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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСИЦПЛІНИ

1. Опис дисципліни «Облік і оподаткування діяльності підприємств сфери послуг»

Дисципліна - Облік і 
оподаткування діяльності 
підприємств сфери послуг

Напрям, спеціальність, 
СВО

Характеристика навчальної 
дисципліни

Кількість кредитів - 5 Галузь знань 07 - 
Управління та 

адміністрування

Вибіркова дисципліна 
Мова навчання- українська

Кількість залікових модулів - 5 Спеціальність 071 - 
Облік і оподаткування, 

освітньо-професійна 
програма

Рік підготовки:
Денна - 4
Заочна - 4
Семестр: 
Денна - 7 
Заочна - 7,8

Кількість змістових модулів - 1 Ступінь вищої освіти - 
баклавр

Лекції:
Денна -26 год.
Заочна - 8 год.
Практичні заняття: 
Денна-13 год. 
Заочна - 4 год.

Загальна кількість годин: 
Денна-150 год. 
Заочна-150 год.

Самостійна робота:
Денна- 109 год.
Індивідуальна робота - 2 год.
Заочна-13 8 год.

Тижневих годин - 12 год., 3 
них аудиторних - 3 год.

Вид підсумкового контролю - . 
залік

2.1. Мета вивчення дисципліни
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.

2.2. Завдання вивчення дисципліни:
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.

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 
забезпечує вивчення дисципліни:

- здатність відображати в системі рахунків бухгалтерського обліку 
господарські операції суб’єктів господарювання сфери послуг й критично 
оцінювати схеми бухгалтерських записів господарських операцій та розробляти 
пропозиції щодо їх удосконалення;

здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих 
інформаційних систем і комп’ютерних технологій;

- визначати основні завдання, принципи та фактори, на основі яких 
ґрунтується система оподаткування підприємств сфери послуг. -

2.4. Передумови для вивчення дисципліни.
Інформаційним та методичним підґрунтям для вивчення дисципліни є 

знання та компетенції, набуті здобувачами ступені вищої освіти при вивченні 
наступних дисциплін: «Економіка підприємства», «Теорія бухгалтерського 
обліку», «Бухгалтерський облік І», «Створення і облік власного бізнесу», 
«Фінанси», «Бізнес-планування і бюджетування», «Податкова система», 
«Фінансовий облік І» та ін.

2.5. Результати навчання
В результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- володіти практичними навиками методики ведення бухгалтерського

обліку і складання фінансової звітності суб’єктами господарювання сфери 
послуг у відповідності з інструктивними та законодавчими актами щодо обліку, 
оподаткування та звітності. '

- усвідомлювати особливості функціонування та перспективи діяльності 
підприємств сфери послуг та обґрунтовувати доцільність застосування системи 
їхнього оподаткування.

3. Програма навчальної дисципліни «Облік і оподаткування 
діяльності підприємств сфери послуг»

Змістовний модуль 1.
Тема 1. Структура підприємств сфери послуг: особливості їх 

діяльності та вплив на побудову обліку та оподаткування.
Діяльність підприємств сфери послуг як об’єкт бухгалтерського обліку. 

Нормативне забезпечення обліку та оподаткування у підприємствах сфери 
послуг. Види та структура господарських договорів, практика їх укладання. 
Бухгалтерський облік операцій за договором про надання послуг (у замовника і 
виконавця).

Особливості обліку скарг у підприємств сфери послуг.



Тема 2. Облік і правове забезпечення торгівельної діяльності
Особливості торгівлі та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку. 

Облік операцій із придбання товарів у оптовій торгівлі. Облік надходження та 
реалізації товарів в оптовій торгівлі. Облік надходження товарів у роздрібній 
торгівлі. Облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі. Облік торгівельної 
націнки. Облік повернення та переоцінки товарів. Облік в комісійній торгівлі.

Облік витрат, доходів та фінансових результатів торгівельних 
підприємств.

Тема 3. Облік на автотранспортних підприємствах

Характеристика автотранспортних підприємств та особливості здійснення 
обліку. Документальне оформлення автотранспортних перевезень. Особливості 
обліку запасів на автотранспортних підприємствах. Калькулювання 
собівартості перевезень вантажним автотранспортом. Особливості 
калькулювання пасажирських перевезень. Особливості здійснення розрахунків 
із замовниками.

