
 

Проєкт 

Силабус навчальної дисципліни 

    Назва дисципліни: "Бухгалтерський облік" 
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 24 “Сфера обслуговування” 

Спеціальність: 241 “Готельно-ресторанна справа” 

Освітньо-професійна програма: “Готельно-ресторанна справа” 

Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=3059 

Рік навчання: 3 ; Семестр: 2 
Дні занять: понеділок, 2 пара, 202 ауд.; 3 пара 205 ауд. головний корпус 
Консультації: понеділок, 15-16, 204 ауд, головний корпус 
Назва кафедри: бухгалтерського обліку 
Мова викладання: українська 

Керівник курсу 

Викладач 

к.е.н., доц., доценткафедри бухгалтерського обліку Чабанюк Одарка 
Михайлівна 

Профайл керівника курсу: 

 
http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-bukhgalterskogo-obliku/chabanjuk-odarka-
mikhailivna/?L=578 

Контактна інформація +38067 674-56-84, odarka2010@meta.ua 
 

Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: Бухгалтерський облік є обов’язковою складовою навчального плану, циклу 

дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців готельно-ресторанної справи. Студенти 

отримують теоретичні знання і практичні навички бухгалтерського обліку у сфері обслуговування. 

Пререквізити:  

Формат проведення дисципліни: 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної роботи 

студента 

4 120 4 4 залік 

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 30 

Практичні заняття 30 

Самостійна робота 60 

Індивідуальне науково-дослідне завдання - 

 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-професійної 

програми 
Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 

ЗК2. Набуття гнучкого мислення, відкритість до 
застосування знань у широкому діапазоні 
можливих місць роботи та повсякденному 
житті 

ФК14. Здатність розуміти економічні процеси та здійснювати 
планування, управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу. 
ФК15. Здатність аналізувати та розраховувати економічні показники 
діяльності, визначати рівень конкурентоспроможності та економічний 
потенціал суб'єктів готельно-ресторанного бізнесу на основі даних 
статистичної звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних 
досліджень 

 

http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-bukhgalterskogo-obliku/chabanjuk-odarka-mikhailivna/?L=578
http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-bukhgalterskogo-obliku/chabanjuk-odarka-mikhailivna/?L=578


 

 

 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 
ПРН25. Здатність розуміти економічні процеси та здійснювати планування, управління і контроль діяльності суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу. 
ПРН26. Здатність розраховувати, аналізувати та планувати фінансово-економічні показники діяльності підприємств готельно-

ресторанного бізнесу, визначати їх рівень конкурентоспроможності та економічний потенціал. 
ПРН29. Уміння обґрунтовувати ціни на продукцію та послуги закладів готельно-ресторанного господарства, планувати обсяги 

їх виробництва та реалізації. 
ПРН30. Здатність здійснювати планування потреби у матеріальних, фінансових та трудових ресурсах для закладів 

готельно-ресторанного господарства. 

 



 

 

Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для самостійної 

роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень 

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 1. Сутність і значення бухгалтерського обліку як 

основи підприємницької діяльності, його предмет і 

метод 

Формування компетентностей: ЗК 2, ФК 14, ФК 15 

Результати навчання: ПРН 25, ПРН 30 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 8, 9, 13 

Завдавання для СРС: 

1. Особливості і характеристика підприємств сфери 

обслуговування як об'єкта бухгалтерського обліку та 

нормативно-правові документи, які регулюють їх 

діяльність.  

2. Передумови здійснення діяльності підприємств 

сфери обслуговування.  

3. Склад інформації необхідної для управління 

господарською діяльністю підприємств сфери 

обслуговування.  

4. Основні принципи організації бухгалтерського 

обліку підприємств сфери обслуговування. 

1-ий 10.02.20 – 

14.02.20 

(за тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

0,5 

2-ий 17.02.20- 

21.02.20 

(за розкладом) 

2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4,0 

1-ий – 2-

ий 

10.02.20-

21.02.20 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

завдань 

0,5 

Тема 2. Бухгалтерський баланс 

Формування компетентностей: ЗК 2, ФК 14, ФК 15 

Результати навчання: ПРН 25, ПРН 30 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 8, 9, 13 

Завдавання для СРС: 

1. Бухгалтерський баланс як спосіб узагальнення 

наявності господарських засобів та джерел їх 

формування  

2. Види і форми балансу.  

