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Момонт т. В. Вплив диверсифікаційних процесів на організацію бухгалтерського обліку суб’єктів туристичної індустрії
Метою статті є визначення можливості впливу диверсифікаційних процесів на організацію бухгалтерського обліку суб’єктів туристичної інду-
стрії. Досліджено вплив диверсифікаційної стратегії діяльності підприємства на організацію та методику бухгалтерського обліку. Визначено за-
ходи диверсифікації, які реалізуються через сферу бухгалтерського обліку. Графічно представлено процес диверсифікації діяльності туристичного 
підприємства. Обґрунтовано необхідність застосування підприємствами туристичної сфери Програми диверсифікації діяльності туристичного 
підприємства та запропоновано її структуру. У розділі «Організація обліку» даного документа розкрито оперативні та стратегічні заходи, що 
реалізуються у сфері бухгалтерського обліку.
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Целью статьи является определение возможности влияния диверсифи-
кационных процессов на организацию бухгалтерского учета субъектов 
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стратегии деятельности предприятия на организацию и методику 
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influence organization of accounting of the tourism industry actors. Impact of 
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Розвиток туристичної індустрії сьогодення перебу-
ває в стадії глибокої кризи, що спричинено полі-
тичними та економічними процесами, які відбува-

ються в країні. Для виведення підприємств з кризового 
стану та активізації діяльності суб’єктів господарювання 
у світовій економіці застосовують різні підходи, у тому 
числі широко використовується диверсифікація діяль-
ності, що дозволяє вирішити ряд проблем, з якими сти-
каються підприємства. Незважаючи на те, що застосу-
вання різноманітних методів диверсифікації діяльності в 
сучасних умовах є одним з основних напрямів розвитку 
підприємств різних сфер господарювання, дослідження 
щодо впливу диверсифікаційних процесів на методику 
та організацію обліку практично не здійснювалися. 

Питанням дослідження діяльності туристичних 
підприємств та здійснення ними бухгалтерського облі-
ку зокрема присвячені роботи ряду вчених, які приділя-
ли увагу організації бухгалтерського обліку діяльності 
туристичних операторів і туристичних агентів, проце-
су формування собівартості туристичного продукту та 
вдосконаленню контрольних процедур на туристичних 
підприємствах [1]; розробці методики відображення на 
рахунках бухгалтерського обліку операцій з реалізації 
туристичних послуг, придбаних за умов елотменту та 
комітменту [2]; висвітленню економічних переваг роз-
витку малого бізнесу в галузі сільського та «зеленого» 
туризму України, а також розробці підходів до органі-
зації бухгалтерського обліку та проведення контролю 
за діяльністю суб’єктів господарювання туристичної ді-
яльності в сільській місцевості [3].

Метою статті є визначення можливості впливу 
диверсифікаційних процесів на організацію бухгалтер-
ського обліку суб’єктів туристичної індустрії.

Концептуальні дослідження щодо розробки тео-
ретичних, методологічних та організаційних положень 
щодо контролю та аналізу діяльності суб’єктів госпо-
дарювання в умовах її диверсифікації здійснено в дис-
ертації М. Д. Корінько [4]. Ученим побудовано алгорит-
мічну модель і розроблено методику її застосування для 
прийняття управлінських рішень за умов диверсифі-
кації діяльності за оцінками, одержаними в результаті 
контролю та аналізу. Дослідження щодо того, які зміни 
відбуваються в системі бухгалтерського обліку, в його 
методиці, організації, науковцем здійснено в частині ви-
користання даних бухгалтерського обліку для управлін-
ня диверсифікацією: діяльності (внутрішнє зростання) –  
відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку, які відображають порядок відображення в об-
ліку й звітності господарських операцій, визначених 
проектом; суб’єкта господарювання (зовнішнє зростан-
ня підприємства) відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств» 
та Міжнародного стандарту фінансової звітності 3 
«Об’єднання бізнесу» [4, с. 15].

Наведене інформаційне забезпечення контрольно-
аналітичної системи стосується всіх напрямів диверси-
фікації, а також потребує поглиблення в частині чіткого 
визначення об’єктів бухгалтерського обліку, щодо яких 
можуть змінюватися підходи до організації та методи-
ки. Саме тому ми вважаємо за необхідне обґрунтувати 

вплив здійснення процесів диверсифікації на побудову 
системи бухгалтерського обліку суб’єктів туристичної 
діяльності та визначити, як саме цей вплив проявляєть-
ся і яких складових стосується. 

