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Анотація. Розглянуто основні методи ведення бухгалтерського обліку в 

діяльності туристичного підприємства. Розкрито специфіку обліково-

аналітичної інформації, що формується в локальній системі бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності туристичних підприємств. Проаналізовано 

специфіку, яка пов’язана з особливостями формування і продажу 

туристичного продукту, договірними відносинами.  

Ключові слова: туристичний продукт, суб’єкти туристичної діяльності, 

туристичний оператор, туристичний агент, агентські договори, туристичні 

послуги, контроль туроператорів і турагентів, звітність. 

Abstract. The basic methods of accounting of tourism enterprises. The specific 

accounting and analytical information emerging in the local accounting system and 

financial reporting of tourism enterprises. Specificity, which is associated with 

features of the formation and sale of the tourist product, contractual relations. 
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Вступ. В сучасних умовах посилюється увага до особливостей 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності туристичних підприємств у 

зв’язку із адаптацією законодавства України до вимог ЄС, зростанням обсягів 

туристичного бізнесу, що вимагає дослідження питань туристичного бізнесу з 

позицій вимог переходу на МСФЗ [2, с.99], формування прозорості їхньої 

діяльності. [3, с.30] В роботах вітчизняних та іноземних науковців приділяється 

увага таким питанням, як: облік витрат на виробництво туристичного продукту; 

облік доходів від реалізації туристичних послуг; документальне оформлення 

туристичних послуг; облік діяльності туроператора; облік діяльності турагента; 

облік діяльності з надання туристичних послуг. Однак питання організації та 

удосконалення методики обліку витрат не втратили своєї актуальності для 

туристичних підприємств України і вимагають подальших системних 

досліджень з урахуванням умов діяльності, галузевих особливостей, 

міжнародних вимог і норм вітчизняного законодавства. [6] Між тим, ці напрями 

необхідно доповнити дослідженнями особливостей впровадження міжнародних 

стандартів на підприємствах туристичного бізнесу, формування правдивої 

неупередженої інформації, що надають туристичні підприємства користувачам 

про їхню діяльність, значення якої посилюється у зв’язку з фінансовою кризою, 

банкрутством, нестачею інвестиційних ресурсів. [3, с.28; 4, с. 9] 

Основний текст. Законодавчо-нормативне забезпечення бухгалтерського 

обліку і фінансової звітності туристичних підприємств здійснюється на основі 

Закону України «Про туризм», Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні». Основним об’єктом бухгалтерського обліку на 

підприємствах туристичного бізнесу є туристичний продукт. В Законі «Про 

туризм» 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 з перевезення, 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] 



 

Метою бухгалтерського обліку і фінансової звітності туристичної 

діяльності є надання повної правдивої та неупередженої інформації про 

туристичні послуги, їхнє формування і реалізацію. Існують наступні види 

туристичних послуг для потреб бухгалтерського обліку туроператорами: власні 

послуги туроператора; послуги інших суб'єктів господарювання; комбінований 

продукт (складається з послуг двох попередніх видів) [6]. 

Для ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності 

велике значення має розробка облікової політики підприємства туристичної 

діяльності. Оскільки більшість підприємств туристичної діяльності це малі 

підприємства, то при розробці облікової політики підприємства, побудові 

локальної системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності туристичного 

підприємства необхідно керуватися вимогами Міжнародного стандарту 

фінансової звітності для малих підприємств. [5, с.78] 

Звітність підприємств туристичної діяльності складається із фінансової, 

управлінської, статистичної, податкової. «Детальна інформація про обсяг 

наданих туристичних послуг суб'єктами туристичної діяльності міститься в 

спеціальних статистичних формах № 1-ТУР(к) «Звіт про діяльність туристичної 

організації» та № 1-ТУР «Звіт про діяльність туристської організації», 

затверджених наказом Держкомстату України від 04.03.98 р. № 96. Інформація, 

що вказується у звітах, використовується керівництвом туристичних 

підприємств для аналізу та прийняття правильних управлінських рішень». [6].  
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