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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Навчальна дисципліни «Облік і аудит» вивчається студентами 

денної форми навчання відповідно до навчального плану напряму 
підготовки 6.140103 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр». 

Метою навчальної дисципліни «Облік і аудит» є засвоєння 
студентами теоретичних основ та набуття практичних навичок з 
організації та ведення бухгалтерського обліку й проведення аудиту 
фінансової звітності, а також використання їх результатів, як 
інформаційної бази прийняття ефективних управлінських рішень на 
підприємствах готельно-ресторанного господарства. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Облік і аудит» є 
теоретична та практична підготовка студентів з питань формування 
інформації за окремими об'єктами обліку, методики і організації 
бухгалтерського обліку і аудиту, а також надати знання і вміння в 
використанні показників обліку і звітності в управлінні готельно-
ресторанним господарством. 

Предметом навчальної дисципліни є основні категорії обліку і 
аудиту: поняття методу бухгалтерського обліку, документування, 
бухгалтерських рахунків, подвійного запису, фінансової звітності, 
аудиторської діяльності, аудиторської перевірки, аудиторського 
висновку і т.д. 

Після вивчення дисципліни «Облік і аудит» студенти:  
1) повинні знати:  

- сутність бухгалтерського обліку, його основні принципи,  
- характеристику об'єктів, прийоми і способи бухгалтерського 

обліку, 
- основи організації обліку і звітності за товарними 

операціями,  
- порядок формування власного капіталу як джерело 

фінансування необоротних і оборотних активів,  
- облік грошових коштів і відображення їх в звітності 

підприємства,  
- формування показників грошових потоків,  
- склад витрат у формуванні готельних послуг,  
- порядок формування доходів і витрат підрозділів 

ресторанного господарства, фінансових результатів підприємств 
готельно-ресторанного господарства і відображення їх в звітності,  
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- облік зобов'язань,  
- зміст фінансових ресурсів підприємств готельно-

ресторанного господарства. 
2) повинні вміти: 
- формувати систему облікових даних, що впливають на 

використовувати облікову інформацію для контролю за рухом 
запасів, ефективним використанням грошових коштів,  

- сприяти своєчасності розрахунків,  
- робити оцінку фінансового стану підприємства готельно-

ресторанного господарства, оцінку показників ефективності 
використання трудових і фінансових ресурсів. 

На вивчення навчальної дисципліни «Облік і аудит» відводиться 
108 години / 3 кредити ECTS. 

Самостійна робота студентів передбачена як засіб оволодіння 
навчальним матеріалом у вільний від аудиторних занять час. Така 
робота виконується на основі вивчення студентом нормативно-
законодавчої, навчальної та періодичної фахової літератури. Під час 
самостійної роботи з дисципліни «Облік і аудит» студенти повинні 
здійснювати підготовку до практичних занять, контрольних заходів, 
модулів, іспиту. 

Забезпечується самостійна робота студента системою навчально-
методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни: 
підручники, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій 
викладача, методичні вказівки з дисципліни. 

Згідно робочої програми навчальної дисципліни «Облік і аудит» 
самостійна робота студентів денної форми навчання становить 66 
годин.  

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 
навчання з дисципліни «Облік і аудит» такий: 

21 години – підготовка до аудиторних занять; 
18 години – підготовка до контрольних заходів; 
27 годин - підготовка питань, які не розглядаються під час 

аудиторних занять. 
Самостійна робота студентів здійснюється за тематичним 

змістом дисципліни. 
Контроль самостійної роботи студентів здійснюється на 

практичних  заняттях  у  формі  поточного   контролю  та  перевірки  
якості виконання домашніх завдань, графіком консультацій. 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку  
 

Тема 1. Сутність і значення бухгалтерського обліку як 
основи підприємницької діяльності, його предмет і метод 

Сутність і значення бухгалтерського обліку як основи 
підприємницької діяльності, його функції та завдання. Види обліку. 
Вимірники, що застосовуються в обліку. Предмет бухгалтерського 
обліку і його об'єкти. Класифікація об'єктів обліку за матеріальним і 
правовим аспектами (складом і розміщенням, джерелами їх 
формування та цільовим призначенням). Метод бухгалтерського обліку 
та його основні елементи. Принципи бухгалтерського обліку за 
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні». Порядок регулювання бухгалтерського обліку. Стандарти 
бухгалтерського обліку. Особливості і характеристика підприємств 
готельно-ресторанного господарства як об'єкта бухгалтерського обліку 
та нормативно-правові документи, які регулюють їх діяльність. 
Передумови здійснення діяльності підприємств готельно-ресторанного 
господарства. Склад інформації необхідної для управління 
господарською діяльністю підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 
Основні принципи організації бухгалтерського обліку підприємств 
готельно-ресторанного господарства. 

 
Тема 2. Бухгалтерський баланс 
Бухгалтерський баланс, його зміст і побудова. Зміст статей Балансу 

(Звіту про фінансовий стан) за Методичними рекомендаціями щодо 
заповнення форм фінансової звітності. Терміни, що використовуються 
в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 
Характеристика статей балансу. Вплив господарських операцій на 
зміни у балансі. Типи змін. Значення бухгалтерського балансу. 

 

Тема 3. Система рахунків бухгалтерського обліку та 
подвійний запис 

Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст, побудова. Класифікація 
рахунків та їх характеристика. Порядок записів на активних і пасивних 
рахунках. План рахунків, його структура та зв'язок з балансом. 
Подвійний запис, його сутність і значення. Кореспонденція рахунків. 
Характеристика синтетичних і аналітичних рахунків бухгалтерського 
обліку та взаємозв'язок між ними. Узагальнення даних поточного 
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бухгалтерського обліку. Оборотні відомості за рахунками 
синтетичного й аналітичного обліку. 

 

Тема 4. Первинне спостереження та документація, вартісне 
вимірювання - оцінка та калькуляція 

Загальні поняття про первинне спостереження й облікові документи 
за Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні». Бухгалтерські документи, їх роль та значення. Класифікація 
документів. Вимоги до змісту, структури й оформлення документів. 
Зберігання документів. Виправлення помилок у документах. 
Організація документообороту. Поняття оцінки об'єктів 
бухгалтерського обліку. Види оцінок та їх визначення. Вибір методики 
оцінки. Калькуляція та її значення у формуванні собівартості і ціни 
об'єктів обліку. Інвентаризація та її значення в контролі за власністю. 
Облікові регістри. Поняття та роль облікових регістрів. Закон України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» про 
облікові регістри. Правила ведення облікових регістрів. Способи 
виправлення помилок в облікових регістрах. Форми бухгалтерського 
обліку, їх сутність. Книжкова (журнальна) форма бухгалтерського 
обліку та її характеристика. Загальна характеристика інших форм 
бухгалтерського обліку. 

 
Змістовий модуль 2.  Облік і аудит активів, пасивів, доходів, 

витрат та фінансових результатів  
 
Тема 5. Облік необоротних активів 
Поняття необоротних активів, їх склад і значення в готельно-

ресторанній діяльності. Класифікація необоротних активів. 
Визначення, визнання і оцінка основних засобів за П(С)БО 7 «Основні 
засоби». Документування господарських операцій з руху основних 
засобів і їх облік. Поняття та методи нарахування зносу (амортизації) 
основних засобів за П(С)БО 7 «Основні засоби». Інвентаризація 
основних засобів. Визначення, визнання і оцінка нематеріальних 
активів за П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» і їх значення в підвищенні 
ефективності діяльності підприємств готельно-ресторанного 
господарства. Документування господарських операцій з руху 
нематеріальних активів. Облік нематеріальних активів. Поняття 
фінансових інвестицій, їх визначення та визнання за П(С)БО 12 
«Фінансові інвестиції». Класифікація фінансових інвестицій та їх 
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значення в розвитку готельно-ресторанної діяльності. Характеристика 
інших необоротних активів. 

 

Тема 6. Облік виробництва і надання готельних послуг 
Витрати, що формують готельні послуги, їх структура. Визнання 

витрат. Класифікація витрат і їх вплив на організацію бухгалтерського 
обліку. Прямі витрати готелів. Загальновиробничі витрати і їх 
розподіл. Система рахунків на виробництво готельних послуг. 
Організація аналітичного обліку витрат на виробництво. Методи 
обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості готельних 
послуг. Облік витрат за статтями калькуляції в готелях (облік витрат по 
сертифікації та ліцензуванню, облік інших витрат). Облік витрат 
допоміжних підрозділів готелю. Облік собівартості виробництва і 
надання готельних послуг. Облік адміністративних витрат, витрат на 
збут і інших витрат операційної діяльності. Облік фінансових і інших 
витрат. 

