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1. Загальна інформація 
Тип дисципліни – вибіркова Мова викладання – українська 
Навчальна дисципліна викладається на 4 курсі у 7 семестрі для денної та заочної 

форми навчання 
Кількість кредитів ECTS - 3, годин – 90 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні практичні 

денна 36 12 - 24 
заочна 12 6 - 6 

Самостійна робота, годин Денна – 54 Заочна – 78 
Розклад занять 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Діджиталізація – це найбільша трансформація нашого часу. Це явище покликане спростити 

наше життя, а ведення бізнесу зробити більш ефективним. Воно дозволяє переводити величезний 

обсяг інформації в структуровану систему даних,  полегшувати роботу всіх підприємств. 

Діджиталізація докорінно змінює підхід до організації збору, обробки, зберігання та використання 

інформаційних даних, знижуючи витрати на виробництво і підвищуючи продуктивність роботи, а 

значить і рентабельність. Інформаційні технології мають значний вплив на розвиток фінансово-
економічного сектору економіки, зумовлюють системні зміни в організації й управлінні діяльністю 

суб’єктів господарювання. Застосування новітніх технологій як інструменту реалізації 

функціональних завдань бухгалтерського обліку визначає загальні тенденції їхнього розвитку, веде 

до трансформації професійної діяльності у сфері готельно-ресторанного бізнесу. 
Дана дисципліна для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» має велике 

значення у формуванні економічних знань. 
Міждисциплінарні зв’язки: Українська мова (за професійним спрямуванням), Інформатика 

та Internet в бізнесі, Економіка підприємства та ін. 
 

3. Мета навчальної дисципліни 
Мета викладання дисципліни «Діджитал-облік в готельно-ресторанному бізнесі» полягає 

у вивчення особливостей ведення бухгалтерського обліку на підприємствах готельно-ресторанного 

бізнесу, що працюють в умовах діджиталізації економіки. 
В результаті вивчення курсу «Бухгалтерський облік» студенти повинні 
В результаті вивчення курсу «Діджитал-облік в готельно-ресторанному бізнесі» 

студенти повинні 
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знати:  розуміння сутності цифрового обліку, сучасних технологій та інструментарію його 

здійснення; основні тенденції розвитку інформаційних технологій та перспективи їх застосування 

при діджиталізації бізнесу; розуміння організаційних і методичних особливостей надання 

бухгалтерських послуг в режимі реального часу; здатність застосовувати теоретичні та практичні 

підходи до організації та ведення обліку в сучасних інформаційних середовищах;  здатність 

ведення обліку в сфері готельного та ресторанного бізнесу із застосуванням інноваційних 

технологій; 
вміти: аналізувати тенденції розвитку та використання інформаційних технологій та 

інформаційних систем в бухгалтерському обліку; використовувати положення нормативно-
правових актів, які регламентують порядок цифрового обліку в сфері готельного та ресторанного 

бізнесу; застосовувати методи обліку господарських операцій е-бıзнесу; використовувати 

програмні продукти та технічне забезпечення обліку у сфері е-бізнесу; використовувати 

електронні платіжні системи та засоби в сфері готельного та ресторанного бізнесу; формувати 

бухгалтерську звітність підприємств в сфері готельного та ресторанного бізнесу, використовуючи 

сучасні цифрові технології. 
 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
 

5. Зміст навчальної дисципліни 
 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий – диф. залік. 
Нарахування балів  
Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з урахуванням 

законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну доброчесність в 

ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
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