Змістовний модуль 2. ’
Тема 4. Облік та оподаткування туристичної діяльності
Основні поняття про туристичну діяльність. Нормативна база та 

передумови здійснення туристичної діяльності. Характеристика об'єкта обліку 
та склад інформації, необхідної для управління господарською діяльністю і 
складання звітності в туризмі.

Визнання витрат, що формують туристичний продукт, їх структура і 
класифікація. Облік витрат операційної діяльності, що не включаються в 
собівартість туристичних послуг. Основні поняття та загальні принципи обліку 
доходів та витрат в туризмі.

Облік діяльності турагента і туроператора. Облік операцій в'їзного і 
виїзного туризму: Документальне оформлення та облік процесу реалізації 
турпродукту. Звітність підприємств туристичної галузі. Оподаткування 
туристичної діяльності.

Тема 5. Облік діяльності готельної індустрії.
Характеристика підприємств готельної індустрії. Нормативно-правове 

забезпечення організації обліку основної діяльності готелю. Документальне 
оформлення операцій при наданні готельних послуг. Відображення в 
бухгалтерському обліку господарських операцій із надання готельних послуг.

Визначення витрат та визнання доходів діяльності готелів, визначення 
фінансових результатів та їх оподаткування. Відображення фінансових 
результатів готельних господарств у звітності.



Тема 6. Особливості обліку діяльності підприємств ресторанного 
господарства.

Поняття та форми організації діяльності підприємств ресторанного 
господарства. Нормативно-правове забезпечення обліку і оподаткування 
діяльності підприємств ресторанного господарства.

Облік запасів в ресторанах. Оцінка товарів, сировини та ціноутворення в 
ресторанному господарстві. Характеристика рахунка з обліку товарних запасів. 
Документальне оформлення та облік запасів в коморі ресторанного 
господарства. Документальне оформлення та облік запасів на кухні ресторану. 
Облік запасів у торговому залі ресторану і їх реалізації. Звітність матеріально- 
відповідальних осіб (комірників, барменів, кухарів). Порядок складання, 
перевірки звітів матеріально-відповідальних осіб.

Методи обліку витрат на виробництво власної продукції в ресторанному 
господарстві. Облік витрат основної діяльності ресторану.

Методика формування показників звітності підприємств ресторанного 
господарства.

Тема 7 Облік і оподаткування у сфері побутових послуг
Характеристика підприємств, що надають побутові послуги. Нормативно- 

правове забезпечення обліку і оподаткування діяльності у сфері побутових 
послуг. ‘

Дослідження проблем вибору об’єктів обліку витрат та калькулювання 
собівартості. Визнання витрат та облік доходів діяльності підприємств 
побутових послуг. Методика формування звітності підприємствами, що 
працюють у сфері побутових послуг.

Тема 8. Облік діяльності підприємств ЖКГ та ОСББ
Особливості обліку у житлово-комунальному господарстві. Порядок 

створення ОСББ: юридичний аспект. Нормативно-правове забезпечення обліку 
і оподаткування діяльності підприємств ЖКГ та ОСББ.

Облік розрахунків з квартиронаймачами та орендарями нежитлових 
помешкань. Бухгалтерський облік доходів і витрат в житлово-комунальному 
господарстві та ОСББ. Облік цільового фінансування. Склад звітності ОСББ як 
неприбуткової організації.



4. Структура залікового кредиту
з дисципліни «Облік і оподаткування діяльності підприємств сфери

послуг»
Денна форма навчання

Назва теми Кількість годин

Лек
ції

Практич
ні 

заняття

ІРС СРС Контрольні 
заходи

Змістовий модуль 1.

1. Тема 1. Структура підприємств сфери 
послуг: особливості їх діяльності та вплив 
на побудову обліку та оподаткування

2 1 13 Поточне 
опитування

2. Облік і правове забезпечення 
торгівельної діяльності

8 2 1 18 Студен
тські 

презентації
3. Облік на автотранспортних
підприємствах______________ ________

6 2 1 13 1 модуль

Змістовний модуль 2
4. Облік та оподаткування туристичної 
діяльності

2 . 2 13 Поточне 
опитування, 
студентські 
презентації

5. Облік діяльності готельної індустрії 2 2 13 Презентації 
виконання 
завдань та 
досліджень

б.Особливості обліку діяльності
підприємств ресторанного господарства.