3. Класифікація балансів  

4. Бухгалтерський баланс як джерело інформації про 

фінансовий стан підприємства 

1-ій 10.02.20 – 

14.02.20 

(за тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

3-ій 24.02.20- 

28.02.20 

(за розкладом) 

2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4, 0, 

1-ий – 3-

ий 

10.02.20- 

28.02.20 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

завдань 

0,5 

Тема 3. Система рахунків бухгалтерського обліку та 

подвійний запис 

Формування компетентностей: ЗК 2, ФК 14, ФК 15 

Результати навчання: ПРН 25, ПРН 30 

2-ий 17.02.20- 

21.02.20 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

0,5 

4-ий 02.03.20- 2 практичне Усне опитування, тестування, 4,0 



 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 8, 9, 10, 13 

Завдавання для СРС: 

1. Класифікація бухгалтерських рахунки за 

економічним змістом. 

2. Класифікація бухгалтерських рахунки за 

призначенням та структурою. 

3. Класифікація бухгалтерських рахунків за 

відношенням до балансу. 

4. Класифікація бухгалтерських рахунків за ступенем 

деталізації інформації. 

5. Спільні та відмінні характеристики оборотних 

відомостей за синтетичними та аналітичними рахунками 

6. Робочий план рахунків підприємства сфери 

обслуговування 

06.03.20 

(за розкладом) 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

2-ий – 4-

ий 

17.02.20- 

06.03.20 

(за розкладом) 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

завдань 

0,5 

Тема 4. Первинне спостереження та документація, 

вартісне вимірювання - оцінка та калькуляція 

Формування компетентностей: ЗК 2, ФК 14, ФК 15 

Результати навчання: ПРН 25, ПРН 30… 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 8, 9, 12, 13 

Завдавання для СРС: 

1. Вимоги нормативних документів щодо проведенні 

інвентаризації. 

2. Особливості проведення інвентаризації у 

підприємствах сфери обслуговування 

3. Види оцінок та їх використання для прийняття 

рішень 

4. Особливості функціонування автоматизованої форми 

ведення обліку  

5. Характеристика сучасних ППП для обліку та 

управління підприємствами сфери обслуговування  

3-ій 24.02.20- 

28.02.20 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

0,5 

5-ий 09.03.20- 

13.03.20 

(за розкладом) 

2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4,0 

3-ий –5-

ий 

24.02.20- 

13.03.20 

(за розкладом) 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

завдань 

0,5 

Тема 5. Облік необоротних активів 

Формування компетентностей: ЗК 2, ФК 14, ФК 15 

Результати навчання: ПРН 25, ПРН 30 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 9, 10, 11 

Завдавання для СРС: 

1. Методи нарахування амортизації основних засобів, 

інших необоротних матеріальних активів та 

4-ий 02.03.20- 

06.03.20 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

0,5 

6-ий 16.03.20- 

20.03.20 

(за розкладом) 

2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4,0 



 

нематеріальних активів згідно з Податковим кодексом 

України. 

2. Особливості структури нематеріальних активів у 

підприємствах сфери обслуговування 

3. Особливості документування та обліку 

нематеріальних активів 

4. Особливості структури інших необоротних 

матеріальних активів у підприємствах сфери 

обслуговування 

5. Порівняння вимог основних нормативних документів, 

щодо  регулювання бухгалтерський обліку необоротних 

активів. 

4-ий – 

6-ий 

02.03.20- 

20.03.20 

(за розкладом) 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

завдань 

0,5 

Тема 6. Облік виробництва і надання готельних послуг 

Формування компетентностей: ЗК 2, ФК 14, ФК 15 

Результати навчання: ПРН 25, ПРН26, ПРН 29, ПРН 

30… 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 7, 8, 9, 10,11, 14, 18, 20 

Завдавання для СРС:  

1. Особливості надання готельних послуг та їх вплив на 

побудову обліку витрати готельного господарства 

2. Складові структури витрат готельного господарства 

3. Види калькуляцій та їх застосування у готельному 

господарстві 

4. Облік витрат операційної діяльності готелю 

5. Складові компоненти облікової політики щодо 

витрат готелю 

5-ий 09.03.20- 

13.03.20 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

0,5 

7-ий 23.03.20- 

27.03.20 

(за розкладом) 

2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4,0 

5-ий-7-

ий 

09.03.20- 

27.03.20 

(за розкладом) 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

завдань 

0,5 

Тема 7. Облік діяльності ресторанів і кафе як 

підрозділів готельного господарства 

Формування компетентностей: ЗК 2, ФК 14, ФК 15 

Результати навчання: ПРН 25, ПРН26, ПРН 29, ПРН 

30… 

Рекомендовані джерела: 1,3,5, 8-11  

Завдавання для СРС: 

1. Визнання запасів відповідно до П(С)БО 9 “Запаси” 

2. Класифікація запасів відповідно до П(С)БО 9 

“Запаси” 

3. Особливості оцінки запасів при їх надходженні 

4. Методи оцінки запасів при їх вибутті 

5. Завдання фінансового обліку виробничих запасів. 

