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Опис дисципліни 

Завданням вивчення дисципліни  «Облік і оподаткування діяльності підприємств сфери 

послуг» є ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та 

алгоритмами бухгалтерського обліку у підприємствах сфери послуг; набуття практичних 

навичок з оволодіння методичним інструментарієм; визначенні особливостей обліку 

діяльності підприємств різних галузей економічної діяльності. 

Метою вивчення дисципліни є формування знань і навичок із організації 

бухгалтерського обліку на підприємствах торгівлі, автотранспорту, туристичної галузі, 

готельної індустрії підприємств ресторанного господарства, у сфері побутових послуг, 

підприємств житлово- комунального господарства та об’єднаннях співвласників 

багатоквартирних будинків. Ця дисципліна відноситься до циклу дисциплін професійної 

підготовки студентів, які формують фаховий світогляд майбутніх бакалаврів. 
 

 

 

 

Структура курсу  
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Години 

(лек./сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/1 Тема 1. Структура 

підприємств сфери 

послуг: особливості 

їх діяльності та 

вплив на побудову 

обліку та 

оподаткування. 

 

Знати нормативне забезпечення 

обліку та оподаткування у 

підприємствах сфери послуг. Знати 

види та структуру господарських 

договорів, практику їх укладання.  

Тести, питання 

8/2 Тема 2. Облік і 

правове 

забезпечення 

торгівельної 

діяльності 

 

Знати особливості оптової та 

роздрібної торгівлі і їх вплив на 

побудову бухгалтерського обліку. 

Володіти методикою обліку витрат, 

доходів та фінансових результатів у 

торгівельних підприємствах. 

Тести, задачі, 

питання 

6/2 Тема 3. Облік на 

автотранспортних 

підприємствах 

 

Знати характеристику 

автотранспортних підприємств та 

особливості здійснення обліку. Знати  

особливості обліку запасів на 

автотранспортних підприємствах. 

Вміти складати калькуляції 

собівартості перевезень  вантажним 

автотранспортом і пасажирським 

автотранспортом.  

Презентація 

лекції, задачі, 

підсумкове 

тестування  

2/2 Тема 4. Облік та 

оподаткування 

туристичної 

діяльності 

 

Знати нормативну базу та передумови 

здійснення туристичної діяльності. 

Вміти складати калькуляції 

туристичного продукту.  

Кейси, задачі,  

2/2 Тема 5. Облік 

діяльності 

готельної індустрії. 

 

Знати нормативно-правове 

забезпечення організації обліку 

основної діяльності готелю. Володіти 

методикою обліку витрат та визнання 

доходів діяльності готелів, 

визначення фінансових результатів та 

їх оподаткування.  
 

Тести, питання 

2/2 Тема 6. 

Особливості обліку 

діяльності 

підприємств 

ресторанного 

господарства. 

 

Знати нормативно-правове 

забезпечення обліку і оподаткування 

діяльності підприємств ресторанного 

господарства. Вміти складати 

калькуляцію продукції ресторану. 

Тести, задачі, 

питання 

2/1 Тема 7 Облік і 

оподаткування у 

сфері побутових 

послуг 

Знати нормативно-правове 

забезпечення обліку і оподаткування 

діяльності у сфері побутових послуг. 

Володіти методикою обліку витрат та 

доходів діяльності підприємств 

побутових послуг.  
 

Тести, задачі, 

питання 



2/1 Тема 8. Облік 

діяльності 

підприємств ЖКГ 

та ОСББ 

 

Знати нормативно-правове 

забезпечення обліку і оподаткування 

діяльності підприємств ЖКГ та ОСББ. 

Володіти методикою обліку 

розрахунків з квартиронаймачами та 

орендарями нежитлових помешкань.  

Питання, задачі, 

підсумкове 

тестуваннятести 
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ПЛЮС, 2019.  508 с. 

11. Кулик В. А. Розвиток бухгалтерського обліку на підприємствах електронного бізнесу : 
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Додаткова література 

 

16. Готельні послуги: організація діяльності, облік доходів та витрат URL: 

http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/5521 
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18.  Осипчук M. Управитель чи ЖЕК: нова вивіска чи реальні зміни URL: 

https://buhgalter911 .com/uk/news/news-1045179.html. 

19 Біляєва О. Облік у ресторанному господарстві URL: 
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Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Перескладання модулів відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату  і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями. Списування під 

час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням девайсів). Мобільні 

пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, 

за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування ) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Модуль 1 ( Теми 1-4)- тести поточне опитування 30 

Модуль 2 (теми 5-7) - задачі, тести поточне опитування 40 

Модуль 3 ( теми 1- 7) - підсумкова оцінка за комплексне 

практичне індивідуальне завдання 

30 

Всього 100 

 

 

 

 

Шкала оцінювання 
 

 

ECTS 

 

Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 дуже добре 

https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/34822
https://buhgalter911/
https://i.factor.ua/ukr/joumals/bn/2017/july/issue-31/article-29414.html?wn=google_ads


 

 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 
60-64 достатньо 

FX 
35-59 

незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 

F 1-34 

незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом 