2 2 13 Тестування, 
поточне 

опитування

7. Облік і оподаткування у сфері побутових 
послуг

2 1 13 Студентські 
презентації, 

поточне 
опитування

8. Облік діяльності підприємств ЖКГ та 
ОСББ

2 1 13 Ректорська

Всього 26 13 2 109



Заочна форма навчання

Назва теми

Кількість годин

Лекції Практичні Самостійна 

робота 
студентів

1. Тема 1. Структура підприємств сфери 
послуг: особливості їх діяльності та вплив 
на побудову обліку та оподаткування

1 0,5 17

2. Облік і правове забезпечення 
торгівельної діяльності

1 0,5 19

3. Облік на автотранспортних
підприємствах

1 0,5 17

4. Облік та оподаткування туристичної 
діяльності

1 0,5 17

5. Облік діяльності готельної індустрії 1 0,5 17
6.Особливості обліку діяльності
підприємств ресторанного господарства.

1 0,5 17

7. Облік і оподаткування у сфері побутових 
послуг

1 0,5 17

8. Облік діяльності підприємств ЖКГ та 
ОСББ

1 0,5 17

Всього 8

. 1

4 138



5. Тематика практичних занять
5.1. Тематика практичних занять для студентів денної форми 

навчання
Практичне заняття № 1

Тема 1. Структура підприємств сфери послуг: особливості їх 
діяльності та вплив на побудову обліку та оподаткування.

Діяльність підприємств сфери послуг як об’єкт бухгалтерського обліку. 
Нормативне забезпечення обліку та оподаткування у підприємствах сфери 
послуг. Види та структура господарських договорів, практика їх укладання. 
Бухгалтерський облік операцій за договором про надання послуг (у замовника і 
виконавця).

Особливості обліку скарг у підприємств сфери послуг.

Практичне заняття № 1,2
Тема 2. Облік і правове забезпечення торгівельної діяльності
Особливості торгівлі та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку. 

Облік операцій із придбання товарів у оптовій торгівлі. Облік надходження та 
реалізації товарів в оптовій торгівлі. Облік надходження товарів у роздрібній 
торгівлі. Облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі. Облік торгівельної 
націнки. Облік повернення та переоцінки товарів. Облік в комісійній торгівлі.

Облік витрат, доходів та фінансових результатів торгівельних 
підприємств.

Практичне заняття № З
Тема 3. Облік на автотранспортних підприємствах

Характеристика автотранспортних підприємств та особливості здійснення 
обліку. Документальне оформлення автотранспортних перевезень. Особливості 
обліку запасів на автотранспортних підприємствах. Калькулювання 
собівартості перевезень вантажним автотранспортом. Особливості 
калькулювання пасажирських перевезень. Особливості здійснення розрахунків 
із замовниками.

Практичне заняття № 4
Тема 4. Облік та оподаткування туристичної діяльності
Основні поняття про туристичну діяльність. Нормативна база та 

передумови здійснення.туристичної діяльності. Характеристика об'єкта обліку 
та склад інформації, необхідної для управління господарською діяльністю і 
складання звітності в туризмі.

Визнання витрат, що формують туристичний продукт, їх структура і 
класифікація. Облік витрат операційної діяльності, іцо не включаються в 
собівартість туристичних послуг. Основні поняття та загальні принципи обліку 
доходів та витрат в туризмі?

Облік діяльності турагента і туроператора. Облік операцій в'їзного і 
виїзного туризму: Документальне оформлення та облік процесу реалізації



турпродукту. Звітність підприємств туристичної галузі. Оподаткування 
туристичної діяльності.

Практичне заняття № 5
Тема 5. Облік діяльності готельної індустрії
Характеристика підприємств готельної індустрії. Нормативно-правове 

забезпечення організації обліку основної діяльності готелю. Документальне 
оформлення операцій при наданні готельних послуг. Відображення в 
бухгалтерському обліку господарських операцій із надання готельних послуг.