6. Формування первісної вартості товарів і продуктів у 

ресторанах та кафе 

7. Економічна сутність торгової націнки у 

6-ий 16.03.20- 

20.03.20 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

0,5 

8-ий 30.03.20- 

03.04.20 

(за розкладом) 

2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4,0 

6-ий-8-

ий 

16.03.20- 

03.04.20 

(за розкладом) 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

завдань 

0,5 



 

ресторанному господарстві 

8. Складові торгової націнки у ресторанах та кафе 

9. Документи щодо надходження продуктів, товарів і 

тари 

10. Порядок оформлення калькуляційної картки 

11. Звітування матеріально відповідальних осіб 

(комірників, барменів, кухарів) 

12. Порядок проведення інвентаризації товарів і тари 

готельно-ресторанних господарств та її документальне 

оформлення  
Тема 8. Облік у туризмі 

Формування компетентностей: ЗК 2, ФК 14, ФК 15 

Результати навчання: ПРН 25, ПРН26, ПРН 29, ПРН 

30 

Рекомендовані джерела: 6, 8, 9, 10 

Завдавання для СРС: 

1. Суть організації обліку у туристичних підприємствах 

2. Економічний зміст собівартості та її структура у 

туристичних підприємствах 

3. Організація первинного обліку у туристичних 

підприємствах?  

4. Особливості первинного обліку туристичних 

підприємствах 

5. Документування облік та контролю витрат 

туристичних підприємствах?  

6. Облік прямих витрат туристичних підприємствах 

7. Особливості структури та обліку непрямих витрат 

туристичних підприємствах 

9. Система рахунків щодо відображення витрати 

основної діяльності у туристичних підприємствах 

7-ий 23.03.20- 

27.03.20 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

0,5 

9-ий 06.04.20- 

10.04.20 

(за розкладом) 

2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4,0 

7-ий-9-

ий 

23.03.20- 

10.04.20 

(за розкладом) 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

завдань 

0,5 

Тема 9. Облік у рекреаційних господарствах 

Формування компетентностей: ЗК 2, ФК 14, ФК 15 

Результати навчання: ПРН 25, ПРН26, ПРН 29, ПРН 

30 

Рекомендовані джерела:  7, 9-11, 15, 19 

Завдавання для СРС:  

1. Суть організації обліку у рекреаційних 

господарствах 

2. Економічний зміст собівартості та її структура у 

рекреаційних господарствах 

3. Організація первинний облік у рекреаційних 

господарствах  

8-ий 30.03.20- 

03.04.20 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

0,5 

10-ий 13.04.20- 

17.04.20 

(за розкладом) 

2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4,0 

8-ий-

10-ий 

30.03.20- 

17.04.20 

(за розкладом) 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

0,5 



 

4. Особливості первинного обліку бланків путівок та 

пацієнтів рекреаційних господарствах 

5. Документування обліку та контролю витрат товарно-

матеріальних цінностей в їдальні 

6. Документування обліку витрат медикаментів у 

лікувально-діагностичному центрі 

7. Особливості документування витрат матеріальних 

цінностей у спальних корпусах 

8. Облік витрат за статтями калькуляції у рекреаційних 

господарствах 

9. Облік виробничих витрат рекреаційних господарств  

10. Особливості структури та обліку непрямих витрат 

рекреаційних господарств? 

