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ЗНАЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Вибір і здійснення індивідом туристичної діяльності обумовлені 

цілями туристичної організації, умовами праці, зокрема системою 
стимулювання та перспективами розвитку організації, на які орієнтується 
суб’єкт туристичної діяльності, плануючи перспективи своєї трудової 
кар’єри. 

Туристична діяльність – це соціальна активність людей, які 
працюють в туристичній сфері, мають певний соціальний статус у 
відповідності до посади, яку вони займають і соціальну роль, що охоплює 
сукупність посадових обов’язків і службових функцій [2, с. 77]. 

Метою туристичної діяльності є надання туристичних послуг, а саме 
продаж їх туристам, який здійснюється за цінами, установленим самим 
підприємством.  

Бухгалтерський облік туристичних операцій відображається як 
операції з послугами, що дозволяє туроператору приймати готівку в оплату 
вартості турів без реєстраторів розрахункових операцій, однак із 
застосуванням касових ордерів та видачею відповідних квитанцій. 

Достатньо часто використовується комп’ютерна форма 
бухгалтерського типу в підприємствах туристичної індустрії. Вона 
базується на використанні персональних комп’ютерів та обчислювальних 
мереж. Її особливістю є те, що вона не може застосовуватись без 
конкретної комп’ютерної програми. 

Впровадження в обліковий процес комп’ютерної техніки зумовило 
заміну паперових носіїв інформації технічними з наданням їм відповідно 
до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» та 
«Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 
обліку» юридичної сили [3, с. 268]. Коли туроператор формує тур продукт, 
він включає туди цілий комплекс туристичних послуг, при цьому складає 
договори з різними контрагентами. Тур продукт може мати різні  види , що 
впливає на облік господарських операцій. 

Облік діяльності підприємств туристичної сфери має низку 
особливостей, пов’язаних із технологією формування та надання 
туристичних послуг, структурою туристичного продукту, організаційною 
формою туристичної діяльності, вимогами законодавства щодо організації 
та оподаткування. Зазначені фактори проявляються через структуру та 
характер витрат туристичного підприємства. 
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Крім того, посилення уваги до проблеми обліку витрат пов’язане з 
ухваленням Податкового кодексу України, який посилається на Закон 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та 
положення (стандарти) бухгалтерського обліку П(С)БО[1]. Бухгалтерський 
облік підтверджує статус основного джерела інформації, необхідної для 
управління витратами, ціноутворення та визначення фінансового 
результату господарської діяльності туристичного підприємства. Усе це 
зумовлює актуальність теми дослідження. 

Організація бухгалтерського обліку на підприємствах, в установах та 
організаціях – це система методів, способів, принципів, які забезпечують 
оптимальне функціонування та розвиток відповідно до мети 
бухгалтерського обліку [4, с. 185]. До основних принципів обліку 
туристичної діяльності належать: 

– обачність – застосування в бухгалтерському обліку методів 
оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і 
завищенню оцінки активів і доходів підприємства;  

– повне висвітлення – фінансова звітність повинна містити всю 
інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій 
та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі; 

– автономність – кожне підприємство розглядається як юридична 
особа, відокремлена від її власників, у зв’язку з чим особисте майно та 
зобов’язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності 
підприємства;  

– послідовність – постійне (із року в рік) застосування 
підприємством обраної облікової політики; 

– безперервність – оцінка активів та зобов’язань підприємства 
здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати 
далі; 

– нарахування та відповідність доходів і витрат – для визначення 
фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи 
звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих 
доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському 
обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати 
надходження або сплати грошових коштів; 

– превалювання сутності над формою – операції обліковуються 
відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми; 

– історична (фактична) собівартість – пріоритетною є оцінка 
активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання; 

– єдиний грошовий вимірник – вимірювання та узагальнення всіх 
господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності 
здійснюються в єдиній грошовій одиниці; 
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– періодичність – можливість розподілу діяльності підприємства на 
певні періоди часу з метою складання фінансової звітності [1].  

Організація і методика бухгалтерського обліку в туризмі значною 
мірою обумовлена особливостями цієї сфери економіки, серед яких 
найбільш значущими є такі: 

1) висока соціальна значущість, що зумовлює контроль з боку 
держави та державне регулювання; 

2) одночасність та місцевий характер виробництва і споживання 
послуг, а отже – відсутність запасів готової продукції; 

3) специфічна структура основних засобів та витрат; 
4) специфічність взаємовідносин та розрахунків із споживачами 

послуг. 
Під час організації бухгалтерського обліку туристичної діяльності 

слід враховувати: 
– вид діяльності суб’єкта господарювання: фірма-туроператор чи 

фірма-турагент; 
– показником ефективності діяльності суб’єктів туристичної 

індустрії є кількість туристів, яким надано послуги; 
– процес виробництва послуги співпадає з моментом її 

споживання; 
– зміна якості туристичного продукту потребує чіткої організації 

обліку розрахунків за претензіями споживачів до якості послуг.  
Бухгалтерський облік, як засіб організації діяльності підприємств 

туристичної сфери, має неабияке значення, бо завжди буде 
використовуватися, при цьому методи бухгалтерського обліку потрібно 
завжди удосконалювати та робити їх інноваційними, для того щоб робота 
підприємств туристичної галузі була продуктивнішою. 
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