Визначення витрат та визнання доходів діяльності готелів, визначення 
фінансових результатів та їх оподаткування. Відображення фінансових І 
результатів готельних господарств у звітності. 1

Практичне заняття № 6
Тема 6. Особливості обліку діяльності підприємств ресторанного 

господарства.
Поняття та форми організації діяльності підприємств ресторанного ( 

господарства. Нормативно-правове забезпечення обліку і оподаткування 
діяльності підприємств ресторанного господарства.

Облік запасів в ресторанах. Оцінка товарів, сировини та ціноутворення в 
ресторанному господарстві. Характеристика рахунка з обліку товарних запасів. 
Документальне оформлення та облік запасів в коморі ресторанного 
господарства. Документальне оформлення та облік запасів на кухні ресторану. 
Облік запасів у торговому залі ресторану і їх реалізації. Звітність матеріально- 
відповідальних осіб (комірників, барменів, кухарів). Порядок складання, 
перевірки звітів матеріально-відповідальних осіб.

Методи обліку витрат на виробництво власної продукції в ресторанному 
господарстві. Облік витрат основної діяльності ресторану.

Методика формування показників звітності підприємств ресторанного 
господарства.

Практичне заняття № 7
Тема 7 Облік і оподаткування у сфері побутових послуг
Характеристика підприємств, що надають побутові послуги. Нормативно- 

правове забезпечення обліку і оподаткування діяльності у сфері побутових 
послуг.

Дослідження проблем вибору об’єктів обліку витрат та калькулювання 
собівартості. Визнання витрат та облік доходів діяльності підприємств 
побутових послуг. Методика формування звітності підприємствами, що 
працюють у сфері побутових послуг.



Практичне заняття № 7
Тема 8. Облік діяльності підприємств ЖКГ та ОСББ
Особливості обліку у житлово-комунальному господарстві. Порядок 

створення ОСББ: юридичний аспект. Нормативно-правове забезпечення обліку 
і оподаткування діяльності підприємств ЖКГ та ОСББ.

Облік розрахунків з квартиронаймачами та орендарями нежитлових 
помешкань. Бухгалтерський облік доходів і витрат в житлово-комунальному 
господарстві та ОСББ. Облік цільового фінансування. Склад звітності ОСББ як 
неприбуткової організації.

6. Тематика практичних занять для студентів заочної форми навчання

Практичне заняття № 1
Тема 1. Структура підприємств сфери послуг: особливості їх 

діяльності та вплив на побудову обліку та оподаткування.
Діяльність підприємств сфери послуг як об’єкт бухгалтерського обліку. 

Нормативне забезпечення обліку та оподаткування у підприємствах сфери 
послуг. Види та структура господарських договорів, практика їх укладання. 
Бухгалтерський облік операцій за договором про надання послуг (у замовника і 
виконавця).

Особливості обліку скарг у підприємств сфери послуг.

Тема 2. Облік і правове забезпечення торгівельної діяльності
Особливості торгівлі та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку. 

Облік операцій із придбання товарів у оптовій торгівлі. Облік надходження та 
реалізації товарів в оптовій торгівлі. Облік надходження товарів у роздрібній 
торгівлі. Облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі. Облік торгівельної 
націнки. Облік повернення та переоцінки товарів. Облік в комісійній торгівлі.

Облік витрат, доходів та фінансових , результатів торгівельних 
підприємств.

Тема 3. Облік на автотранспортних підприємствах
Характеристика автотранспортних підприємств та особливості здійснення 

обліку. Документальне оформлення автотранспортних перевезень. Особливості 
обліку запасів на автотранспортних підприємствах. Калькулювання 
собівартості перевезень вантажним автотранспортом. Особливості 
калькулювання пасажирських перевезень. Особливості здійснення розрахунків 
із замовниками.

Тема 4. Облік та оподаткування туристичної діяльності
Основні поняття про туристичну діяльність. Нормативна база та 

передумови здійснення туристичної діяльності. Характеристика об'єкта обліку 
та склад інформації, необхідної для управління господарською діяльністю і 
складання звітності в туризмі.

Визнання витрат, що формують туристичний продукт, їх структура і 
класифікація. Облік витрат операційної діяльності, що не включаються в



собівартість туристичних послуг. Основні поняття та загальні принципи обліку 
доходів та витрат в туризмі.
,Облік діяльності турагента і туроператора. Облік операцій в'їзного і 
виїзного туризму: Документальне оформлення та облік процесу реалізації 
турпродукту. Звітність підприємств туристичної галузі. Оподаткування 
туристичної діяльності.