 

Тема 7. Облік діяльності ресторанів і кафе як підрозділів 
готельного господарства 

Поняття і форми організації діяльності ресторанів і кафе готелів. 
Визначення та визнання запасів за П(С)БО 9 «Запаси», їх значення в 
діяльності ресторанів і кафе. Оцінка запасів. Класифікація запасів. 
Оцінка товарів і сировини та ціноутворення в ресторанах і кафе. 
Характеристика рахунка з обліку товарних запасів. Документальне 
оформлення та облік надходження продуктів, товарів і тари. Методи 
обліку витрат на виробництво власної продукції в ресторанах і кафе. 
Документальне оформлення вибуття і продажу власної продукції і 
купованих товарів за готівку та за безготівковим розрахунком. 
Документальне оформлення списання псування цінностей та іншого 
вибуття. Облік товарів і тари в місцях зберігання. Звітність матеріально 
відповідальних осіб (комірників, барменів, кухарів). Порядок 
складання, перевірки звітів матеріально-відповідальних осіб. 
Організація синтетичного та аналітичного обліку виробництва власної 
продукції та купованих товарів. Собівартість реалізованої продукції 
ресторанів і кафе. Інвентаризація товарів і тари на підприємствах. 
Порядок проведення та документальне оформлення інвентаризації 
товарно-матеріальних цінностей. Визначення результатів 
інвентаризації. Поняття та класифікація малоцінних і 
швидкозношуваних предметів, документування господарських 
операцій з їх руху та облік. 
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Тема 8. Облік грошових коштів, розрахунків 
Порядок ведення касових операцій та їх документальне 

оформлення. Порядок ведення касової книги, перевірка та прийняття 
касового звіту в бухгалтерії. Облік касових операцій. Інвентаризація 
каси. Поняття і облік грошових коштів у дорозі та контроль за їх 
надходженням. Порядок відкриття рахунків в банках. Документальне 
оформлення операцій на поточному рахунку в банку. Виписки банку. 
Облік операцій на рахунках у банках. Характеристика основних форм 
безготівкових розрахунків. Визначення та визнання дебіторської 
заборгованості за П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Облік 
розрахунків з покупцями та замовниками й іншими дебіторами. Облік 
резервів сумнівних боргів. Порядок видачі коштів у підзвіт 
Відшкодування витрат на відрядження. Складання звіту про 
використання підзвітних сум й облік розрахунків з підзвітними 
особами. Розрахунки з відшкодування матеріальних збитків. 

 

Тема 9. Облік власного капіталу і забезпечень 
Види капіталу та їх характеристика. Формування власного капіталу 

підприємств, які надають готельні послуги. Облік зареєстрованого 
(пайового)  капіталу та інших видів капіталу. Облік забезпечення 
зобов'язань. Цільове фінансування та цільові надходження. 

 
Тема 10. Облік зобов'язань  
Облік зобов'язань. Визначення та визнання зобов'язань за П(С)БО 

11 «Зобов'язання». Класифікація зобов'язань. Облік довгострокових 
зобов'язань. Облік поточних зобов'язань підприємств готельного 
господарства. Облік розрахунків з постачальниками і іншими 
кредиторами. Облік розрахунків з оплати праці працівників готельного 
господарства та ресторанів і кафе. Види та форми оплати праці. 
Документальне оформлення особового складу, робочого часу і 
виробітку. Документальне оформлення розрахунків з оплати праці. 
Види і порядок утримань із заробітної плати. Облік нарахувань на 
фонд оплати праці. 

 
Тема 11. Облік доходів та фінансових результатів 

підприємств готельно-ресторанного господарства 
Основні принципи обліку доходів в підприємствах готельно-

ресторанного господарства. Формування й облік доходів закладів 
готельного господарства. Основні вимоги до визнання, складу й оцінки 
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доходів згідно з П(С)БО 15 «Дохід». Класифікація доходів. Доходи від 
діяльності готельного господарства та ресторанів і кафе. 
Документальне оформлення доходів від надання готельних послуг. 
Документальне оформлення доходів від реалізації продукції ресторанів 
і кафе. Документальне оформлення інших видів доходів від надання 
готельних послуг. Рахунки для обліку доходів. Поняття і порядок 
формування фінансових результатів. Характеристика рахунків з обліку 
фінансових результатів. Облік фінансових результатів. Порядок 
розподілу й використання прибутку. 

 
Тема 12. Аудит як форма контролю фінансово-господарської 

діяльності 
Визначення аудиту. Мета аудиту. Призначення та необхідність 

аудиту. Класифікація аудиту. Суб'єкти аудиторської діяльності. 
Методичні прийоми аудиту. Принципи аудиту. Внутрішній контроль та 
його характеристика. Структура системи внутрішнього контролю. 
Внутрішній аудит. Основні завдання внутрішнього аудиту. Відмінності 
внутрішнього аудиту від внутрішнього контролю. Аудиторський звіт 
та аудиторський висновок. Види аудиторських висновків. Загальні 
вимоги до аудиторського висновку. 

 
Тема 13. Фінансова звітність та її основні показники 
Фінансова звітність. Склад, призначення фінансової звітності та 

порядок її складання. Характеристика НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності», НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова 
звітність», Методичних рекомендацій щодо заповнення форм 
фінансової звітності. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід) та його призначення. Звіт про рух грошових коштів і його 
значення. Звіт про власний капітал. Використання показників 
фінансової звітності для прийняття управлінських рішень. 

 
3. КАРТКА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

 
Картка оцінювання видів самостійної навчальної діяльності 

студентів з дисципліни «Облік і аудит» наведена в табл. 1. 
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Таблиця 1 
Картка оцінювання студентів з дисципліни «Облік і аудит» 

 

Примітка. Студент може обрати до двох видів вибіркових робіт. 
 

Максимальна кількість балів за поточну та самостійну роботу – 

60 балів. 

№ 
з/п 

Види навчальної 
діяльності 

Термін 
виконання 

Форма 
контролю та 

звітності 

Максимальна 
кількість  

балів 

обов‘язкові види робіт 

1 Написання двох 
модульних робіт 

протягом 
семестру 

модульна 
робота 

студента 

модуль 1 -  
10 балів, 
модуль –  
20 балів  

2 Написання самос-
тійних робіт по 
темі курсу 

протягом 
семестру 

самостійні 
роботи 

студентів 

до 25 балів 

3 Ведення конспекту 
лекцій та робочого 
зошиту 

протягом 
семестру 

конспект 
лекцій, 

робочий 
зошит 

до 5 балів 

вибіркові види робіт 

4 Підготовка мульти-
медійної презента-
ції по темі курсу 

протягом 
семестру 

мультиме-
дійна 

презентація 

до 5 балів 

6 Написання рефе-
рату за визначеною 
темою 

протягом 
семестру 

реферат до 2 балів 

7 Захист реферату за 
визначеною темою 

протягом 
семестру 

реферат до 3 балів 

8 Виступ з доповід-
дю на студентській 
науковій конферен-
ції по темі курсу 

протягом 
семестру 

довідка про 
участь в 

конференції 

до 5 балів 

9 Написання науко-
вої статті по темі 
курсу 

протягом 
семестру 

ксерокопія 
наукової 
статті зі 
збірника 

до 10 балів 
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4. ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ  
 

1. Роль обліку в управлінні комерційними підприємствами. 
2. Особливості і характеристика підприємств готельно-

ресторанного господарства. 
3. Принципи організації бухгалтерського обліку підприємств 

готельно-ресторанного господарства. 
4.  Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку.  
5. Облікова політика та її значення в управлінні підприємством. 
6. Історія розвитку балансу. 
7. Види балансів і їх характеристика. 
8. Залежність змісту балансу від галузі діяльності і від 

організаційно-правової форми підприємства. 
9. Оцінка та розкриття статей  балансу. 
10. Історичний розвиток рахунків як методу бухгалтерського 

обліку. 
11. Виникнення та вплив на подальший розвиток світового 

бухгалтерського обліку економічної теоріїї обліку. 
12. Ідея подвійного запису: еволюція розвитку. 
13. Облік інвестицій, які утримуються до їхнього погашення. 
14. Облік інвестицій, які утримуються для перепродажу та 

отримання доходу в майбутньому. 
15. Облік інвестицій, які утримуються з метою отримання 

спільного  доходу  або  здійснення  суттєвого  впливу  над  об’єктом  
інвестування. 

