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Метою статті є проведення аналізу змістовного наповнення наказів про облікову політику підприємств готельного господарства та розробка
оптимальної структури параметрів облікової політики підприємств даної сфери. Проаналізовано змістовне наповнення наказів «Про облікову
політику» в розрізі організаційних, технічних, методичних розділів готельних підприємств Харківського регіону. Для оптимізації облікового про
цесу на підприємствах готельного господарства розроблено структуру параметрів облікової політики готельного підприємства та надано
рекомендації з удосконалення методики її формування, які сприятимуть раціоналізації формування інформаційних ресурсів для управління підпри
ємством та підвищенню ефективності діяльності без суттєвих змін організаційної структури та значних фінансових вкладень.
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Kovalevskaya N. S., Naumova T. A., Korobkina I. S. Analyzing
the Contents of the Orders on Accounting Policy
of Hotel Industry Enterprises
The article is aimed at carrying out an analysis of the contents of the orders
on accounting policy of hotel industry enterprises and developing an opti
mal structure of the accounting policy parameters for the enterprises in this
sphere. The contents of the «On accounting policy» orders was analyzed in
terms of the organizational, technical and methodological divisions of the
hotel industry enterprises of the Kharkiv region. In order to optimize the ac
counting process at the hotel industry enterprises, a structure of the hotel’s
accounting policy parameters has been developed and recommendations
have been made to improve the methodology of its design, which would
facilitate rationalizing the formation of information resources to manage
enterprise and improve performance without significant changes in the orga
nizational structure and substantial financial investment.
Keywords: accounting policy, hotel industry enterprises, organizational, me
thodical and technical parameters.
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Ковалевская Н. С., Наумова Т. А., Коробкина И. С. Анализ
содержательного наполнения приказов об учетной политике
предприятий гостиничного хозяйства
Целью статьи является проведение анализа содержательного на
полнения приказов об учетной политике предприятий гостиничного
хозяйства и разработка оптимальной структуры параметров учет
ной политики предприятий данной сферы. Проанализировано содер
жательное наполнение приказов «Об учетной политике» в разрезе
организационных, технических, методических разделов гостиничных
предприятий Харьковского региона. Для оптимизации учетного про
цесса на предприятиях гостиничного хозяйства разработана струк
тура параметров учетной политики гостиничного предприятия и
даны рекомендации по совершенствованию методики её формирова
ния, которые будут способствовать рационализации формирования
информационных ресурсов для управления предприятием и повыше
нию эффективности деятельности без существенных изменений ор
ганизационной структуры и значительных финансовых вложений.
Ключевые слова: учетная политика, предприятия гостиничного хо
зяйства, организационные, методические, технические параметры.
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О

сновним внутрішнім організаційно-розпоряд
чим документом стосовно методики та організації бухгалтерського обліку є Наказ про облікову політику, який є обов’язковим для виконання всіма
структурними підрозділами та працівниками готельного
підприємства. Наказ про облікову політику на підприємствах часто називають «Наказ № 1». Умови ринку та зростання конкуренції примушують вітчизняні підприємства
готельного господарства по-новому підходити до питань
фінансового управління й облікової політики, оскільки в
сучасних умовах ці системи мають для компанії не менше значення, ніж її виробничий потенціал. У зв’язку з
цим виникає необхідність у розробці облікової політики
підприємства готельного господарства, яка є основою
системи бухгалтерського обліку та здатна забезпечити
високу достовірність та інформативність звітних даних,
задовольнити баланс інтересів різних груп користувачів
звітності та виконувати ряд інших завдань.
У сучасних умовах розкриттю поняття «облікова політика», її елементів присвячено велику кількість
наукових робіт як вітчизняних, так і зарубіжних авторів, зокрема: Л. Алборова, В. Астахова, Т. Барановської,
І. Білоусова, Ф. Бутинця, Н. Малюги, Н. Кондракова,
М. Кутера, Л. Ловінської, С. Ніколаєвої, О. Петрука,
В. Швеця, Л. Шнейдмана та ін. Враховуючи результати
та не применшуючи ролі здійснених досліджень, варто
зазначити, що залишаються недостатньо вивченими питання моделювання облікової політики саме на підприємствах готельного господарства, які мають свою специфіку діяльності та потребують подальших напрацювань.
Метою і завданнями даної статті є проведення
аналізу змістовного наповнення наказів про облікову
політику підприємств готельного господарства та розробка оптимальної структури параметрів облікової політики підприємств готельного підприємства.
Для забезпечення системності обліку параметри
облікової політики деякі автори схильні розділяти на
організаційні та методичні [1, с. 478; 2, с. 165]. Частина
авторів розділяє їх на організаційні, методичні та технічні [3, с. 14; 4, с. 216; 5, с. 16]. Останнім часом більшість
науковців об’єднує організаційні та технічні параметри
в організаційно-технічні [6, с. 15; 7]. Підтримуємо думку
щодо необхідності виділення організаційних, технічних
і методичних параметрів облікової політики.
У розрізі організаційних, технічних, методичних
розділів Наказу про облікову політику на готельних
підприємствах пропонуємо виділяти елементи, зображені на рис. 1, які дозволять створити модель оптимальної облікової політики готельного підприємства. У
результаті дослідження Наказів про облікову політику
готельних підприємств м. Харкова та Харківського регіону було виявлено, що на жодному з підприємств немає оптимального набору елементів для повного, всебічного та своєчасного відображення фактів господарського життя, пов’язаних з наданням готельних послуг
(табл. 1). Розділи в обліковій політиці досліджених
підприємств чітко не виділені, що викликає плутанину
між елементами облікової політики та не забезпечує
взаємозв’язку між ними.
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У Наказі про облікову політику необхідно навести
загальні положення про діяльність готелю: основні відомості про готель (назва підприємства та його місцезнаходження; форма власності; організаційно-правова
форма; наявність філій та інших виділених на окремий
баланс структурних підрозділів; види діяльності відповідно до установчих документів підприємства тощо).
Накази про облікову політику готельних підприємств не надають інформації, яка може зацікавити зовнішніх користувачів (рис. 2). Лише деякі підприємства
(готелі «Харків Палац», «Карнавал Ресорт», «Artua»,
«Чичиков») розкривають всі необхідні особливості діяльності в преамбулі до Наказу про облікову політику.
Перелік сегментів, за якими організовується бухгалтерський облік, має встановлюватися готелем самостійно
й закріплюватися в преамбулі до облікової політики.