Література [7, 8, 9,10, 11]

Практичне заняття №2

Тема 5. Облік діяльності готельної індустрії.
Характеристика підприємств готельної індустрії. Нормативно-правове 

забезпечення організації обліку основної діяльності готелю. Документальне 
оформлення операцій при наданні готельних послуг. Відображення в 
бухгалтерському обліку господарських операцій із надання готельних послуг.

Визначення витрат та визнання доходів діяльності готелів, визначення 
фінансових результатів та їх оподаткування. Відображення фінансових 
результатів готельних господарств у звітності.

Тема 6. Особливості обліку діяльності підприємств ресторанного 
господарства.

Поняття та форми організації діяльності підприємств ресторанного 
господарства. Нормативно-правове забезпечення обліку і оподаткування 
діяльності підприємств ресторанного господарства.

Облік запасів в ресторанах. Оцінка товарів, сировини та ціноутворення в 
ресторанному господарстві. Характеристика рахунка з обліку товарних запасів. 
Документальне оформлення та облік запасів в коморі ресторанного 
господарства. Документальне оформлення та облік запасів на кухні ресторану. 
Облік запасів у торговому залі ресторану і їх реалізації. Звітність матеріально- 
відповідальних осіб (комірників, барменів, кухарів). Порядок складання, 
перевірки звітів матеріально-відповідальних осіб.

Методи обліку витрат на виробництво власної продукції в ресторанному 
господарстві. Облік витрат основної діяльності ресторану.

Методика формування показників звітності підприємств ресторанного 
господарства.

Тема 7 Облік і оподаткування у сфері побутових послуг
Характеристика підприємств, що надають побутові послуги. Нормативно- 

правове забезпечення обліку і оподаткування діяльності у сфері побутових 
послуг.

Дослідження проблем вибору об’єктів обліку витрат та калькулювання 
собівартості. Визнання витрат та облік доходів діяльності підприємств



побутових послуг. Методика формування звітності підприємствами, що 
працюють у сфері побутових послуг.

Тема 8. Облік діяльності підприємств ЖКГ та ОСББ
Особливості обліку у житлово-комунальному господарстві. Порядок 

створення ОСББ: юридичний аспект. Нормативно-правове забезпечення обліку 
і оподаткування діяльності підприємств ЖКГ та ОСББ.

Облік розрахунків з квартиронаймачами та орендарями нежйтлових 
помешкань. Бухгалтерський облік доходів і витрат в житлово-комунальному 
господарстві та ОСББ. Облік цільового фінансування. Склад звітності ОСББ як 
неприбуткової організації.

7. комплексне практичне індивідуальне завдання
Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Облік і 

оподаткування діяльності підприємств сфери послуг» виконується самостійно 
кожним студентом на основі сформованого випадковим чином вибіркового 
масиву вихідних даних. Воно охоплює усі основні теми дисципліни. Метою 
його виконання є оволодіння навиками застосування знань з бухгалтерського 
обліку в процесі обліку діяльності підприємств сфери послуг. КШЗ 
оформлюється у відповідності з встановленими вимогами.

КПІЗ побудоване у вигляді задачі за основними темами курсу з 
використанням даних умовного об’єкта. Задачі слід розв’язувати самостійно, 
пояснюючи розв'язання необхідними розрахунками. Зроблені до кожної задачі 
розрахунки повинні супроводжуватися висновками.