16. Облік гудвілу. 
17. Порядок і документальне оформлення готельних послуг. 
18. Порядок обліку використання номерного фонду. 
19. Особливості готельної діяльності як об’єкта бухгалтерського 

обліку. 
20. Калькулювання собівартості готельних послуг. 
21. Особливості інвентаризації товарів і продуктів кухні і 

визначення їх результатів. 
22. Особливості обліку продуктів і готової продукції в 

кондитерських цехах. 
23. Облік розрахунків за претензіями: еклектика і діалектика 

юридичного і економічного аспектів. 
24. Облік інших грошових коштів та бланків суворої звітності. 
25. Облік розрахунків за акредитивами. 
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26. Облік векселів через призму дебіторської заборгованості. 
27. Сутність і значення власного капіталу в управлінні 

підприємством. 
28. Сутність та порядок обліку нерозподіленого прибутку 

(непокритого збитку) підприємства. 
29. Значення та порядок створення забезпечень підприємств 

готельно-ресторанного господарства. 
30. Облік довгострокових зобов’язань підприємств готельно-

ресторанного господарства. 
31. Облік короткострокових зобов’язань підприємств готельно-

ресторанного господарства. 
32. Облік розрахунків з учасниками підприємств готельно-

ресторанного господарства. 
33. Облік одержаних авансів підприємств готельно-ресторанного 

господарства. 
34. Облік довгострокових кредитів банків підприємств готельно-

ресторанного господарства. 
35. Використання інформації розрахунків по зобов’язаннях в 

управлінні підприємством готельно-ресторанного господарства. 
36. Сутність, значення та класифікація доходів підприємств 

готельно-ресторанного господарства. 
37. Сутність, значення та класифікація витрат підприємств 

готельно-ресторанного господарства. 
38. Порядок визначення собівартості реалізованих товарів в 

роздрібній торгівлі. 
39. Облік доходів і витрат від іншої операційної діяльності 

підприємств готельно-ресторанного господарства. 
40. Облік доходів і витрат від фінансової діяльності підприємств 

готельно-ресторанного господарства. 
41. Порядок формування фінансових результатів та використання в 

управлінні підприємством готельно-ресторанного господарства. 
42. Основні принципи та вимоги до складання фінансової звітності  
43. Зміст та порядок складання Балансу (Звіту про фінансовий 

стан) та використання інформації в управлінні підприємством. 
44. Зміст та порядок складання Звіту про фінансові результати 

(Звіту про сукупний дохід) та використання інформації в управлінні 
підприємством. 

45. Зміст та порядок складання Звіту про рух грошових коштів та 
використання інформації в управлінні підприємством. 
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46. Зміст та порядок складання звіту про власний капітал та 
використання інформації в управлінні підприємством. 

47. Зміст та порядок складання Приміток до річної фінансової 
звітності та використання інформації в управлінні підприємством. 

48. Аудит: мета, сутність і класифікація. 
49. Принципи аудиторської перевірки фінансових звітів. 
50. Управління аудиторською діяльністю в Україні. 
51. Міжнародні стандарти (нормативи) аудиту. 
52. Етапи процесу аудиту та їх характеристика. 
53. Планування аудиту. 
54. Аудиторські послуги, їх об’єкти та види. 
55. Договір на проведення аудиту. 
56. Організація внутрішного аудиту. 
57. Аудиторські докази. 
58. Робочі документи аудитора. 
59. Аудиторський висновок. 
60. Аудиторський ризик. 

 
5. БАНК ТЕСТІВ 

 
1. Бухгалтерський облік ведеться з метою: 

a) складання податкових декларацій; 
б) отримання статистичної інформації; 
в) управління підприємством; 
г) надання інформації зовнішнім і внутрішнім користувачам 
для прийняття рішень. 

2. Який орган затверджує Національні положення (стандарти)  
бухгалтерського обліку? 

a) Міністерство фінансів України; 
б) Міністерство фінансів за погодженням з Державним 
комітетом статистики України; 
в) Методологічна Рада з бухгалтерського обліку при 
Міністерстві фінансів України; 
г) Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України. 

3. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку активи та 
зобов'язання власників підприємства не повинні відображатися в 
його фінансовій звітності: 

а) обачності; 
б) автономності; 
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в) повного висвітлення; 
г) така вимога в основних принципах бухгалтерського обліку 
не висувається. 

4. Відповідно до принципу повного висвітлення фінансова 
звітність має містити: 

а) всю інформацію про фактичні наслідки господарських 
операцій; 
б) всю інформацію про фактичні наслідки господарських 
операцій та інших подій; 
в) всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки 
господарських операцій та інших подій, здатних вплинути на 
рішення, що приймаються на її основі; 
г) всю інформацію про потенційні наслідки господарських 
операцій, здатних вплинути на рішення користувачів. 

5. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку необхідно 
запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню 
оцінки активів та доходів: 

а) послідовності; 
б) автономності; 
в) повного висвітлення; 
г) обачності. 

6. Програма автоматизації бухгалтерського обліку, придбана 
для використання в господарській діяльності підприємства, 
відображається у складі: 

а) основних засобів; 
б) нематеріальних активів; 
в) інших необоротних активів; 
г) інших оборотних активів. 

7. Метод відображення господарської операції на рахунках, це: 
а) подвійний запис; 
б) бухгалтерські рахунки; 
в) документування; 
г) інвентаризація. 

8. Підставою для здійснення бухгалтерських записів є: 
а) оборотні відомості; 
б) первинні документи; 
в) відомість аналітичного обліку; 
г) фінансова звітність. 
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9. Термін зберігання первинних  документів, що фіксують факт 
виконання господарських операцій і є підставою для 
бухгалтерських і податкових записів, становить: 

а) 1 рік; 
б) 3 роки; 
в) 5 років; 
г) постійно. 

10. Чи допускаються виправлення в первинних документах: 
а)  не допускаються; 
б) допускаються, крім виправлень у касових і банківських 
документах; 
в)  допускаються; 
г)  залежить від того, хто їх робить. 

11. Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції: 
"Отримані матеріали від постачальників, які будуть оплачені 
пізніше": 

а) зміни відбудуться лише в активі; 
б) зміни відбудуться лише в пасиві; 
в) зросте підсумок балансу; 
г) зменшиться підсумок балансу? 

12. Яка з перерахованих нижче статей повинна розміщатися в 
пасиві балансу: 

а) незавершене виробництво; 
б) витрати майбутніх періодів; 
в) короткострокові кредити банків; 
г) оборотні активи? 

13. Залежно від обліку активів чи джерел їх утворення 
бухгалтерські рахунки поділяють на: 

а)  балансові й позабалансові; 
б) активні й пасивні; 
в)  активні, пасивні й контрактивні; 
г)  немає правильної відповіді. 

14. Для визначення кінцевого сальдо за активним рахунком 
необхідно: 

а)  до початкового дебетового сальдо додати кредитовий 
оборот і відняти дебетовий; 
б) до початкового дебетового сальдо додати дебетовий оборот і 
відняти кредитовий; 
в)  від початкового дебетового залишку відняти кредитовий 
оборот і відняти дебетовий; 
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г)  немає правильної відповіді. 
15. Бухгалтерська проводка, за якої один рахунок дебетується, а 

другий кредитується на одну і ту ж суму, називається: 
а)  простою; 
б)  відкритою; 
в)  закритою; 
г)  складною. 

16. Субрахунки бухгалтерського обліку мають код: 
а) однозначний; 
б) двозначний; 
в) тризначний; 
г) чотирьохзначний. 

17. Сальдо в активних рахунках записується: 
а) у дебеті; 
б) у кредиті; 
в) як у дебеті, так і в кредиті; 
г)  немає правильної відповіді. 

18. Проведення інвентаризації є обов’язковим у випадках: 
а) створення підприємства; 
в) після складанням річної фінансової звітності; 
б) ліквідації підприємства; 
г) при підвищенні курсу гривні. 

