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Обсяг дисципліни 

(години) та види занять 

Денна форма: лекції (22 год.), семінарські (24 год.), самостійна робота (44 
год.) 
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Політика дисципліни Академічна доброчесність. Здобувачі вищої освіти повинні 

дотримуватись принципів академічної доброчесності, визначених Кодексом 

академічної доброчесності Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти повинні відвідати всі лекції і 

практичні заняття курсу. Пропуски практичних занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Здобувачі вищої освіти 

мають можливість за власною ініціативою підготувати доповіді до тем 
практичних занять, визначених робочою програмою, опрацювати 

поглиблено окремі теми або питання; 
обрати самостійно тему ІНДЗ та творчо підійти до її вирішення. 

Що будемо вивчати? Господарські засоби, джерела їх утворення, витрати, доходи, фінансові 

результати    діяльності підприємства та господарські процеси, які 

відображаються у ході його звичайної і надзвичайної діяльності. 

Чому це треба вивчати?   Формування у майбутніх фахівців базових знань та набуття навичок, 
необхідних для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, а також 
оволодіння сучасною методикою його організації на робочому місці 
бухгалтера. 

Яких результатів можна  

досягнути? 

Дотримуватися вимог чинного законодавства, державних та міжнародних 

стандартів діяльності закладів готельно-ресторанного господарства. 

Знання господарських механізмів, спрямованих на ефективне 

господарювання в умовах обмежених економічних і природних ресурсів. 

Уміння ефективно вирішувати службові завдання шляхом дотримання 

принципів і норм загальнолюдської моралі та культури фахової діяльності. 

Знання принципів організації роботи закладів готельно-ресторанного 
господарства та функцій їх структурних підрозділів.  

Розуміння основ, правил та принципів планування потреби у ресурсах 

(матеріальних, фінансових, трудових) у закладах готельного і ресторанного 

господарства. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Концептуальні знання, здобуті у процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень. 

Здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих проблем та процесів. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність до усної та письмової ділової комунікації державною та 
іноземною мовами для спілкування у професійній та соціально-культурній 

сферах, володіння фаховою термінологією іноземною мовою. 

Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності. 
Здатність до нового економічного мислення, що відповідає сучасним 
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умовам господарювання; уміння аналізувати реальні економічні процеси, 

усвідомлювати економічні проблеми, пов’язані з майбутньою практичною 

діяльністю. 
Знання методів організації ефективного господарювання на рівні 

підприємства, необхідної сукупності теоретичних та практичних знань з 
внесенням пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства. 

Зміст дисципліни Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод. 
Бухгалтерський баланс. 
Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. 

Оцінювання та калькуляція. 
Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку. 

Облік необоротних активів. 

Облік запасів. 

Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості.  

Облік фінансових інвестицій. 

Облік власного капіталу.  

Облік зобов’язань. 

Облік праці, види нарахувань та утримань з неї.  

Облік витрат діяльності підприємства. 
Облік доходів і фінансових результатів.  
Фінансова звітність. 

Обов’язкові завдання Поглиблене опрацювання окремих тем або питань; виконання практичних 
завдань; підготовка рефератів за обраною темою; виконання 
індивідуальних навчально-дослідних завдань; підготовка до поточного 

контролю знань, що полягає в опрацюванні контрольних запитань і питань 
для самодіагностики; систематизація вивченого матеріалу з метою 
підготовки до екзамену. 

Міждисциплінарні зв’язки Менеджмент. Статистика. Діловодство з використанням комп’ютерних 
технологій. Господарське законодавство. Економіка підприємства. 
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