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управління підприємством та мають бути націлені на оптимізацію технологій 

виробництва; 

 експортний потенціал, що визначає інтенсивність роботи на світовому 

ринку. Як правило, ці підприємства прагнуть до максимальної відповідності їх 

діяльності світовим стандартам.  
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ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 
 

Умови і принципи ринкової економіки зумовлюють необхідність подальшого 

розвитку існуючої системи бухгалтерського обліку, аналізу  та оподаткування 

господарської діяльності на рівні окремих туристичних підприємств і їх 

підрозділів, за допомогою управлінського обліку, формуючи необхідну 

інформацію для прийняття оперативних управлінських рішень. У зв'язку з цим, 

головна увага в проведеному дослідженні приділялася формуванню таких джерел 

інформації, які були б достатньо повними і ефективними для подальшого 

проведення аналізу при управлінні податками туристської організації та 

знаходження суттєвих проблем в цій сфері [1].  

Сучасні умови розвитку туристичного ринку потребують пошуку додаткових 

методів підвищення розробка рекомендацій щодо організації обліку та 

оподаткування витрат, щодо вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення 

управління витратами,  туристичних підприємств, що виходять на ринок або вже 

працюють на опанованому сегменті. Серед таких резервів на перший план 

виступає оподаткування як нематеріальний актив, що є важливим фактором у 

забезпеченні успішної діяльності туристичного підприємства. Науково 

обґрунтована організація обліку та оподаткування витрат та обліково-аналітичного 

забезпечення управління витратами – конкурентні переваги підприємства, що 

володіє ним. Це визначає необхідність для туристичних підприємств освоєння, 

адаптації та застосування передових технологій і методів управління в сфері 

оподаткування.  

Туристичні структури, будучи підсистемами комерційних секторів 

національних економік, приймають на себе частину навантаження в системі 

суспільного розподілу праці і задоволення суспільних потреб у благах і послугах. 

З точки зору окупності капіталовкладень туристична індустрія входить в число 

безперечних економічних форвардів, що дають досить значну величину доданої 

вартості. 

Як і будь-яка інша сфера господарської діяльності, індустрія туризму є досить 

складною і суперечливою системою [1, 2, 5]. Крім того, туристична галузь - більш 
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рухлива система, ніж інші галузі, бо послуги туризму можна виготовити 

заздалегідь, або зберігати про запас, а рішення споживача відмовитися від 

придбання цього блага може прийти несподівано під впливом будь-яких 

непередбачених обставин. І, тим не менш, країна, що має розвинену туристичну 

інфраструктуру і ставить розвиток туризму в якості національно значущого 

пріоритету, прагне виробити і послідовно проводити цілісну політику в цій сфері, 

створювати достатній запас міцності, щоб протистояти неприємним тенденціям і 

несподіваних поворотів світової кон'юнктури [2, 3, 5]. 

Ефективна виробничо-господарська і фінансова діяльність туристичних 

структур багато в чому визначається правильною організацією і оптимальної 

методикою бухгалтерського обліку. Кожна організація, індивідуальний 

підприємець повинні виконувати перед державою свої обов'язки по сплаті 

податків. Тому особливого значення набуває рівень компетентності в питаннях 

оподаткування. У зв'язку з цим необхідно вивчення правильної постановки 

бухгалтерського і податкового обліку в туристичних організаціях. Застосування в 

практичній діяльності ряду нормативних положень викликає багато питань, 

особливо в податковому обліку [1, 2]. 

Як вірно відмічає Г.Л.Угарова [1], досить часто у невеликих туристичних 

фірмах один фахівець виконує безліч функцій: веде бухгалтерський облік і складає 

звітність, розраховує податки і займається плануванням майбутньої господарської 

діяльності. Проблемні ситуації в частині ведення обліку та оподаткування 

виникають у зв'язку зі змінами в законодавстві з обліку і оподаткуванню. Щоб 

уникнути помилок і претензій з боку контролюючих органів, слід ретельно 

контролювати витрати організації. Згідно діючого в нашій країні законодавства в 

сфері туристичного бізнесу,  однією з форм фінансового забезпечення 

туристичного оператора є договір страхування цивільної відповідальності за 

невиконання або неналежне виконання туристичних оператором зобов'язань за 

договором про реалізацію туристського продукту (договір страхування цивільної 

відповідальності туроператора). При цьому з тексту існуючих законів не випливає, 

що такий договір є обов'язковим. 

В якості висновку зауважимо, що до цих пір проблемою багатьох туристичних 

фірм є ведення податкового обліку. Протягом ряду років обговорюється 

законопроект про зближення бухгалтерського і податкового обліку. Підписання 

цього законопроекту запровадить ряд поправок, які дозволять спростити роботу 

фахівців бухгалтерського та податкового обліку, впорядкувати зусилля фахівців, 

оптимізувати діяльність підприємств туристичного бізнесу та готельно-

ресторанної сфери. 

Таким чином, розробка рекомендацій щодо організації обліку та 

оподаткування витрат, щодо вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення 

управління витратами, а також коригування схем управління на основі отриманих 

даних, спрямованих на оптимізацію витрат, є однією з умов виходу туристичних 

підприємств на рівень світових туристських організацій.  
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  
 

В умовах ринкової економіки істотно зростає роль бухгалтерського обліку в 

управлінні виробництвом. Бухгалтерський облік, охоплюючи всі сторони 

виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства, є основним 

постачальником об'єктивної управлінської інформації. 

Бухгалтерський облік - це система спостереження, вимірювання, реєстрації, 

обробки і передачі інформації у вартісній оцінці про майно, джерела його 

формування, зобов'язання та господарські операції економічного суб'єкта.  

Основна мета бухгалтерського обліку в системі управління підприємством - 

формування інформації про діяльність організації та її майновий стан, необхідної 

внутрішнім і зовнішнім користувачам бухгалтерської звітності [1]. 

На формування системи бухгалтерського обліку впливають внутрішні та 

зовнішні фактори, до яких віднесено загальну економічну ситуацію; законодавче 

регулювання питань обліку; відкритість фінансової інформації; податковий облік 

як підсистему бухгалтерського обліку; систему оподаткування; методи оцінки 

статей балансу; джерела фінансування; міжнародні відносини . На сучасному етапі 

бухгалтерський облік є основною ланкою інтеграції інформаційних систем 

управління економікою, оскільки формує базу для складання статистичної й 

податкової звітності, обчислення податків, оперативного управління 

господарською та виробничою діяльністю підприємців для задоволення потреб 

користувачів інформації різних рівнів управління. За таких умов актуальним 

напрямом розвитку бухгалтерського обліку стає інтеграція різних видів обліку в 

єдину інформаційну систему господарського обліку на основі нових 

інформаційних технологій [2]. 

Процес бухгалтерського обліку в управлінській системі: 

Процес бухгалтерського обліку в управлінській системі вживає заходів і 

повідомляє  про конкретну економічну ситуацію  всередині організації. Ці дані 

допомагають менеджерам у плануванні, оцінці ефективності та підтримці 

робочого стану. 

1. Планування: бухгалтери вираховують та надають необхідну інформацію 

про те, який продукт виробляти і в який час, а також визначають наявність 

необхідної робочої сили та в якому грошовому еквіваленті обійдеться та чи інша 

необхідна сировина.  

2. Рейтинг продуктивності: неможливо виконати жодне завдання без жодних 