19. Ліквідаційна вартість – це: 
а) сума коштів (вартість інших активів), яку підприємство 
очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів 
після закінчення строку їх корисного використання 
(експлуатації); 
б) визначення витрат, пов’язаних з продажем; 
в) балансова вартість основного засобу на момент його 
ліквідації; 
г) первісна вартість за мінусом їх зносу. 

20. Неоплачений капітал – це: 
а) сума непокритого збитку; 
б) фактична заборгованість власників (учасників) за внесками 
до статутного капіталу; 
в) номінальна вартість заборгованості власників (учасників) за 
внесками до статутного капіталу; 
г) сума уцінки необоротних активів. 

21. Заборгованість фізичних і юридичних осіб підприємству 
називається: 
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а) кредиторською; 
б) дебіторською; 
в) бюджетною; 
г) відстроченою. 

22. Амортизація основних засобів за методом прямолінійного 
списання передбачає: 

а) рівномірний розподіл в часі надходження економічних 
вигод; 
б) максимальну віддачу на початку строку корисної 
експлуатації основних засобів; 
в) амортизаційні відрахування залежать від фактичного обсягу 
виробництва; 
г) ліквідаційна вартість прирівнюється до нуля. 

23. Оцінка запасів за методом ФІФО базується: 
а) запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони 
надходили; 
б) застосовуються норми витрат на одиницю продукції; 
в) застосовуються для запасів, які не замінюють одне одного; 
г) запаси використовуються у послідовності, протилежній їх 
надходженню. 

24. Оцінка запасів за середньозваженим методом базується на 
припущенні: 

а) запаси використовуються у послідовності, протилежній їх 
надходженню; 
б) запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони 
надходили; 
в) запаси використовуються за оцінкою середньої вартості; 
г) у застосуванні норм витрат на одиницю продукції. 

25. Довгострокова дебіторська заборгованість - це: 
а)  сума дебіторської заборгованості, інша, ніж поточна; 
б) сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході 
нормального операційного циклу та буде погашена менше 12 
місяців з дати балансу; 
в) сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході 
нормального операційного циклу та буде погашена після 12 
місяців з дати балансу; 
г) жодної вірної відповіді. 

26. Зобов‘язання — це: 
а) ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих 
подій,     використання    яких,    як     очікується,   приведе    до  
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надходження економічних вигод у майбутньому; 
б) заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок 
минулих подій і погашення якої в  майбутньому, як очікується, 
призведе до зменшення  ресурсів  підприємства, що втілюють у 
собі економічні вигоди; 
в) збільшення економічних вигод у вигляді надходження 
активів або зменшення зобов'язань, які призводять до 
зростання власного капіталу (крім зростання  капіталу  за 
рахунок внесків власників)  за  звітний  період; 
г) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або 
збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного 
капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його 
вилучення  або  розподілу  власниками)  за звітний період. 

27. Витрати — це: 
а) ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих  
подій, використання яких, як очікується, приведе до 
надходження економічних вигод у майбутньому; 
б) заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок 
минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, 
призведе до  зменшення  ресурсів підприємства, що втілюють у 
собі економічні вигоди; 
в) збільшення економічних вигод у вигляді надходження 
активів або зменшення зобов'язань, які призводять до 
зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за 
рахунок внесків власників)  за  звітний  період; 
г) зменшення економічних вигод  у вигляді вибуття активів  
або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення 
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок 
його вилучення або  розподілу  власниками)  за звітний період. 

28. Доходи  - це: 
а) зменшення економічних  вигод  у  вигляді вибуття активів  
або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення 
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок 
його вилучення  або  розподілу  власниками)  за звітний період; 
б) збільшення економічних вигод у вигляді надходження 
активів або зменшення зобов'язань, які призводять до 
зростання власного  капіталу  (крім  зростання  капіталу  за 
рахунок внесків власників)  за  звітний  період; 
в) перевищення суми  витрат над сумою доходу, для отримання 
якого були здійснені ці витрати; 
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г) сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. 
29. Основними формами заробітної плати на підприємствах 

готельно-ресторанного господарства є: 
а) погодинна, акордна; 
б) відрядна, акордна; 
в) погодинна, відрядна; 
г) погодинна, акордна, відрядна. 

30. Доходи від діяльності готельно-ресторанного господарства 
відображаються на рахунках: 

а) 70, 71; 
б) 70, 71, 72; 
в) 70, 71, 72, 73; 
г) 70, 71, 71, 73, 74. 

31. Визначити правильне проведення по нарахуванню 
торговельної націнки: 
а) Дт 23    Кт 285; 
б) Дт 28    Кт 285; 
в) Дт 285   Кт 28; 
г) Дт 20     Кт 285. 

32. Класифікація витрат від операційної діяльності готелю 
включає: 

а) прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, 
інші прямі витрати, загальновиробничі витрати; 
б) собівартість готельно-ресторанних послуг, адміністративні 
витрати, витрати на збут, інші операційні витрати; 
в) загальновтробничі витрати, витрати на збут, інші витрати; 
г) собівартість готельно-ресторанних послуг, фінансові 
витрати, адміністративні витрати. 

33. Собівартість наданих готельних послуг в обліку 
відображається як: 

а)  Д-т 901  К-т 26; 
б)  Д-т 902  К-т 28; 
в)  Д-т 903  К-т 23; 
г)  Д-т 23  К-т 91. 

34. Дохід від надання послуг з проживання в номері готеля в 
обліку відображається як: 

а)  Д-т 36   К-т 701; 
б)  Д-т 36  К-т 702; 
в)  Д-т 36  К-т 703; 
г)  Д-т 703  К-т 791. 
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35. Метою складання Звіту про рух грошових коштів є: 
а) надання інформації про зміни, які виникли в грошових 
коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період в 
результаті операційної, інвестиційної і фінансової діяльності; 
б) надання користувачам правдивої неупередженої інформації 
про операційну, інвестиційну і фінансову діяльність; 
в) розкрити зміни у використанні грошових коштів, зароблених 
підприємством. 
г) зміни у складі власного капіталу підприємства у складі 
звітного періоду. 

36. Квартальна фінансова звітність подається до: 
а) 10 числа по закінченню звітного кварталу; 
б) 15 числа по закінченню звітного кварталу; 
в) 20 числа по закінченню звітного кварталу; 
г) 25 числа по закінченню звітного кварталу. 

37. Річна фінансова звітність подається до: 
а) 25 січня наступного за звітним роком; 
б) 30 січня наступного за звітним роком; 
в) 9 лютого наступного за звітним роком; 
г) 28 лютого наступного за звітним роком. 

38. Річна фінансова звітність підприємств готельно-
ресторанного господарства включає: 

а) Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про товарооборот, 
Звіт про обсяги реалізованих послуг, Звіт про продаж і запаси 
товарів у торговій мережі, Звіт про туристичну діяльність; 
б) Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про рух грошових 
коштів, Звіт про туристичну діяльність, Звіт про продаж і 
запаси товарів у торговій мережі; Звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід); 
в) Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових 
коштів, Звіт про власний капітал, Звіт про туристичну 
діяльність; 
г) Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових 
коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної 
фінансової звітності. 

39. Яка (які) грошова одиниця може використовуватися для 
ведення обліку та складання бухгалтерської звітності в Україні: 

а)  гривня; 
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б) гривня та валюта інших держав, за вибором підприємства; 
в)  гривня або валюта інших держав, використання якої 
дозволено законом; 
г)  це питання не регламентується? 

40. Валовий прибуток: 
а) сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати; 
б) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від  
реалізації продукції послуг відповідних податків, зборів, 
знижок тощо; 
в) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації 
продукції і собівартістю реалізованої продукції; 
г) включає дохід від операційної оренди активів; дохід від 
операційних курсових різниць;  відшкодування раніше 
списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім 
фінансових інвестицій) тощо. 

41. Прибуток (збиток) від операційної діяльності: 
а) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації 
послуг і собівартістю реалізованих послуг; 
б) сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати; 
в) включає дохід від операційної оренди активів; дохід від 
операційних курсових різниць; відшкодування раніше 
списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім 
фінансових інвестицій) тощо; 
г) визначається як алгебраїчна сума валового прибутку 
(збитку), іншого операційного доходу, адміністративних 
витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. 

42. Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності) 
аудиторів здійснюється: 

а) Аудиторською палатою України; 
б) Спілкою аудиторів України; 
в) Верховною Радою України; 
г) керівником аудиторської фірми. 

