
SWorld – 15-22 November 2016 
http://www.sworld.education/conference/year-conference-sw/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/nov-2016 

INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE XXI CENTURY ‘2016 
Экономика – Бухгалтерский учет и аудит 

УДК 657 

Зозуляк О.В. 

ОПИС ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПОТРЕБ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Київ, Васильківська 90А, 03028 

Zozulyak O.V. 

DESCRIPTION OF TOURISM ACTIVITY FOR THE PURPOSES OF 

ACCOUNTING 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Kyiv, Vasylkivska 90A, 03028 

 

Анотація. Розглянуто основні особливості діяльності підприємств 

туристичного бізнесу для потреб формування обліково-аналітичної інформації 

в умовах застосування МСФЗ та фінансової кризи. Охарактеризовано 

особливості ведення бухгалтерського обліку туристичної діяльності. 

Проаналізовано порядок обліку операцій туристичного бізнесу. 
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 Вступ. Сучасний розвиток як світової економічної системи, так і 

економіки України характеризується випереджаючими темпами розвитку сфери 

послуг, зокрема такого її різновиду, як туристичні послуги. Розвиток 

туристичної діяльності логічно призвів до виникнення економіко-

філософського підходу до розуміння туризму в системі розвитку суспільства. 

При такому підході цілий комплекс питань з управління розвитком туризму в 

Україні, в тому числі удосконалення бухгалтерського обліку, звітності, аналізу, 

контролю та аудиту туристичних послуг в загалі та в умовах застосування 

МСФЗ і фінансової кризи, потребують своєї подальшої розробки. [2, с.100] 

 Основний текст. Поняття «туризм» визначається в законі України «Про 

туризм» як тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в 

оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення 

оплачуваної діяльності в місці перебування (стаття 1). [1]  Головною метою 

підприємництва в туризмі є розроблення маршрутів, формуванні туристичних 

потоків за обраними маршрутами, у виробництві туристичних товарів і наданні 

туристичних послуг, комплектуванні туристичного продукту відповідно до 

попиту споживачів з вигодою (прибутком) для себе.   [6, с. 29 ] Законом 

України «Про туризм» наступним чином визначено 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)». [1] Виробниками 

туристичного продукту є туроператор, який веде облік і складає звітність 

відповідно до існуючої нормативно-законодавчої бази для нефінансового 

сектора економіки. Об'єктами обліку виступають такі процеси, господарські 

засоби та джерела їхнього формування: організація та здійснення туристичних 

подорожей, рекламна діяльність, реалізація путівок,  туристичних подорожей, 

посередницька діяльність щодо надання послуг туристам під час подорожей.  



Також суб’єктами обліку є фірми-турагенти, які продають за певну винагороду 

тури фірми-туроператора на підставі агентської угоди. Об’єктами обліку 

турагента є реалізація турів, доставка  туристів до місця початку подорожі, 

контроль якості обслуговування, рекламна діяльність. Бухгалтерська служба  

суб’єкта туристичної діяльності виконує по суті функції трьох підрозділів, а 

саме фінансового, економічного та бухгалтерського, та здійснює такі основні 

операції: 1) ведення касових операцій; 2) заповнення звітних документів; 3) 

ведення обліку доходів та витрат; 4) ведення обліку оплати праці та заробітної 

плати; 5) обчислення податків та інших платежів; 6) розрахунки з туристами та 

постачальниками туристичних послуг, туроператорами (агентами), страховими 

компаніями тощо. При веденні обліку використовуються національні ПСБО. [8, 

с. 345 ] 

Досі відсутній відповідний нормативний документ, який би містив 

методичні рекомендації щодо обліку витрат підприємств туристичного бізнесу. 

Отже, на практиці кожне підприємство самостійно вирішує завдання організації 

обліку витрат, їх розподілу та визначення собівартості туристичного продукту 

(послуги). При цьому підприємства спираються, в першу чергу, на положення 

(стандарти) бухгалтерського обліку, зокрема П(С)БО 16 «Витрати», з 

урахуванням змісту операційної діяльності туристичної фірми, конкретного 

складу та характеру його витрат. [7, с. 73 ] 

 Висновок. Опис бізнесу туристичного підприємства в умовах 

впровадження МСФЗ не відповідає потребам. [5, с. 112] Статистична 

інформація про бізнес туристичної діяльності недосконала. Практично неможна 

провести порівняльний аналіз діяльності туристичних фірм, що не відповідає 

вимогам прозорості діяльності бізнесу на ринку туристичних послуг [3, с. 27] та 

розкриття обліково-аналітичної інформації для потреб її користувачів з метою 

прийняття управлінських рішень.  
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