7. Самостійна робота

Тематика Кількість

ДФН ЗФН
1. Тема 1. Структура підприємств сфери послуг: особливості їх 

діяльності та вплив на побудову обліку та оподаткування
Нормативне забезпечення ведення діяльності, обліку та оподаткування у 
підприємствах сфери послуг.
Класифікація видів економічної діяльності: національний класифікатор
України (ЛАСЕ, Кєу. 1.1-2002) ДК 009:2005
Характеристика законодавства, що регулює договірні відносини.
Характеристика ЗУ «Про міжнародні договори України».
Характеристика ЗУ «Про колективні договори і угоди».
Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р.
Характеристика Господарського кодексу України щодо укладання 
договорів
Характеристика Цивільного кодексу України щодо укладання договорів.
Види та структура господарських договорів, практика їх укладання.
Бухгалтерський облік операцій за договором про надання послуг (у 
замовника і виконавця).
Особливості обліку скарг у підприємств сфери послуг.
Закон України «Про захист прав споживачів» (№1023-ХІІ).
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2 Тема 2. Облік і правове забезпечення торгівельної діяльності
Нормативно-правове регулювання торгівельної діяльності
Особливості торгівлі та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку.
Документальне оформлення операцій стосовно витрат обігу.
Облік операцій із придбання товарів у оптовій торгівлі.
Облік надходження та реалізації товарів в оптовій торгівлі.
Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі.
Облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі.
Облік торгівельної націнки.
Облік повернення та переоцінки товарів.
Облік в комісійній торгівлі.
Облік витрат, доходів та фінансових результатів торгівельних
ПІПППИРМСТВ.
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3 Тема 3. Облік на автотранспортних підприємствах

Характеристика автотранспортних підприємств та особливості 
здійснення обліку.
Документальне оформлення автотранспортних перевезень.
Особливості обліку запасів на автотранспортних підприємствах.
Калькулювання собівартості перевезень вантажним автотранспортом.
Особливості калькулювання пасажирських перевезень.

Особливості здійснення розрахунків із замовниками.
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4.
Тема 4. Облік та оподаткування туристичної діяльності
Нормативна база та передумови здійснення туристичної діяльності. 
Характеристика ЗУ «Про туризм».
Характеристика Цивільного та Господарського кодексів України у сфері 
регламентації туристичної діяльності.
Характеристика ЗУ: «Про курорти», «Про музеї та музейну справу», «Про 
охорону культурної спадщини», «Про охорону навколишнього природного 
середовища», «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян 
України», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про 
державний кордон України», «Про захист прав споживачів», «Про 
страхування», «Про рекламу», «Про стандартизацію», «Про порядок 
здійснення розрахунків в іноземній валюті», «Про зовнішньоекономічну 
діяльність», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності», «Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності», «Про господарські товариства», «Про єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство 
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та ін.
Характеристика об'єкта обліку та склад інформації, необхідної для 
управління господарською діяльністю і складання звітності в туризмі. 
Визнання витрат, що формують туристичний продукт, їх структура і 
класифікація. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання 
собівартості туристичних послуг. Облік витрат операційної діяльності, що 
не включаються в собівартість туристичних послуг. Основні поняття та 
загальні принципи обліку доходів та витрат в туризмі.
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5
Тема 3. Облік діяльності готельної індустрії
Нормативно-правове забезпечення організації обліку основної діяльності 
готелю.
Характеристика Наказу №19 від 16.03.2004 р. Державної туристичної 
адміністраціє України Про затвердження Правил користування готелями й 
аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг.
Характеристика Порядку надання послуг з тимчасового розміщення 
(проживання) від 15 березня 2006 р. N 297.
Характеристика Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, 
що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення 
(проживання), затверджений постановою КМУ від 29.07.2009 р. № 803.
Документальне оформлення операцій при наданні готельних послуг. 
Відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій із надання 
готельних послуг.
Визначення витрат та визнання доходів діяльності готелів, визначення 
фінансових результатів та їх оподаткування. Відображення фінансових 
результатів готельних господарств у звітності.
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6 Тема 6. Особливості обліку діяльності підприємств ресторанного 
господарства
Нормативно-правове забезпечення обліку і оподаткування діяльності 
підприємств ресторанного господарства.
Методичні рекомендації по введенню національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в сфері громадського харчування та побутових 
послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами: Наказ Мін-ва 
економіки та з питань європейської інтеграції України від 17.06.2003 р. 
№157.
Стандарти з управління якістю та забезпечення якості: ДСТУ 180 9000. 
1995.
Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, 
затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської 
інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219.
Облік запасів в ресторанах, оцінка товарів, сировини та ціноутворення в 
ресторанному господарстві, характеристика рахунка з обліку товарних 
запасів, документальне оформлення та облік запасів в коморі ресторанного 
господарства, документальне оформлення та облік запасів на кухні 
ресторану, облік запасів у торговому залі ресторану і їх реалізації, звітність 
матеріально-відповідальних осіб (комірників, барменів, кухарів). Порядок 
складання, перевірки звітів матеріально- відповідальних осіб. Методи обліку 
витрат на виробництво власної продукції в ресторанному господарстві. 
Облік витрат основної діяльності ресторану.
Методика формування показників звітності підприємств ресторанного 
господарства.
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Тема 7. Облік і оподаткування у сфері побутових послуг
Нормативно-правове забезпечення обліку і оподаткування діяльності у 
сфері побутових послуг.
Постанова КМУ “Про затвердження правил побутового обслуговування 
населення” від 16.05.1994 р.
Закон України “про захист прав споживачів” від 12.05.1991 р.
Дослідження проблем вибору об’єктів обліку витрат та калькулювання 
собівартості. Визнання витрат та облік доходів діяльності підприємств 
побутових послуг. Методика формування звітності підприємствами, що 
працюють у сфері побутових послуг.
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Тема 8. Облік діяльності підприємств ЖКГ та ОСББ
Порядок створення ОСББ: юридичний аспект. Нормативно-правове 
забезпечення обліку і оподаткування діяльності підприємств ЖКГ та ОСББ. 
Закон України “Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку” 
від 29.11.2001 р. №2866-111
Постанова Кабінету Міністрів України "Про реалізацію Закону України 
"Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 11.10.2002 
р. №1521
Закон України "Про особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку" від 14.05.2015 р. № 417-УШ
Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 р. № 1875- 
IV.
Облік розрахунків з квартиронаймачами та орендарями нежитлових 
помешкань. Бухгалтерський облік доходів і витрат в житлово- 
комунальному господарстві та ОСББ. Облік цільового фінансування. Склад
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8. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 
навчання