43. Порядок припинення дії сертифікату аудитора в Україні 
визначає: 

а) Арбітражний суд; 
б) Спілка аудиторів України; 
в) Аудиторська палата України; 
г) керівник аудиторської фірми. 

44. Яким нормативним документом регламентується 
аудиторська діяльність в Україні:  
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а) Законі України «Про аудит в Україні»;  
б) Законі України «Про організацію аудиту»; 
в) Законі України «Про аудиторську діяльність»; 
г) Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні». 

45. Що є основним об'єктом аудиту? 
а) статистична звітність; 
б) фінансова звітність господарюючого суб'єкта: 
в) внутрішня звітність керівництва господарюючого суб'єкта; 
г) первинні документи та реєстри обліку. 

46. Принцип конфіденційності інформації означає : 
а) збереження таємниці всієї без винятку інформації, отриманої 
в процесі проведення аудиту; 
б) неупередженість аудиторського висновку щодо клієнта чи 
інших зацікавлених осіб; 
в) відсутність майнової зацікавленості на підприємстві, яке 
перевіряють; 
г) всі відповіді вірні. 

47. Який орган здійснює правове регулювання аудиторської 
діяльності в Україні? 

а) Спілка аудиторів України; 
б) Міністерство фінансів України; 
в) Аудиторська палата України; 
г) Кабінет Міністрів України. 

48. Аудиторській фірмі дозволяється здійснювати аудиторську 
діяльність за умови: 

а) якщо в ній працює хоча б один сертифікований аудитор; 
б) що директором цієї фірми є особа, яка має економічну 
освіту;  
в) що штат працівників фірми - не менше 10 чоловік; 
г) ніяких спеціальних умов немає. 

49. Аудиторська фірма не може бути зареєстрована в АПУ у 
випадку коли: 

а) всі працівники даної фірми мають сертифікати аудитора; 
б) керівник аудиторської фірми проживає на території України 
лише 5 років; 
в) фірма планує займатися окрім аудиторської також 
посередницькою діяльністю; 
г) всі працівники аудиторської фірми мають вищу освіту. 
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50. Основні вимоги до аудиторів, які бажають отримати 
сертифікат аудитора: 

а) вища освіта, стаж роботи не менше 3 років;  
б) вища економічна або юридична освіта, стаж роботи на 
посаді бухгалтера, головного бухгалтера, економіста; 
в) здача кваліфікаційного іспиту, вища економічна або 
юридична освіта, стаж роботи на посаді бухгалтера, юриста, 
фінансиста, ревізора, економіста не менше 3 років; 
г) ніяких спеціальних вимог немає. 

 
6. ЗРАЗОК МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Змістовий модуль 1.  

«Теоретичні основи бухгалтерського обліку» 

ВАРІАНТ 1 
 

I. Теоретична частина: 
1.1. Оберіть одну правильну відповідь на наступні тестові 

завдання з 4-х запропонованих. За кожну правильну відповідь 

нараховується 0,5  бала. 

1. Господарські операції безпосередньо відображаються: 
а)  на рахунках; 
б) в балансі; 
в)  на рахунках і в Балансі (Звіті про фінансовий стан)  
одночасно; 
г)  у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід). 

2. Яка з перерахованих нижче статей повинна розміщатися в 
активі балансу: 

а) резервний капітал; 
б) вартість нематеріальних активів; 
в) довгострокові кредити банків; 
г) чистий дохід від реалізації? 

3. Рахунки, які відображають джерела господарських засобів, є: 
а)  активними; 
б) пасивними; 
в)  позабалансовими; 
г)  результатними. 

4. Відповідальність за організацію інвентаризації на 
підприємства несе: 

а)  інвентаризаційна комісія; 
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б) головний бухгалтер; 
в) керівник підприємства; 
г) матеріально-відповідальна особа. 

5. Який з перелічених методичних прийомів не належить до 
елементів методу бухгалтерського обліку: 

а) оцінка; 
б) калькуляція; 
в) дисконтування; 
г) подвійний запис. 

6. Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції: 
"Погашений кредит банку": 

а) зміни відбудуться дише в активі; 
б) зміни відбудуться лише в пасиві; 
в) зросте підсумок балансу; 
г) зменшиться підсумок балансу? 

7. Коли мають складатися первинні документи: 
а)  під час проведення господарської операції; 
б) перед закінченням звітного періоду; 
в)  перед перевіркою контролюючих органів; 
г)  на прохання керівника. 

8. Чи допускаються виправлення в первинних документах: 
а)  не допускаються; 
б) допускаються, крім виправлень у касових і банківських 
документах; 
в)  допускаються; 
г)  залежить від того, хто їх робить. 

9. Сальдо в активних рахунках записується: 
а) у дебеті; 
б) у кредиті; 
в) як у дебеті, так і в кредиті; 
г)  немає правильної відповіді. 

10. Банківська позика, яку буде погашено через 18 місяців, 
відображається у складі: 

а) оборотних активів; 
б) довгострокових зобов'язань і забезпечень; 
в) поточних зобов'язань і забезпечень; 
г) власного капіталу. 
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II. Практична частина: 
Задача 1 (5 балів) 

Визначити тип змін в балансі під впливом господарських операцій 
(грн.). Сформувати баланс підприємства станом на кінець місяця.  

1. Перераховано з поточного рахунку суму єдиного соціального 
внеску до органів страхування – 18 200 грн. 

2. Видана заробітна плата персоналу готелю з каси підприємства – 
52 100 грн. 

3. Збільшено розмір резервного капіталу за рахунок 
нерозподіленого прибутку – 7 000 грн. 

4. Із нарахованої заробітної плати утримано податок на доходи 
фізичних осіб  – 9 600 грн. 

5. Надійшли кошти в касу підприємства з поточного рахунку банку – 
53 300 грн. 

6. Отримано короткостроковий кредит банку на поточний рахунок – 
100 000 грн. 

Розрахунки відобразити в табличній формі. 
 

№  
з/п 

Зміни в активі Зміни в пасиві  

Тип 
змін 

Господарські  
засоби 

+,- 
Джерела утворення 

господарських засобів 
+,- 

  
  
  

Баланс  Баланс 
 
 

7. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 

Актив (ліва частина балансу) - це система показників, які 
відображають склад і розміщення засобів господарства, згрупованих у 
якісно однорідні групи.  

Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті 
минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до 
надходження економічних вигод у майбутньому. 

Активні рахунки - це рахунки, які призначені для обліку наявності 
та руху активів і відкриваються для статей балансу, які знаходяться в  
активі бухгалтерського балансу. 

Активно-пасивні рахунки – це рахунки, на яких сальдо може бути і 
в дебеті, і в кредиті. 
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Акціонерне товариство - товариство, яке має статутний 
(складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної 
номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки 
майном товариства.  

Амортизація - систематичний розподіл вартості, яка 
амортизується,  необоротних активів протягом строку  їх  корисного 
використання (експлуатації). 

Аналітичний облік - облік,який здійснюється на підставі 
аналітичних рахунків.  

Аналогічні засоби розміщення - підприємства будь-якої 
організаційно-правової форми власності, що складаються з номерів і 
надають обмежені готельні послуги, включно з щоденним 
заправлянням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів. 

Аудит - це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників 
фінансової звітності  суб'єкта господарювання з метою висловлення 
незалежної думки аудитора про її  достовірність в усіх суттєвих 
аспектах та  відповідність вимогам  законів  України, П(с)БО або інших 
правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із 
вимогами користувачів.  

Аудитор – це фізична особа, яка має кваліфікаційний сертифікат 
про право заняття аудиторською діяльністю на території України. 

Аудиторська діяльність - підприємницька діяльність, яка включає 
в себе організаційне і методичне забезпечення  аудиту, практичне  
виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших 
аудиторських послуг. 

Аудиторська фірма - це організація, яка має дозвіл на право 
здійснення аудиторської діяльності на території України і займається 
виключно наданням аудиторських послуг. 

Аудиторський висновок - це офіційний, стандартизований 
відповідним МСА документ, який надається в результаті аудиторської 
перевірки фінансових звітів суб'єкта господарювання, проведеної 
незалежним аудитором, і містить чітко сформульовану думку аудитора 
(викладену письмово) щодо повноти, достовірності і законності 
обліково-звітної інформації, фінансових звітів у цілому.  