завдань 

Тема 10. Облік грошових коштів, розрахунків 

Формування компетентностей: ЗК 2, ФК 14, ФК 15 

Результати навчання: ПРН 25, ПРН 30 

Рекомендовані джерела: 1-5, 8-13 

Завдавання для СРС:  
1. Особливості документування обліку грошових 

коштів в умовах застосування РРО 

2. Матеріальна відповідальність касирів 

3. Особливості розрахунків платіжними картками 

4. Методи нарахування резерву сумнівних боргів 

5. Облік дебіторської заборгованості за нарахованими 

доходами 

6. Порядок обліку розрахунків за претензіями 

7. Особливості обліку розрахунків із підзвітними 

особами 

8. Порядок розрахунку та обліку відшкодування 

збитків, завданих підприємству 

9. Облік довгострокової дебіторської заборгованості 

9-ий 06.04.20- 

10.04.20 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

0,5 

11-ий 20.04.20- 

24.04.20 

(за розкладом) 

2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4,0 

9-ий-

11-ий 

06.04.20- 

24.04.20 

(за розкладом) 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

завдань 

0,5 

Тема 11. Облік власного капіталу 

Формування компетентностей: ЗК 2, ФК 14, ФК 15 

Результати навчання: ПРН 25, ПРН 30 

Рекомендовані джерела: 1-5, 8-13 

Завдавання для СРС: 

1. Взаємозв’язок між складовими капіталу, рахунками 

бухгалтерського обліку та звітністю підприємства 

2. Характеристика додатково вкладеного капіталу.  

3. Характеристика іншого додаткового капіталу.  

4. Визначення та функції резервного капіталу.  

5. Суть та призначення нерозподіленого прибутку. 

10-ий 13.04.20- 

17.04.20 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

0,5 

12-ий 27.04.20- 

01.05.20 

(за розкладом) 

2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4,0 

10-ий-

12-ий 

13.04.20- 

01.05.20 

(за розкладом) 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

0,5 



 

6. Напрямки використання прибутку підприємства 

протягом звітного року 

рецензування; вирішення 

завдань 

Тема 12. Облік зобов'язань 

Формування компетентностей: ЗК 2, ФК 14, ФК 15 

Результати навчання: ПРН 25, ПРН26, ПРН 29, ПРН 

30 

Рекомендовані джерела: 1-5, 8-13 

Завдавання для СРС: 

1. Оцінка в балансі довгострокових та поточних 

зобов’язань 

2. Умови, необхідні для трансформації поточних 

зобов'язань у довгострокові та навпаки 

3. Принципи нарахування та система обліку 

нарахованих процентів за відповідними видами 

зобов’язань 

4. Визначення забезпечень та їх оцінка в балансі.  

5. Суть та відображення в обліку непередбачених 

зобов’язань 

11-ий 20.04.20- 

24.04.20 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

0,5 

13-ий 04.05.20- 

08.05.20 

(за розкладом) 

2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4,0 

11-ий-

13-ий 

20.05.20- 

08.05.20 

(за розкладом) 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

завдань 

0,5 

Тема 13. Облік праці, її оплати та соціального 

страхування персоналу  

Формування компетентностей: ЗК 2, ФК 14, ФК 15 

Результати навчання: ПРН 25, ПРН26, ПРН 29, ПРН 

30 

Рекомендовані джерела: 1-5, 8-13, 16, 17 

Завдавання для СРС: 

1.  Оподаткування доходів найманих осіб 

2. Звітність щодо оподаткування доходів найманих осіб 

3.  Особливості документування виплат працівникам за 

зарплатними проектами 

4. Відповідальність посадових осіб за порушення норм 

трудового законодавства 

12-ий 27.04.20- 

01.05.20 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

0,5 

14-ий 11.05.20- 

15.05.20 

(за розкладом) 

2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4,0 

12-ий-

14-ий 

27.04.20- 

15.05.20 

(за розкладом) 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

завдань 

0,5 

Тема 14. Облік доходів та фінансових результатів 

підприємств сфери обслуговування 

Формування компетентностей: ЗК 2, ФК 14, ФК 15 

Результати навчання: ПРН 25, ПРН26, ПРН 29, ПРН 

30 

Рекомендовані джерела: 1-5, 8-13, 16, 17 

Завдавання для СРС: 

1. Первинний облік надання послуг в готелях 

2. Первинний облік доходів від реалізації 

13-ий 04.05.20- 

08.05.20 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

0,5 

15-ий 18.05.20- 

22.05.20 

(за розкладом) 

2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4,0 

13-ий-
15-ий 

04.05.20- 

22.05.20 

(за розкладом) 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

0,5 



 

продукції ресторанів і кафе 

3. Первинний облік інших видів доходів від 

надання готельних послуг?  