Туристичним підприємствам слід постійно здій-
снювати моніторинг економічних процесів, досліджую-
чи причини їх динаміки, а саме: 1) швидкість оновлення 
асортименту продукції, запропонованої на ринку, що 
залежить від скорочення життєвого циклу товарів, ро-
біт та послуг; 2) зміни смаків і вподобань споживачів;  
3) загострення конкурентної боротьби товаровироб-
ників; 4) глобалізацію економічних процесів; 5) при-
скорення науково-технічного прогресу; 6) здійснювати 
постійний аналіз уповільнення/пришвидшення темпів 
економічного зростання.

Вищенаведене вказує на те, що туристичні підпри-
ємства, які вибрали диверсифікацію як стратегічний на-
прям здійснення своєї діяльності (з можливим впливом 
як на всі, так і на частину її складових), повинні вносити 
значні коригування до процесу її організації. Причому 
зазнавати впливу можуть всі складові діяльності таких 
суб’єктів господарювання, які реалізуються через такі 
елементи, як набір продуктів та послуг, ринки та їх сег-
менти, групи клієнтів та посередників, джерела та на-
прями інвестування, технології здійснення діяльності.

Як справедливо зазначає Є. Е. Манохіна, необхід-
ність проведення диверсифікації викликана проблема-
ми, для вирішення яких слід «…здійснювати нові види 
діяльності, виробництво нових видів продукції (або 
проводити зворотну диверсифікацію – скорочувати но-
менклатуру і асортимент виробів), змінювати спрямова-
ність інвестиційної діяльності» [5, с. 9].

Отже, зміни можуть стосуватися як організацій-
ної структури всього туристичного підприєм-
ства, його структурних одиниць, так і процесів 

створення інформаційних потоків на туристичному під-
приємстві. У даній статті ці зміни будемо розкривати 
щодо структури бухгалтерської служби, організації її 
роботи, форм забезпечення інформаційних потреб ке-
рівництва (рис. 1).

Практика організації бухгалтерського обліку на 
туристичних підприємствах побудована на законодавчо 
встановлених принципах бухгалтерського обліку, визна-
чених Законом України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» в редакції від 06.02.2015 р.  
[6] та принципах, визначених практичною діяльністю 
суб’єктів господарювання та обґрунтованих науковця-
ми облікової сфери.

Зауважимо, що організація бухгалтерського об-
ліку на туристичних підприємствах будується власни-
ками або уповноваженими органами, які несуть повну 
відповідальність за зазначений процес, та залежить, 
окрім зазначених принципів, від ряду критеріїв: фор-
ми власності новоствореного туристичного підприєм-
ства; організаційно-правової форми туристичного під-
приємства; характеру діяльності та обсягів реалізації 
туристичного продукту; чисельності наявного персо-
налу; виду діяльності суб’єкта господарювання (фірма-
туроператор чи фірма-турагент); кількості туристів, 
яким надано туристичні послуги.

http://www.business-inform.net
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Перш за все, на нашу думку, на організацію обліку 
туристичної діяльності впливає вид діяльності 
суб’єкта туристичної індустрії. Незважаючи на 

пряму залежність системи організації бухгалтерського 
обліку від загальноприйнятих національних принципів 
та практичних критеріїв побудови діяльності, він підля-
гає постійній модернізації. Це відбувається за рахунок 
постійних змін в інформаційному середовищі та нових 
процесах, які все частіше впроваджують підприємства, 
щоб вирішити проблеми здійснення своєї діяльності. 

Сучасні процеси диверсифікації діяльності тури-
стичних підприємств носять складний і неоднозначний 
характер. Тому необхідно приділяти особливу увагу їх 
організації та вони не повинні ґрунтуватися на механіч-
ному перенесенні досвіду інших галузей економіки. 

Щодо послідовності здійснення диверсифікації 
діяльності – не існує однозначного підходу; науковці 
намагаються розкрити цей процес з різних точок зору, 
вказуючи на особливості, які притаманні саме їх дослі-
дженню. Проте найбільш повний перелік основних ета-
пів здійснено в дисертації О. В. Єрьоміної [7], яка пропо-
нує таку послідовність процесу диверсифікації: 

1. Ухвалення рішення про підготовку диверсифі-
кації (аналіз існуючих матеріальних, фінансових, кадро-
вих, інформаційних ресурсів підприємства; аналіз пер-
спектив зростання у своїй галузі; підготовка та розсилка 
анкет керівникам підрозділів з пропозицією висловити 
своє ставлення до диверсифікації та вказати на мотиви 
її проведення; узагальнення групою експертів відпові-
дей на ці анкети та виявлення конфігурації «поля» цих 
відповідей). 