У процесі вивчення дисципліни «Облік і оподаткування діяльності 
підприємств сфери послуг» використовуються наступні засоби оцінювання та 
методи демонстрування результатів навчання:

поточне тестування та опитування;
підсумкове тестування по кожному змістовому модулю;
вирішення задач;
ректорська контрольна робота;

- • оцінювання виконання КПІЗ.

9. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю

Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни «Облік і 
оподаткування діяльності підприємств сфери послуг» визначається як 
середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової 
залікового кредиту:

Заліковий модуль 1
Заліковий модуль 2 

(ректорська 
контрольнаробота)

Заліковий модуль 3 
(КПІЗ) Разом

ЗО 40 зо 100%
1. Усне опитування під час заняття 

(3 теми по 10 балів) = 30 балів.
2. Письмова робота = 70 балів.

1. Усне опитування під час 
заняття (5 тем по 10 балів) 

= 50 балів.
2. Письмова робота = 50 

_________ балів._________

1. Написання та захист
КПІЗ = 80 балів.

2. Виконання завдань 
під час тренінгу = 20

балів.

100

Шкала оцінювання:
За 

шкалою 
ЗУНУ

За 
національною 

шкалою
За шкалою ЕСТ8

90-100 відмінно А (відмінно)
85-89 добре В (дуже добре)
75-84 С (добре)
65-74 задовільно В (задовільно)
60-64 Е (достатньо)
35-59

незадовільно
ЕХ (незадовільно з можливістю повторного 

складання)
1-34 Г (незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом)



11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 
використання яких передбачає навчальна дисципліна

■ № • Найменування методичного забезпечення Номер теми
1. Електронний варіант лекцій 1-8
2 Індивідуальні завдання для самостійного виконання 

(електронний варіант) 1-8
3. Завдання для самостійної роботи 1-8

№ Найменування обладнання Номер теми

1 Мультимедійний проектор 1-8

2. Проекційний екран 1-8

3 Базове програмне забезпечення ОС АУіпсіоу/з 10 - згідно ліцензії 
Місгозой ІТ Асабету та Місгозой Огеаш 8рагк Гог БйкіеЩз. Стандартне 
програмне забезпечення базових інформаційних технологій М8 Ойїсе 
(\¥ог<1, Ехсеї, Ррі), телекомунікаційне програмне забезпечення (Іпіетеі 
Ехріогег, Орега, Сгоо§1е Сйготе, Рігеіох, 200М, МОООГЕ, УіЬег) тощо.

1-8

4 Наявність доступу до мережі Інтернет 1-8
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