4. Порядок визначення фінансового результату 

діяльності готелю за звітний період  

5. Рахунки призначені для обліку доходів 

підприємств готельно-ресторанного господарства  

6. Рахунки призначені для обліку фінансових 

результатів підприємств готельно-ресторанного 

господарства  

7. Складові доходів та фінансових результатів у 

фінансовій звітності готелю 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

завдань 

Тема 15. Фінансова звітність та її основні показники;  

Формування компетентностей: ЗК 2, ФК 14, ФК 15 

Результати навчання: ПРН 1, … 

Рекомендовані джерела: 1-5, 8-13, 16, 17 

Завдавання для СРС: 

1. Особливості консолідованої звітності 

2. Особливості звітності СМП 

3. Використання звітності для прийняття управлінських 

рішень 

4. Порядок складання та представлення податкової 

декларації з податку на додатну вартість підприємства 

14-ий 11.05.20- 

15.05.20 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

0,5 

16-ий 25.05.20- 

29.05.20 

(за розкладом) 

2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4,0 

14-ий-
16-ий 

11.05.20- 

29.05.20 

(за розкладом) 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

завдань 

0,5 

Сума      100 



 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за наявності) 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет, інше обладнання: мультимедійний проектор для: комунікації та опитувань; виконання 

домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування (поточний, 

рубіжний, підсумковий контроль); ... 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності: Moodl 

 

Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Бухгалтерський облік : [навч. посібник] / П. Куцик, О. М. Чабанюк, Ф. Макарук. – Львів : 

Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 364 с. 

2. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : [навч. посібник] / В. І. Бачинський, П. О. Куцик, Л. Г. 

Медвідь, Т. В. Попітіч. – Львів : Видавництво “Магнолія 2006”. – 478 с. 

3. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві : [навч. посібник] / П. Куцик, Л. 

Коваль, Ф. Макарук. – Львів : Видавництво “Магнолія 2006”, 2010. – 375 с. 

4. Куцик П. О. Звітність підприємств : [навч. посіб.] / П. О. Куцик, О. А. Полянська. – Львів : 

Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 138 с. 

5. Чабанюк О. М. Кузьмінська К. І. Облік і оподаткування у торгівлі та підприємствах ресторанного 

бізнесу : навч. посіб. / О. М. Чабанюк, К. І. Кузьмінська - К. : Алерта, 2019. - 214 с. 

 

Допоміжна література 

6. Солошенко Л. Облік у туризмі / Л. Солошенко та ін. – Харків : ВД Фактор., 2017. – 32 с.  

7. Куцик П. О., Чабанюк О. М. Економіко-математичне моделювання в управлінні витратами та 

собівартістю послуг // Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології : 

[монографія] / [під заг. ред. проф. Бутинця Ф. Ф.]. – К., 2013. – 605 с. – С. 509-522. 

8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової 

звітності” : наказ МФУ від 07 лютого 2013 р. № 73 : [Електронний ресурс]. – режим доступу : http: // 

zakon.rada.gov.ua 

9. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakоn.rada.gоv.ua. 

10. План рахунків фінансового обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 

підприємств організацій: наказ МФУ від 30 листопада 1999 року № 291 : [Електронний ресурс]. – 

режим доступу : http: // zakon.rada.gov.ua 

11. Податковий кодекс : Закон України від 2 грудня 2010 року № 2756-VI : [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до журн.: http://www. zakon. rada.gov.ua 

12. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань : затв. наказом МФУ від 02.09.2014 р. № 879. : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua 

13. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 р. № 

999-ХІУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. : http://www. zakon. rada.gov.ua  

14. Чабанюк О. М. Методи обліку витрат готельних послуг. [Текст] / О. М. Чабанюк // Сучасні кризові 

явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління 

підприємством: матеріали V міжнародної наук.-практ. конф. (25 травня 2012 р.) / від. ред. З. В. 

Герасимчук. – Луцьк. РВВ ЛНТУ, 2012. – 320 с. 

15. Чабанюк О. М. Облікове забезпечення рекреаційних систем / О. М. Чабанюк// Актуальні проблеми 

економіки і торгівлі в сучасних умовах інтеграції : матеріали наукової конференції професорсько-

викладацького складу і аспірантів / [ ред. кол. : Куцик П. О., Семак Б. Б. Башнянін Г. І. Апопій В. В., 

Сирохман І. В. та ін.] – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 408 с.  

16. Чабанюк О. М. Спрощена система оподаткування: загальні положення, облік і звітність:[навч.-практ. 

посіб.] / О. М. Чабанюк, Т. В. Мединська. – К.: Алерта, 2013. – 208 с. 

17. Чабанюк О.М. Єдиний податок: оподаткування, облік і звітність [Текст]:навч.-практ. посіб. / О. М. 