Баланс - це метод відображення стану господарських засобів 
(майна) за їхнім складом і джерелами утворення у вартісній оцінці на 
певну дату. 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) - звіт про фінансовий стан 
підприємства, який відображає на певну дату його активи, 
зобов’язання і власний капітал. 
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Банківський кредит - кошти, що надаються банком у борг клієнту 
на певний термін під певні відсотки і для цільового використання. 

Бар – спеціалізоване підприємство або підрозділ харчування, що 
надає гостям різні напої, десерти, солодкі страви і закуски. Може 
реалізовувати  куповані товари,  продукцію власного виробництва і 
продукцію кухні. Бар може входити до складу кафе, ресторану, а може 
бути самостійним підприємством. 

Безготівкові розрахунки - перерахування певної суми коштів з 
рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також 
перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб 
коштів, унесених ними  готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів 
коштів.  

Бронювання готелю - процес замовлення замовником готелю 
основних і/або додаткових  послуг у певному обсязі, з метою 
використання послуг в обумовлені терміни конкретним споживачем 
або групою споживачів. 

Бухгалтерська звітність – звітність, що складається на підставі 
даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних 
користувачів. 

Бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 
накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про 
діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для 
прийняття рішень 

Бухгалтерські рахунки - спосіб групування та поточного 
відображення економічно однорідних об’єктів обліку. 

Валовий прибуток (збиток) - це різниця між чистим доходом від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг). 

Вартість майна (валюта балансу) - підсумок балансу, який 
однаковий в активі та пасиві балансу. 

Вартість, яка амортизується, - первісна або переоцінена вартість 
необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості. 

Виписка банку - це документ, що видається банком підприємству і 
відображає рух грошових коштів на поточному рахунку. 

Виробничі запаси - вартість запасів малоцінних та 
швидкозношуваних предметів, сировини, основних і допоміжних 
матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих 
виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших 
матеріалів, призначених для споживання в ході нормального 
операційного циклу. 
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Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття 
активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення 
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його 
вилучення або розподілення власниками). 

Витрати майбутніх періодів - це витрати, що мали місце 
протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до 
наступних звітних періодів. 

Витрати на збут - витрати, що виникли впродовж звітного 
періоду в процесі операційної діяльності підприємства, пов’язані з 
реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг). 

Власний капітал - частина в активах підприємства, що 
залишається після вирахування його зобов'язань. 

Внутрішній аудит - аудит, який здійснюється кваліфікованими 
працівниками підприємства. 

Господарська діяльність підприємства - це сукупність 
господарських операцій, що здійснюються постійно. 

Господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в 
структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства. 

Господарський облік - система кількісного відображення та якісної 
характеристики господарської діяльності з метою управління нею.  

Готель - підприємство будь-якої організаційно-правової форми та  
форми  власності,  що складається із шести і більше номерів та надає  
готельні послуги з тимчасового проживання з обов'язковим 
обслуговуванням. 

Готельна послуга - дії (операції) підприємства з розміщення 
споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового 
проживання в готелі, а також інша  діяльність, пов'язана з розміщенням 
та тимчасовим проживанням. Готельна послуга складається з основних 
та додаткових послуг, що надаються споживачу відповідно до категорії 
готелю. 

Готівка (готівкові кошти) - грошові знаки національної валюти 
України - банкноти і монети, у тому числі розмінні, обігові, пам'ятні 
монети, які є дійсними платіжними  засобами.  

Готівкова виручка (виручка) - сума фактично одержаних 
готівкових коштів від реалізації продукції  товарів, робіт, послуг) і 
позареалізаційні надходження; 

Готівкові розрахунки - платежі готівкою підприємств 
(підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію  (товари, 
виконані  роботи, надані послуги), а також за операціями, які 
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безпосередньо не пов'язані з реалізацією  продукції (товарів, робіт, 
послуг) та іншого майна. 

Грошові кошти (гроші) - готівка, кошти на рахунках у банках та 
депозити до запитання. 

Гудвіл - перевищення вартості придбання над часткою покупця у 
справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань 
і непередбачених  зобов'язань  на  дату  придбання.  

Дебетовий оборот рахунка – це підсумок господарських операцій 
за дебетом за звітний період. 

Дебітори – це фізичні і юридичні особи, які заборгували внаслідок 
минулих подій підприємству певну суму грошових коштів, їх 
еквівалентів чи інших активів. 

Дебіторська заборгованість – це сума заборгованостей дебіторів 
підприємству на певну дату. 

Довгострокові зобов'язання - всі зобов'язання, які не є поточними 
зобов'язаннями. 

Довгострокові фінансові інвестиції - фінансові вкладення в цінні 
папери (акції, облігації тощо) інших підприємств на період більше 
одного року з метою одержання доходів (дивідендів, відсотків), 
збільшення власного капіталу та інших вигод для підприємства. 

Додаткові готельні послуги - обсяг послуг, що не належать до 
основних послуг готелю, замовляються та сплачуються споживачем 
додатково за окремим договором. 

Документ - це носій первинної облікової інформації щодо 
господарської операції. 

Документообіг – це рух бухгалтерських документів з моменту їх 
складання чи одержання від інших підприємств до передавання в архів 
після здійснення відповідних записів в облікових реєстрах. 

Документування – спосіб первинного спостереження та  
оформлення кожної господарської операції обліковими документами.  

Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді надходження 
активів або зменшення зобов’язань, внаслідок чого збільшується 
власний капітал підприємства (за винятком зростання капіталу за 
рахунок внесків засновників). 

Доходи майбутніх періодів – це доходи, отримані протягом 
поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних 
звітних періодів. 

Еквіваленти грошових коштів (грошей) - короткострокові 
високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні 
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суми грошей і які характеризуються незначним ризиком зміни 
вартості. 

Економічна вигода - це потенційна можливість отримання 
підприємством грошових коштів від використання активу. 

Емісійний дохід – це сума, на яку вартість реалізації випущених 
акцій перевищує їх номінальну вартість. 

Забезпечення - зобов’язання з невизначеними сумою або часом 
погашення на дату балансу. 

Забезпечення наступних витрат і платежів – це нараховані у 
звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату 
майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), величина яких на 
дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом 
попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового 
фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших 
джерел, у тому числі коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з 
наданням пільг з податку на прибуток підприємств. 

Заклад ресторанного господарства - організаційно-структурна 
одиниця у сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-
торговельну діяльність: виробляє і (або) доготовляє, продає і 
організовує споживання продукції власного виробництва і закупних 
товарів, може організовувати дозвілля споживачів. 

Замовник готельних послуг -  фізична або юридична особа, в тому 
числі суб'єкт туристичної діяльності, яка укладає відповідний договір 
на надання готельних послуг від імені та на користь споживача та 
здійснює оплату за цим договором (надає гарантії щодо оплати за цим 
договором). 

Запаси - активи, які утримуються для подальшого продажу 
(розподілу, передачі) за умов звичайної господарської діяльності; 
перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 
продукту виробництва; утримуються для споживання під час 
виробництва продукції, виконання  робіт та надання послуг, а також  
управління підприємством.  

Зареєстрований капітал - зафіксована в установчих документах 
сума статутного капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також 
пайовий капітал у сумі, яка формується відповідно до законодавства. 

Заробітна плата - винагорода, обчислена, як правило, у 
грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або 
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним 
роботу. 
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Заробітна плата мінімальна - законодавчо встановлена сума 
заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якої не 
може проводитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну 
норму праці (обсяг робіт). 

Збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для 
отримання якого були здійснені ці витрати. 

Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а 
також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її 
проведення. 

Звітність - система узагальнених показників, які характеризують 
діяльність підприємства за звітний період. 

Звіт про власний капітал – звіт, який відображає зміни у складі 
власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. 

Звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає 
надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в 
результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – звіт 
про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід. 

Знос основних засобів - сума амортизації об'єкта основних засобів з 
початку його корисного використання.  

Зовнішній аудит - аудит, який здійснюється сертифікованими 
аудиторами згідно з договором на проведення аудиту; 

Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок 
минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, 
призведе до зменшення  ресурсів підприємства,  що втілюють у собі 
економічні вигоди. 

Зустрічна перевірка – це перевірка, яка полягає у співставленні 
даних різних документів або різних примірників одного і того ж 
документу на предмет тотожності певної інформації у них. 

