних 

засобів. Основні шляхи 

забезпечення підприємства 

засобами діяльності. 
Завдання бухгалтерського 

обліку процесу придбання 

основних засобів. основні 

види вартості основних 

засобів: первісна, 

переоцінена, залишкова, 

справедлива, вартість, яка 

амортизується, ліквідаційна 
Порядок документального 

оформлення та обліку 

Лекція 1. Бандура З. Л. Облік і аудит : навч. посібник / 

З. Л. Бандура, Я. Я. Кріль, Н. В. Москаль ; за ред. 

О. М. Ковалюка. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – 270 с. 
2. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 9 „Запаси”, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України 20 жовтня 1999 

року № 246/ Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.help/article/polozhennya-standart-
buhgalterskogo-obliku-9-zapasi. 
3. П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". 

Затверджено наказом Міністерства фінансів 

України від 8 жовтня 1999 р. № 237 
4. П(С)БО 7 "Основні засоби". Затверджено 

наказом Міністерства фінансів України від 27 

квітня 2000 р. № 92 
5. П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". 

Затверджено наказом Міністерства фінансів 

4 год  
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основних засобів. 
Амортизація основних 

засобів та методи розрахунку 

амортизації.  
Нематеріальні активи 

підприємства та їх 

класифікація. Порядок 

документального 

оформлення операцій з 

нематеріальними активами.  
Відображення операцій з 

нематеріальними активами в 

бухгалтерському обліку. 

Виробничі та інші запаси 

підприємства та їх 

характеристика. Формування 

первісної вартості придбання 

запасів. Фактична 

собівартість придбання 

запасів. Документальне 

оформлення придбання 

виробничих запасів. 

Відображення придбаних 

виробничих запасів на 

рахунках бухгалтерського 

обліку.  
Гррошові кошти 

підприємства, порядок їх 

формування та використання. 

Первинна документація з 

обліку коштів. Операції з 

готівкою та безготівковий 

облік Завдання, об’єкти, 

джерела інформації 

розрахункових операцій. 

Розрахунки з дебіторами. 

Розрахунки з підзвітними 

особами.  

України від 18 жовтня 1999 р. № 242 
6.Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап’юк М.Я. 

Бухгалтерський облік у галузях економіки: 

Навчальний посібник – 3-тє вид., перероб. і доп. – 
К.: Знання, 2007. – 243 с 
7. Атамас  П.Й. Бухгалтерський облік в  

галузях економіки: Навчальний посібник. К.: 

Центр учбової  літератури, 2008. 392 с. 
8. ДСТУ  4281-2004  "Заклади  ресторанного 

господарства. Класифікація 
 



 Тема 9. Облік необоротних і 

оборотних активів 

ресторанного господарства 
 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення

. 

1. Бандура З. Л. Облік і аудит : навч. посібник / 

З. Л. Бандура, Я. Я. Кріль, Н. В. Москаль ; за ред. 

О. М. Ковалюка. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – 270 с. 
2. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 9 „Запаси”, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України 20 жовтня 1999 

року № 246/ Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.help/article/polozhennya-standart-
buhgalterskogo-obliku-9-zapasi. 
3. П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". 

Затверджено наказом Міністерства фінансів 

України від 8 жовтня 1999 р. № 237 
4. П(С)БО 7 "Основні засоби". Затверджено 

наказом Міністерства фінансів України від 27 

квітня 2000 р. № 92 
5. П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". 

Затверджено наказом Міністерства фінансів 

України від 18 жовтня 1999 р. № 242 
6. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап’юк М.Я. 

Бухгалтерський облік у галузях економіки: 

Навчальний посібник – 3-тє вид., перероб. і доп. – 
К.: Знання, 2007. – 243 с 
7. Атамас  П.Й. Бухгалтерський облік в  

галузях економіки: Навчальний посібник. К.: 

Центр учбової  літератури, 2008. 392 с. 
8. ДСТУ  4281-2004  "Заклади  ресторанного 

господарства. Класифікація 
 
 

Підготувати 

питання по темі, 4 
год. 

На 

семінарському 

занятті 

 Тема 10 . Облік 

власного капіталу та 

зобов’язань ресторану 
Сутність та види власного 

капіталу. Статутний 

(пайовий), додатковий, 

резервний капітал, 

нерозподілений прибуток. 

Поняття неоплаченого та 

Лекція 1. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 11 «Зобов’язання”, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. 

№20/ Верховна Рада України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99. 
2. Бандура З. Л. Облік і аудит : навч. посібник / 

З. Л. Бандура, Я. Я. Кріль, Н. В. Москаль ; за ред. 

О. М. Ковалюка. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – 270 с. 

2 год  
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вилученого капіталу, 

непокритих збитків і їх вплив 

на розмір власного капіталу. 

Відображення операцій з 

обліку власного капіталу в 

синтетичному обліку і 

бухгалтерській звітності.  
Заборгованість підприємства 

та основні причини їх 

виникнення. Поняття 

забезпечення зобов’язань 

підприємств та їх основні 

види.  Довгострокові і 

поточні зобов’язання.  
Бухгалтерський облік 

розрахунків з 

постачальниками та 

підрядниками. Облік 

розрахунків за одержаними 

авансами. Облік зобов’язань 

за виданими векселями. 

Облік розрахунків з іншими 

кредиторами. 
Відображення операцій з 

обліку зобов’язань в 

регістрах бухгалтерського 

обліку і бухгалтерській 

звітності.  

3. Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо впровадження національних 

положень стандартів) бухгалтерського обліку у 

сфері громадського харчування і побутових 

послуг, гармонізованих з міжнародними 

стандартами: наказа Міністерства економіки ат з 

питань Європейської інтеграції Украйни від 

17.06.2003 № 157 Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0157569-03 
4. ДСТУ  4281-2004  "Заклади  ресторанного 

господарства. Класифікація 
5. Атамас  П.Й. Бухгалтерський облік в  

галузях економіки: Навчальний посібник. К.: 

Центр учбової  літератури, 2008. 392 с. 
 

 Тема 10 . Облік 

власного капіталу та 

зобов’язань ресторану 
 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення

. 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 11 «Зобов’язання”, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. 

№20/ Верховна Рада України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99. 
2. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навч. 

посіб. К.:Центр навчальної літератури, 2004. 464 

с. 
3. Бандура З. Л. Облік і аудит : навч. посібник / 

З. Л. Бандура, Я. Я. Кріль, Н. В. Москаль ; за ред. 

О. М. Ковалюка. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Підготувати 

питання по темі, 2 
год. 

На 

семінарському 

занятті 
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Франка, 2018. – 270 с. 
4. Бухгалтерський облік: [навч. посіб.] / [І.Б. 

Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська]. К. : 

Центр учбової літератури, 2013. 688 с 
5.  Гудзь Н. В. Денчук П.Н., Романів Р.В. 

Бухгалтерський облік. 2-е вид., перероб. і доп. 

Навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 

2016. 424 с. 
6. Бруханський Р. Ф.  Бухгалтерський облік: 
підруч. Тернопіль: ТНЕУ, 2016.  480 с.  
7. ДСТУ  4281-2004  "Заклади  ресторанного 

господарства. Класифікація 
 
 

 Тема 11. Облік 

витрат, доходів і 

фінансових результатів 

ресторанного бізнесу. 

Звітність  
Характеристика витрат 

діяльності підприємства. 

Витрати, пов’язані з процесом 

виробництва, витрати від 

звичайної діяльності.  
Виробничі витрати, їх 

класифікація. Облік процесу 

виробництва та реалізації 

продукції. Склад витрат 

звичайної діяльності 

(собівартість продукції, робіт, 

послуг, адміністративні 

витрати, витрати на збут та 

інші). 
Первинні бухгалтерські 

документи по обліку витрат 

діяльності підприємства, 

бухгалтерські операції, 

регістри аналітичного та 

синтетичного обліку. 

Лекція 1. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 15 "Дохід", затверджено наказом 

Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 

290/ Верховна Рада України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01. 
2. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 16 „Витрати”, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. 

№318/ Верховна Рада України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00 
3. Порядок подання фінансової звітності: 

Постанова КМУ від 28.02. 2000 р. № 419/ 

Верховна Рада України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-
%D0%BF 
4. Інструкція про застосування Плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій: Наказ Міністерства 

фінансів України від 30.11.99р. №291/ Верховна 

Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=z0892-99. 
5. Національне Положення (Стандарт) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

4 год  
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Відображення операцій 

обліку витрат діяльності 

підприємства в 

бухгалтерській звітності.  
Види доходів та їх 

визначення. Доходи звітного 

та майбутніх періодів. 

Класифікація доходів та їх 

оцінка. Поняття фінансових 

результатів. Організація 

обліку доходів та фінансових 

результатів в регістрах 

аналітичного і синтетичного 

обліку та в бухгалтерській 

звітності. Комп’ютерні 

технології обліку доходів і 

фінансових результатів. 
Основний фінансовий 

результат діяльності 

підприємства. Поняття 

валового прибутку (збитку) 

підприємства.  
 

фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів 

України від 07.02.2013 № 73/ Верховна Рада 

України. 
URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 
6. Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та 

ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, 

державне регулювання: Навч. посібник/ Л.Г. 

Агафонова, О.Є. Агафонова. – К.: Знання 

України, 2002. – 358 с. 
7. Атамас П. Й. Бухгалтерский облік у 

галузях економіки. 2-ге вид. Навч. посіб. - К.: 

Центр учбової літератури, 2010. - 392 с. 
 

 Тема 11. Облік 

витрат, доходів і 

фінансових результатів 

ресторанного бізнесу. 

Звітність. 
 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення

. 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 

15 "Дохід", затверджено наказом Міністерства 

фінансів України від 29.11.99 р. № 290/ Верховна 

Рада України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01. 
2. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 16 „Витрати”, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. 

№318/ Верховна Рада України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00 
3. Порядок подання фінансової звітності: 

Постанова КМУ від 28.02. 2000 р. № 419/ 

Верховна Рада України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-
%D0%BF 

Підготувати 

питання по темі, 4 

год. 

На 

семінарському 

занятті 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF


4. Інструкція про застосування Плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій: Наказ Міністерства 

фінансів України від 30.11.99р. №291/ Верховна 

Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=z0892-99. 
5. Національне Положення (Стандарт) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів 

України від 07.02.2013 № 73/ Верховна Рада 

України. 

URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 
6. Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та 

ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, 

державне регулювання: Навч. посібник/ Л.Г. 

Агафонова, О.Є. Агафонова. – К.: Знання 

України, 2002. – 358 с. 
7. Атамас П. Й. Бухгалтерский облік у 

галузях економіки. 2-ге вид. Навч. посіб. - К.: 

Центр учбової літератури, 2010. - 392 с. 
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