Чабанюк, Т. В. Мединська. – К. : Алерта, 2012. –188 с. 

18. Чабанюк О.М. Особливості організації обліку в апарт-готелі / О.М. Чабанюк // Науковий вісник 

Полтавського університету економіки і торгівлі: Серія “Економічні науки” / [ред. кол. : гол. ред. 

д.і.н., проф. Нестуля О.О.]. – Полтава: ПУЕТ, 2010. (Вип. 5(44).- Ч. 2. – С. 213-215. 

19. Чабанюк О. М. Рекреаційна діяльність як об’єкт дослідження економічних наук / О. М. Чабанюк // 

Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали щорічної 

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


 

наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-

економічного університету / [відпов. за вип. : проф. Семак Б. Б.] – Львів : Растр – 7, 2016. 494 с.  

 

 

20. Чабанюк О. М. Завдання та функції обліку та контролю в управлінні основною діяльністю 

підприємств готельного бізнесу / О. М. Чабанюк // Фінанси, облік і аналіз в управлінні 

підприємницькою діяльністю: сучасні проблеми та перспективи розвитку теорії і практики: 
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Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2016. – 349 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

21. Комп’ютерна правова бібліотека "Ліга"  http://www.liga.ua 

22. Нормативні акти України    http://www.nau.kiev.ua 

23. Законопроекти України    http://www.zakon.gov.ua 

24. Бухгалтерія     http://www.buhgalteria.com.ua 

25. Урядовий кур'єр     http://www.ukcc.com.ua 

26. Баланс      http://www.balance.dp.ua 

27. Вісник Податкової служби України  http://www.visnuk.com.ua 
 

 

Політика курсу 

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 

цьому оцінка знижується на 10 %. 

 Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг 

лише під час підсумкового оцінювання за графіком екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

• У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен повторно 

виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування та для здійснення обчислень (калькулятор) 

 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий 

Методи контролю: спостереження за навчальною роботою здобувачів вищої освіти, усне опитування, 

письмовий контроль, тестовий контроль 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 

 

 

 

 



 

 

 
 

Пояснення у силабусі 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 

одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння 

теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) за участь у 

наукових конференціях, олімпіадах, виконання досліджень, підготовку наукових публікацій тощо. 

Розподіл балів посеместрово за темами для поточного контрою знань студентів, для різних видів 

підсумкового контролю подані у таблицях. 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується заліком  

  
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Кр1 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Кр2  

100 

5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15  

Т1, Т2 ... Т15 – теми занять. КР 1, КР 2 – порядковий номер контрольної роботи 

 

Вид контролю Види навчальної роботи Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях:   

- присутність на заняттях (при пропусках занять 

з поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу) та ведення конспекту 
за кожне відвідування 0,5 бала 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.: 

- присутність на заняттях (при пропусках занять 

з поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу)  

за кожне відвідування 0,5 бала 

- доповідь з презентацією за тематикою 

самостійного вивчення дисципліни (оцінка 

залежить від повноти розкриття теми, якості 

інформації, самостійності та креативності 

матеріалу, якості презентації і доповіді) 

за кожну презентацію максимум 0,5 

бала 

- усне опитування за кожну правильну відповідь 0,5 бала 

- рішення практичних задач за кожну правильну відповідь 1,5 бали 

- написання тестових завдань  за кожне тестування 1,5 балів 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 максимальна оцінка – 10 балів 

Контрольна робота 2 максимальна оцінка – 15 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка 

наукових публікацій, участь у Всеукраїнських 

конкурсах наукових студентських робіт за 

спеціальністю, виконання досліджень тощо. 

Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(залік) 

Залік виставляється за результатами поточного 

та рубіжного контролю, проводиться по 

завершенню вивчення навчальної дисципліни 

Критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 



 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

9
0

-1
0
0
 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 

програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в 

практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця 

на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології 

та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно 

вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати 

власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 

що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або студент проявляє невпевненість в 

тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що 

викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використовувати знання, які 

він отримав  при вивчені інших дисциплін, а також знання, 

набуті при самостійному поглибленому вивчені  

питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 

8
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Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі 

неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Добре (В)  

7
4
-8

1
 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 

відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 

відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 

виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в 

межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 
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Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, 

та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку 

їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати 

подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну кількість 

неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

Задовільно (D)  

6
0
-

6
3

 Студент має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює  

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових програми 

дисципліни 

Задовільно (Е) 



 

 


