
1. Назва модуля: Облік і аудит в готельно-ресторанному бізнесі
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ВВ1.2.09_8
3. Тип модуля: вибірковий.
4. Семестр: 8.
5. Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); аудиторні

години – 36 (лекцій – 18, практичних занять – 18).
6. Лектор: Дем’янишина Олеся Андріївна – кандидат економічних наук, доцент.
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати:  теоретичні  основи  бухгалтерського  обліку  і  аудиту  та  їх  сучасна

парадигма в системі управління готелем; принципи бухгалтерського обліку і  аудиту;
нормативно-правові  основи  регулювання  бухгалтерського  обліку  і  аудиту  готельно-
ресторанного бізнесу; організацію та методику обліку і аудиту діяльності підприємств;

вміти: з’ясовувати  істотні  обліково-аудиторські  дані,  що  впливають  на
ефективність  прийнятих  управлінських  рішень  в  готельно-ресторанному  бізнесі;
здійснювати  моніторинг  існуючої  інформаційної  системи  бухгалтерського  обліку  та
аудиту  ГРБ;  оцінювати  господарські  засоби  та  джерела  їх  утворення,  а  також
достовірність  їх  відображення  в  звітності;  налагоджувати  ефективну  обліково-
контрольну систему управління; формувати висновки за результатами бухгалтерського
обліку  та  аудиту;  коригувати  існуючі  тенденції  на  більш  ефективний  результат
управління.

Спосіб навчання: аудиторні заняття.
8. Необхідні попередні та супутні модулі:
- пререквізити: маркетинг;
– кореквізити: фінансовий облік, управлінський облік, аудит;
10. Зміст модуля: 

Теоретичні  основи  бухгалтерського  обліку.  Метод  бухгалтерського  обліку.
Організація бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів господарювання. Облік активів
підприємства.  Облік  доходів,  витрат  і  фінансових  результатів.  Аудит  як  форма
контролю фінансово-господарської діяльності. Організація аудиту фінансової звітності.
Методика  аудиту  фінансової  звітності.  Інформаційні  ресурси  обліку  і  аудиту  в
управлінні підприємством.

11. Рекомендована література:
1. Атамас П. Й. Управлінський облік [Текст]: [навч. посібник] : рек. МОН України як

навч.  посіб.  для  студ.  ВНЗ,  які  навчаються  за  освітньо-професійною  програмою
бакалавра зі спец. "Облік та аудит". – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2009. –
439 с.

2. Огійчук  М.Ф.,  Новікова І.Т.,  Рагуліна І.І.  Аудит:  організація і  методика:  Навч.
посібник.  2-ге  вид.,  перероб.  і  допов.  –  К.:  Алерта,  2012.  –  664с.  11.Утенкова К.О.
Аудит: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2011. – 408с.

3. Мисака  Г.В.  Шарманська  В.М.  Бухгалтерський  облік.  Навч.  пос.  –  К.:  центр
учбової літератури, 2007. – 400 с.

4. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 231с.
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.
13. Методи і критерії оцінювання:
– Поточний  контроль  (80%)  –  усне  опитування,  тестування,  індивідуальне

навчально-дослідне завдання;
– Підсумковий контроль (20%) – залік (тестові завдання).
14. Мова навчання: українська.