2. Підготовка диверсифікації та прийняття рішен-
ня про її проведення (перевірка доцільності здійснення 

пропозицій, що надійшли про диверсифікацію; вибір ра-
ціонального виду диверсифікації та найбільш ефектив-
ної стратегії її реалізації; розробка стратегічного плану 
з урахуванням диверсифікації; прийняття рішення про 
диверсифікацію, його юридичне оформлення).

3. Здійснення диверсифікації (реорганізація сис-
тем управління диверсифікованим підприємством; пе-
ребудова всіх сфер диверсифікованого підприємства з 
метою створення єдиної виробничої системи; уточне-
ний розрахунок економічної ефективності диверсифі-
кованого підприємства). 

4. Постдиверсифікаційні заходи (оцінка проміж-
них результатів проведеної диверсифікації, її ефектив-
ності та перспектив; коригування прийнятих рішень 
щодо диверсифікації на підставі вищезазначеної оцінки) 
[7, с. 12–13].

Попри те, що науковцем описано особливості 
організації диверсифікації виробництва для машино-
будівних підприємств, ключовим вважаємо виділення 
чотирьох основних етапів: 1) аналітично-підготовчий 
етап; 2) організаційно-підготовчий етап; 3) здійснення 
диверсифікаційних заходів; 4) постдиверсифікаційні за-
ходи (рис. 2).

Впровадження процесів диверсифікації на турис-
тичному підприємстві є доцільним тільки за умови їх 
належної організації, оскільки в протилежному випадку 
не буде отримано належного результату, а витрати на її 
здійснення будуть значні. Саме тому нами рекомендо-
вано в ході організації процесу диверсифікації провести 
аналіз методик щодо оцінки результатів диверсифікації 
та визначити ті методи, які найкращим чином підходять 
під конкретний проект. Формування системи резуль-
тативних показників можливе тільки після визначення 

  Діяльність туристичного підприємства  
Cкладові  

продукти/
послуги  

ринки та їх
сегменти

клієнти  посередники джерела та напрями
інвестицій  

технології  

обрання стратегією діяльності – диверсифікацію   

Зміни в організаційній
структурі туристичного

підприємства  

Здійснення нових
інвестицій та нових

методів розширення ринку
 

 

Зміни структури ділового
портфеля туристичного

підприємства  

Заходи диверсифікації, які реалізуються через сферу бухгалтерського обліку:  
 – зміни організаційної структури бухгалтерської служби;

– підходи до організації синтетичного та аналітичного обліку туристичних продуктів/послуг;
– розробка управлінської звітності в умовах диверсифікації діяльності підприємств
   туристичної індустрії

 
 

 

технології  
 

території  продукти  

концентрація управління діяльністю на:  

Рис. 1. Вплив диверсифікаційної стратегії діяльності підприємства на організацію та методику бухгалтерського обліку
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пріоритетних напрямів диверсифікації діяльності ту-
ристичного підприємства (впровадження нових турис-
тичних продуктів, розширення сфери діяльності тощо). 

Враховуючи напрям нашого дослідження, особливу 
увагу в ході організації диверсифікації діяльності 
туристичних підприємств приділено заходам ор-

ганізації обліку. Проте дана позиція не є суб’єктивною, 
обліковій стороні даного процесу приділяли увагу й 
інші науковці. Так, Є. Ф. Перегуда в розробленій моделі 
організаційно-економічного механізму диверсифікації 
діяльності сільськогосподарських підприємств виділила 
економічну та організаційно-правову підсистеми забез-
печення ефективної діяльності сільськогосподарських 
підприємств [8, с. 39–40]. Обліковий елемент у даному 
механізмі, на думку науковця, посідає важливе місце, 
адже формує інформаційно-аналітичну базу та викорис-
товується для прийняття управлінських рішень [8, с. 42]. 
При цьому Є. Ф. Перегуда обмежилася тільки характе-
ристикою одного з елементів методу бухгалтерського 
обліку – документування – і зовсім не розкрила осо-
бливостей інших, зокрема звітності. Хоча саме остання 
є основним інформаційним джерелом для прийняття 
зважених управлінських рішень. Крім того, вважаємо за 
необхідне наголосити на тому, що виконання визначе-

ного Є. Ф. Перегудою завдання облікового елементу –  
«забезпечення точного документування операцій та, 
на основі цього, контролю виконання планів» [8, с. 42] 
потребує, передусім, виконання організаційних заходів 
бухгалтерського обліку. 