Інвентаризація – це спосіб перевірки і документального 
підтвердження фактичної наявності, стану та оцінки активів і 
зобов’язань підприємства і послідуючої звірки з даними 
бухгалтерського обліку. 

Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих 
необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не  є 
складовою частиною еквівалентів грошових коштів. 

Інвестиційна нерухомість - власні або орендовані на умовах 
фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які 
розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних 
платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та 
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постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або 
продажу в процесі звичайної діяльності. 

Ініціативний аудит - це аудиторська перевірка або аудиторська 
послуга, що надається аудиторською фірмою (аудитором) на 
запрошення господарюючого суб’єкта згідно з укладеним договором та 
узгодженою програмою. 

Інші заохочувальні і компенсаційні виплати - надбавки і доплати, 
не передбачені чинним законодавством і понад встановлені розміри; 
винагороди за підсумками роботи за рік; за створення, освоєння і 
впровадження нової техніки; за своєчасну поставку продукції на 
експорт; одноразові заохочення окремих працівників за виконання 
особливо важливих виробничих завдань тощо. 

Калькулювання – це спосіб визначення фактичної собівартості 
продукції (робіт, послуг) та їх складових за встановленою 
номенклатурою калькуляційних статей витрат. 

Каса - приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а 
також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших 
цінностей, касових документів. 

Касові операції - операції підприємств (підприємців) між собою та 
з фізичними особами, що пов'язані з прийманням і видачею готівки 
під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих 
операцій у відповідних книгах обліку. 

Кафе – підприємство харчування, що надає гостям обмежений 
асортимент блюд і напоїв, борошняних кондитерських виробів, 
кисломолочних продуктів у сполученні з відпочинком і розвагами. 

Командитне товариство - товариство, в якому разом з одним або 
більше учасниками, які здійснюють від імені товариства 
підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями 
товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, 
відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства 
(вкладників), та які не беруть участі в діяльності товариства.   

Кореспонденція рахунків – це взаємозв'язок між рахунками, що 
виникає шляхом подвійного запису.  

Користувачі звітності – фізичні та юридичні особи, що 
потребують інформації  про діяльність підприємства для прийняття 
рішень. 

Кредитовий оборот рахунка – це підсумок господарських 
операцій за кредитом  за звітний період. 

Ліміт залишку готівки в касі (ліміт каси) – це граничний розмір 
суми готівки, що може залишатися в касі у позаробочий час. 
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Ліцензія - документ, що надається органом ліцензування, на право 
провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду 
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, в електронному 
вигляді (запис про наявність ліцензії у такого суб’єкта господарювання 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців) або на паперовому носії. 

Ліцензування - засіб державного регулювання провадження видів 
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрямований 
на забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері 
ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів держави, 
суспільства та окремих споживачів. 

Метод бухгалтерського обліку - сукупність способів та прийомів, 
за допомогою яких вивчається предмет бухгалтерського обліку. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності – стандарти 
фінансової звітності, які прийняті Радою з міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок 
складання фінансової звітності. 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку – 
нормативно-правовий акт, затверджений центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової 
політики, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського 
обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать 
міжнародним стандартам фінансової звітності. 

Негрошові операції – операції, які не потребують використання 
грошей та їх еквівалентів. 

Незавершені капітальні інвестиції - вартість незавершених на 
дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на 
будівництво, реконструкцію, модернізацію, виготовлення, придбання 
об'єктів матеріальних   необоротних   активів   

Нематеріальні активи – немонетарний актив, який не має 
матеріальної  форми  та може бути ідентифікований.  

Непередбачені зобов’язання - зобов’язання, які можуть виникнути 
внаслідок минулих подій, а існування яких може бути підтверджено 
майбутніми подіями, або ж зобов’язання, які не можна достовірно 
визначити. 

Неперіодичний аудит – це аудит, що здійснюється за необхідності. 
Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними. Це 

інвестиції підприємства в матеріальні, нематеріальні та фінансові 
ресурси, термін використання яких перевищує 12 місяців (або 
операційний цикл). 
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Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - це сума не 
використаного чистого прибутку або сума збитку, що перевищила 
прибуток за звітний період. 

Об'єкт обліку  - конкретний засіб (майно), джерело його утворення 
та його рух в процесі відтворення. 

Облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, які 
використовуються підприємством для складання та подання фінансової 
звітності. 

Об’єкт аудиту - річна фінансова звітність підприємства. 
Обов’язковий аудит - аудит, що проводиться аудиторською 

фірмою (аудитором) у випадках, прямо передбачених чинним 
законодавством або за дорученням державних органів. 

Оборот рахунку – це суми по господарським операціям протягом 
звітного періоду (місяця), які пов’язані з відповідним об’єктом 
бухгалтерського обліку.  

Оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, що не 
обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для 
реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 
дванадцяти місяців з дати балансу. 

Оперативний облік — це спосіб спостереження і контролю за 
окремими операціями та процесами з метою управління ними. 

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також 
інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою 
діяльністю. 

Операційний цикл – проміжок часу між придбанням запасів для 
провадження діяльності і отриманням грошей та їх еквівалентів від 
реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг. 

Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або 
реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою 
створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. 

Основні готельні послуги - обсяг послуг готелю (проживання, 
харчування тощо), що включається до ціни номера (місця) і надається 
споживачу згідно з укладеним договором. 

Основні засоби - матеріальні  активи,  які підприємство  утримує з 
метою використання їх у процесі виробництва або  постачання товарів,  
надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний  cтрок  
корисного використання (експлуатації) яких більше   одного  року  
(або операційного  циклу,  якщо  він  довший  за  рік).  
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Оцінка – спосіб вартісного визначення об’єктів бухгалтерського 
обліку. 

Пасив (права частина балансу) - це система показників, що 
відображають джерела формування та цільове призначення засобів 
господарства, згрупованих у якісно однорідні групи. 

Пасивні рахунки – це рахунки, які призначені для обліку наявності 
та зміни джерел утворення і відкриваються для статей балансу, що 
містяться в пасиві балансу 

Первинний аудит – здійснюється аудитором чи аудиторською 
фірмою, коли вони вперше проводять перевірку на даному 
підприємстві 

Первинний документ – це документ, який містить відомості про 
господарську операцію та підтверджує її здійснення. 

Перевірка за змістом – це перевірка законності і доцільності 
господарських операцій. 

Періодичний аудит – аудит, що проводиться через певний 
проміжок часу (наприклад, щороку). 

Підзвітні особи — це працівники, які одержали грошовий аванс 
для оплати витрат, доручених підприємством. 

План рахунків - це систематизований перелік рахунків 
бухгалтерського обліку для відображення господарських операцій і 
накопичення бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, 
необхідної користувачам для прийняття рішень. 

Планова інвентаризація  - це інвентаризація, що здійснюється за 
раніше складеним планом відповідно до розробленого і затвердженого 
графіка її проведення 

Планування аудиту – розробка загальної стратегії і детального 
підходу щодо очікуваного характеру, часу й обсягу аудиту.  

Повна інвентаризація - це інвентаризація, що передбачає суцільну 
перевірку всіх засобів та джерел підприємства; 

Повне товариство - товариство, всі учасники якого займаються 
спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну 
відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.  

Повторний аудит -  проводиться однією аудиторською фірмою в 
одного клієнта на основі постійного співробітництва (більше, ніж 5 
років).  

Податкове зобов'язання з ПДВ - загальна сума податку на додану 
вартість, одержана (нарахована) платником податку в звітному 
(податковому) періоді.  

Податковий кредит з ПДВ - сума, на яку платник податку на 
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додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного 
(податкового) періоду. 

Подвійний запис – спосіб запису господарської операції в дебет 
одного рахунку та в кредит іншого рахунку на однакову суму. 

Позапланова інвентаризація  - це інвентаризація, що проводиться 
за розпорядженням керівника підприємства, на вимогу слідчих або 
контролюючих органів, у разі ревізії або зміни матеріально 
відповідальних осіб, у зв’язку з  непередбаченими обставинами. 

Поточні (короткострокові) зобов'язанн - зобов'язання, які 
будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або 
повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з 
дати балансу. 

Предмет аудиту - факти, які відображені у фінансовій звітності, 
які має підтвердити аудитор. 

Предмет бухгалтерського обліку - виробничо-господарська і 
фінансова діяльність економічного суб'єкта, оцінена у грошовому 
виразі 

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними 
витрати. 