Важливим етапом у ході організації процесу ди-
версифікації діяльності туристичного підприємства 
є розробка практичних рекомендацій та пропозицій 
щодо його здійснення. Пропонуємо це робити у формі 
окремого документа, зокрема Програми диверсифікації 
діяльності туристичного підприємства. У даному доку-
менті вважаємо доцільним виділення окремого розділу, 
який би стосувався питань організації обліку на турис-
тичному підприємстві (табл. 1). 

Необхідність виділення окремого розділу «Орга-
нізація обліку» обумовлена потребою розкриття інфор-
маційних запитів керівництва та іншого управлінського 
персоналу щодо проходження процесу диверсифікації. 
Відповідно до визначених запитів доцільним є форму-
вання переліку заходів, які реалізуються у сфері бухгал-
терського обліку як основного інформаційного джерела 
про результати діяльності туристичного підприємства.

Розвиток туристичного підприємства залежить 
від того, наскільки точно визначено основні цілі та опи-
сано склад заходів диверсифікації, а також від результа-
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Аналітично-підготовчий етап  

Аналіз сучасних методів оцінки ефективності диверсифікації
діяльності туристичного підприємства  

Розробка методики оцінки економічних наслідків диверсифікації
діяльності туристичного підприємства  

 

Формування механізму диверсифікації діяльності туристичного
підприємства   

Визначення пріоритетних напрямів диверсифікації діяльності
туристичного підприємства  

 

Розробка практичних рекомендацій і пропозицій щодо здійснення
диверсифікації діяльності туристичного підприємства

  
 

 
Рекомендовано у формі окремого документа

з обов’язковим розділом щодо організації обліку   

Формування системи результативних показників  
 

Процес забезпечення ефективності диверсифікації діяльності
туристичного підприємства  

 

Ухвалення управлінських рішень  
 Здійснення диверсифікаційних заходів  

(склад і наповнення даного етапу залежить від визначеного виду
диверсифікації, мети та завдань)  

Постдиверсифікаційні заходи  
Оцінка проміжних результатів проведеної диверсифікації,

її ефективності та перспектив  

Коригування прийнятих рішень щодо диверсифікації на підставі
вищезазначеної оцінки  

Рис. 2. процес диверсифікації діяльності туристичного підприємства
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тивності програми диверсифікації. Саме тому, на думку 
Є. Е. Манохіної, при розробці програми диверсифікації 
обов’яз ковим є принцип альтернативності, що полягає 
в підготовці декількох варіантів розвитку підприємства, 
відповідно до вибору стратегічних цілей та альтернатив 
варіантів диверсифікації. При цьому необхідна оцінка 
ефективності тієї чи іншої альтернативи диверсифікації 
[5, с. 10]. 

У рамках завдання диверсифікації діяльності для 
підприємств туристичної індустрії можна виділити дві 
основні мети: 1) мінімізація наслідків кризи, в якій опи-
нилося підприємство; 2) розробка рішень для зайняття 
певної ніші на ринку туристичних продуктів у найближ-
чій перспективі. 

Розглядаючи диверсифікацію діяльності відразу 
і як інструмент підвищення поточної ефектив-
ності діяльності туристичного підприємства, і як 

стратегію зайняття ним належного місця на ринку тури-
стичних продуктів, доцільним є описання переліку опе-
ративних і стратегічних заходів. У частині визначеної 
нами складової «Організація обліку» ці заходи доцільно 
представити у вигляді оперативних і стратегічних. 

Причому оперативні заходи щодо організації об-
ліку можуть передбачати: зміну підходів до організації 
аналітичного обліку доходів та витрат діяльності, які 
виникають; розробку внутрішньої звітності, що врахо-
вує інформаційні потреби управлінського персоналу в 
період здійснення диверсифікації діяльності. 

До складу заходів щодо організації обліку страте-
гічного характеру слід віднести ті, впровадження яких 
передбачає понесення значних сум грошових витрат та/
або реалізація яких є довготривалою та може охоплюва-
ти значний часовий проміжок, зокрема: зміна форми ор-
ганізації бухгалтерського обліку; зміна або коригування 
форми ведення бухгалтерського обліку; зміна організа-

ційної структури бухгалтерської служби (відкриття/за-
криття відділів, підбір персоналу на нові вакансії). 