Примітки до фінансової звітності – сукупність показників і 
пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей 
фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої 
передбачено відповідними національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами 
фінансової звітності. 

Принцип бухгалтерського обліку – правило, яким слід керуватися 
при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при 
відображенні їх результатів у фінансовій звітності. 

Прослідковування - прийом перевірки документів, що полягає у 
простеженні відображення окремої операції, категорії операцій або 
сальдо рахунка послідовно у різних документах від первинних до 
узагальнюючих (починаючи від первинних документів, регістрів 
аналітичного, синтетичного обліку, даних Головної книги та 
закінчуючи показниками фінансової звітності). 

Просте проведення - проведення, в якому задіяні тільки два 
рахунка – один за дебетом, а другий – за кредитом. 

Рахунки бухгалтерського обліку – це спосіб групування 
господарських операцій за економічно однорідними ознаками з метою 
постійного контролю за засобами і джерелами їх утворення у процесі 
фінансово-господарської діяльності. 
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Резервний  капітал  –  це сума резервів, створених  відповідно  до 
чинного законодавства і засновницьких документів за рахунок 
нерозподіленого прибутку підприємства.   

Реквізити первинного документу – це описова інформація та 
числові показники, що визначають форму облікового документа і 
зміст господарської операції, у результаті спостереження за якою й 
сформовано документ. 

Ресторан – підприємство харчування, що надає гостям 
різноманітний асортимент блюд, напоїв, кондитерських виробів, у 
тому числі фірмові і складні страви. Рівень обслуговування в 
ресторанах забезпечується кваліфікованими (професійними) кухарями, 
офіціантами, метрдотелями і повинен поєднуватися з організацією 
відпочинку і розваг. 

Ресторанне господарство - вид економічної діяльності суб'єктів  
господарської діяльності щодо надавання послуг відносно задоволення  
потреб  споживачів у харчуванні з  організуванням дозвілля або без 
нього. 

Роздрібний товарооборот - це виручка від продажу безпосередньо 
населенню споживчих товарів для особистого споживання як за 
готівку, так і за  розрахункові чеки установ банків, через організований  
споживчий ринок, тобто спеціально організовану торгову мережу 
(магазини, аптеки, палатки, кіоски, автозаправні станції, їдальні,  кафе, 
ресторани тощо) усіма діючими підприємствами незалежно від 
відомчої підпорядкованості, форм власності та господарювання, а 
також виручка, одержана через касу неторгових підприємств, 
організацій, установ від продажу безпосередньо населенню товарів 
власного виготовлення,  акуплених на стороні або одержаних по 
бартеру (враховується як  продаж  поза торговою мережею). 

Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошей та їхніх 
еквівалентів. 

Сальдо на кінець місяця по рахунку бухгалтерського обліку – це 
різниця між підсумками залишків за дебетом і кредитом рахунків з 
урахуванням змін (оборотів) на рахунку протягом звітного періоду. 

Сертифікат аудитора - офіційний документ, який засвідчує право 
громадянина України на здійснення аудиту підприємств і 
господарських товариств, банків на території України. 

Сертифікація - це визначення кваліфікаційної придатності 
аудиторів.  

Синтетичний облік - облік, який здійснюють на підставі 
синтетичних рахунків. 
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Синтетичні рахунки - рахунки призначені для обліку економічно 
однорідних груп засобів, їх джерел та господарських процесів у 
грошовому вимірнику. 

Система оплати праці - спосіб обчислення розмірів винагороди, 
що підлягає виплаті працівникам підприємства згідно із здійсненими 
ними витратами праці або за результатами роботи. 

Складне проведення - проведення, за якої один рахунок 
дебетується, декілька  кредитується  на  загальну суму,  або  навпаки — 
один кредитується, а декілька дебетуються на загальну суму. 

Собівартість продукції (робіт, послуг) — виражені в грошовій 
формі безпосередні витрати підприємства, пов’язані з виробництвом та 
реалізацією продукції (робіт, послуг). 

Споживач готельних послуг - фізична особа, яка придбаває, 
замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари, 
роботи, послуги для власних (побутових) потреб. 

Справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснено обмін 
активу, або оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними, 
зацікавленими та незалежними сторонами. 

Статистичний облік - це планомірне збирання й вивчення 
інформації про масові кількісні та якісні явища й закономірності 
загального розвитку за конкретних умов, місця й часу. Тобто, це облік 
в рамках галузі, економічного регіону, народного господарства в 
цілому. 

Стаття звітності – елемент фінансового звіту. 
Статутний капітал –  це зафіксована в засновницьких  

документах загальна вартість активів, що є внеском засновників 
(учасників) до капіталу підприємства.  

Строк корисного використання (експлуатації) - очікуваний 
період часу, протягом якого необоротні активи будуть 
використовуватися підприємством або з їх використанням буде 
виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції 
(робіт, послуг).  

Суб’єкт аудиту - незалежний аудитор, який може працювати 
одноособово або у складі аудиторської фірми. 

Субрахунки – це синтетичні рахунки другого порядку, які 
використовуються для потреб управління, контролю, аналізу та 
звітності. 

Супутні туристичні послуги та товари - послуги та товари, 
призначені для задоволення потреб споживачів, надання та 
виробництво яких несуттєво скоротиться без їх реалізації туристам. 
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Суттєва інформація – інформація, відсутність якої може вплинути 
на рішення користувачів фінансової звітності.  

Технологічна документація на страви та вироби - документація 
із зазначенням опису технологічного процесу виробництва продукції, 
переліку продуктів, продовольчої сировини, речовин і супутніх 
матеріалів, що застосовуються  в процесі приготування, даних про 
норми їх вмісту в кінцевому харчовому продукті, термін придатності 
до споживання, умов зберігання, способу реалізації (подання) 
споживачу, вимог до якості страв та виробів. 

Товариство з додатковою відповідальністю - товариство, 
статутний (складений) капітал якого поділений на частки  визначених  
установчими документами розмірів. Учасники такого товариства 
відповідають за його боргами своїми внесками до статутного 
(складеного) капіталу, а при недостатності цих сум - додатково  
належним їм майном в однаковому для всіхучасників кратному розмірі 
до внеска кожного учасника.  

Товариство з обмеженою відповідальністю - товариство, що має 
статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається 
установчими документами. Максимальна кількість учасників може 
досягати 100 осіб. 

Туризм -  тимчасовий виїзд особи з місця проживання в оздоровчих,  
пізнавальних, професійно-ділових  чи інших цілях без здійснення 
оплачуваної діяльності в місці, куди особа від'їжджає. 

Турист - особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої 
країни з не забороненою законом країни перебування метою на термін 
від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої  оплачуваної 
діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в 
зазначений термін. 

Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого 
зараховуються до місцевого бюджету. 

Туристичний продукт - попередньо розроблений комплекс 
туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що 
реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до 
складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші 
туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням 
(послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та 
розваг, реалізації сувенірної продукції тощо). 

Туристичні агенти - юридичні особи, створені згідно із 
законодавством України, а також фізичні особи - суб'єкти 
підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність 
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з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних 
послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку  
діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг. 

Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру 
і складу власного та позикового капіталів підприємства. 

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить 
інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух 
грошових коштів підприємства за звітний період.  

Фонд додаткової заробітної плати - винагороди за працю понад 
встановлені норми, наприклад, за трудові досягнення і винахідництво, 
а також особливі умови праці. 

Фонд основної заробітної плати - винагорода за виконану роботу 
згідно з встановленими нормами. Вона встановлюється у вигляді 
тарифних ставок і відрядних розцінок для робітників і посадових 
окладів - для службовців. 

Формальна перевірка – це перевірка наявності всіх реквізитів у 
документі, які б забезпечували його юридичну силу. 

Характерні туристичні послуги та товари - послуги та товари, 
призначені для задоволення потреб споживачів, надання та 
виробництво яких суттєво скоротиться без їх реалізації туристам. 

Ціна - грошова форма виразу вартості товару. 
Часткова інвентаризація - це інвентаризація, що охоплює 

визначену частину засобів і джерел, наприклад, наявність грошей у 
касі, готової продукції на складі, незавершеного виробництва тощо. 

Юридична особа — підприємство, що має відокремлене майно, 
може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і 
нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному 
суді. 
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