Слід зазначити, що зміни, які необхідно вносити 
до організації обліку оперативного характеру, як 
правило, повинні бути відразу зазначені в Наказі 

(Положенні) про облікову політику. Проте виникає пи-
тання: що саме представляють собою такі нововведення –  
зміни чи доповнення до облікової політики? 

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтер-
ського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінан-
сових звітах» [9] і Методичних рекомендацій щодо об-
лікової політики підприємства [10] облікова політика 
може змінюватися у випадках, якщо змінюються на під-
приємстві статутні вимоги; змінюються вимоги органу, 
який здійснює функції з державного регулювання мето-
дології бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 
зміни облікової політики забезпечать більш достовірне 
відображення подій (господарських операцій) у бухгал-
терському обліку та фінансовій звітності.

Якщо види діяльності, які буде здійснювати турис-
тичне підприємство в рамках Програми диверсифікації, 
визначено в його установчих документах, проте перед 
цим не здійснювалися, то ці операції неможна розгляда-
ти як зміну облікової політики, а тільки як її доповнення. 
Саме тому жодних заходів щодо відображення впливу 
зміни облікової політики на події та операції минулих 
періодів (коригування сальдо нерозподіленого прибутку 
або повторне надання порівняльної інформації) бухгал-
терській службі підприємства здійснювати не потрібно. 

Заходи організації обліку стратегічного характеру 
матимуть вплив на значно ширший перелік документів, 
які регламентують бухгалтерський облік на підприєм-
стві, зокрема це може бути і Положення про бухгалтер-
ську службу, посадові інструкції працівників бухгалтер-
ської служби тощо. Проте доцільність їх коригування 

таблиця 1

Рекомендована структура програми диверсифікації діяльності туристичного підприємства

№ 
з/п Назва розділу питання, які розкриваються

1 Загальні положення Мета, завдання, строки здійснення

2 Характеристика процесу диверсифікації Напрями диверсифікації діяльності туристичного підприємства  
(конкретизуються за видами діяльності, туристичними продуктами)

3 Заходи диверсифікації:

3.1 Оцінка ринку туристичних продуктів
Пропозиції щодо оптимального співвідношення реалізаційної ціни 
й собівартості; можливості та шляхи розширення туристичних 
продуктів

3.2 Виробництво туристичних продуктів/надання 
туристичних послуг

Аналіз наявних ресурсів, порівняння із запланованими обсягами 
ресурсів, заходи щодо їх залучення

3.3 Організаційний план
Організаційна структура туристичного підприємства, аналіз 
управлінського та кадрового складу, фактична кількість працівників, 
пропозиції щодо її зміни (збільшення/зменшення)

3.4 Організація обліку

Оперативні та стратегічні заходи щодо організації обліку  
(внесення змін до посадових інструкцій бухгалтерів, Положення 
 про облікову службу), інформаційні запити керівництва; організація 
аналітичного обліку; форми управлінської звітності

4 Критерії оцінки ефективності Розрахунок конкретних значень результативних показників
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може бути визначена тільки на певному етапі процесу 
диверсифікації, коли вже будуть отримані перші фак-
тичні показники, які можна порівняти із запланованими 
значеннями. 

У ході здійснення диверсифікації серед можливих 
заходів організації обліку стратегічного характеру слід 
виділити зміну форми ведення бухгалтерського обліку 
завдяки розширенню асортименту товарів, робіт та по-
слуг або об’єднанню видів діяльності суб’єктів господа-
рювання. У результаті виникає необхідність у вирішенні 
ряду проблем, що стосуються вибору суб’єктів ведення 
обліку, тобто зміна форми організації обліку. 

ВИСНОВКИ
Туристичні підприємства, які вибрали диверсифі-

кацію як стратегічний напрям здійснення своєї діяль-
ності (з можливим впливом як на всі, так і на частину 
її складових), повинні вносити значні коригування до 
процесу її організації. Ці зміни можуть стосуватися як 
організаційної структури всього туристичного підпри-
ємства, його структурних одиниць (зокрема бухгалтер-
ської служби), так і процесів створення інформаційних 
потоків на туристичному підприємстві (зокрема органі-
зації роботи бухгалтерської служби, форм забезпечення 
інформаційних потреб керівництва).                   
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