Н

аступним розділом облікової політики є організаційний, в якому необхідно визначити
взаємозв’язок системи бухгалтерського обліку
із системою управління виділеними сегментами та іншими підрозділами готельного підприємства.
При виборі форми організації бухгалтерського обліку слід враховувати такі чинники, як масштаби діяльності готелю, різноманітність послуг, що надаються виділеними сегментами, та перспективи розвитку готелю
в майбутньому.
У Наказах про облікову політику досліджених готельних підприємств елементи організаційного розділу
розкрито поверхнево (рис. 3), звітні сегменти виділено
лише на одному підприємстві (готель «Харків Палац»).
У більшості наказів про облікову політику питання, пов’язані з функціями управління, не розкрито, посадові інструкції робітників облікової служби не наводяться в додатках до облікової політики, графіки передачі інформації зі структурних підрозділів у бухгалтерію
готельного підприємства не визначено, що обертається
для готельних підприємств великими економічними
втратами. Як зазначає М. С. Пушкар, «ефективність організації бухгалтерської служби можна оцінити рівнем
втрат, яких ця служба запобігає» [8].
Таким чином, дослідження організаційного розділу Наказів про облікову політику показало, що майже
в усіх готелях бухгалтерський облік ведеться бухгалтерською службою на чолі з головним бухгалтером. На
готельних підприємствах з номерним фондом до 30 номерів (готелі «Терем», «Дюк», «Вікторія») штатним розкладом передбачено посаду бухгалтера, без створення
бухгалтерської служби. Розширення штату бухгалтерії
та ускладнення її структури на невеликих готельних
підприємствах може призвести до збільшення витрат на
її утримання, погіршення оперативності в роботі, а на
великих готельних підприємствах, навпаки, дозволить
підвищити рівень внутрішнього контролю та надійність
інформаційної системи управління.
В організаційному розділі облікової політики слід
також визначити ступінь централізації обліку. При централізованому обліку всі інформаційні масиви надходять
в один підрозділ (до одного бухгалтера), що характерно
для готельних підприємств, які не мають відокремлених
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Структура обліково-аналітичної служби
Рівень централізації облікових робіт
Варіант організації управлінського обліку
Перелік центрів відповідальності
Перелік центрів затрат
Показники, які становлять комерційну
таємницю та порядок її захисту
Виділення філій, представництв, відділень
та інших підрозділів готельного підприємства
на окремий баланс
Виділення сегментів готельного підприємства

Робочий план рахунків
Форма бухгалтерського обліку
Технологія обробки облікової інформації
Система облікових регістрів, форми
первинних документів, графік
документообігу
Склад і порядок подання звітності
Порядок проведення інвентаризації
активів і зобов’язань
Автоматизація процесу збору даних, які
зберігаються в ІС, з урахуванням потреб
бухгалтерського обліку
Забезпечення зберігання
та конфіденційності інформації

Порядок амортизації активів
Порядок списання вартості запасів
Визначення складу витрат майбутніх періодів
та порядок їх списання
Порядок створення резервів

Порядок визнання доходу від надання
готельних послуг
Порядок обліку доходів майбутніх періодів

Критерії віднесення
об’єктів бухгалтерського
обліку до певної групи

Розподіл матеріальних активів до ОЗ і МНА

Ступінь аналітичності
інформації

Визначення суттєвості даних, які підлягають
розкриттю у звітності
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Ступінь відстрочки
(розподілу) доходу
(капіталу
та зобов’язань)

Механізм калькуляції собівартості
готельних послуг

Рис. 1. Рекомендована структура параметрів облікової політики готельного підприємства
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Оцінка

Організація облікової роботи

Спосіб оцінки (переоцінки) об’єктів бухгалтерського обліку
(ОЗ, НМА, МШП, МВЗ тощо); методи оцінки вибуття запасів

Ступінь відстрочки
(розподілу) витрат
(активу)

Групування

ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»,
МСБО 1, МСБО 8, МСФЗ 8, НП(С)БО 1, П(С)БО 6, П(С)БО 29,
ЗУ «Про туризм», Правила користування готелями № 19,
Порядок надання послуг з тимчасового проживання № 297,
Правила сертифікації послуг з тимчасового проживання
НП(С)БО, МСБО, МСФЗ, План рахунків бухгалтерського
обліку та інструкція по його застосуванню, Інструкція про
інвентаризацію, Наказ «Про затвердження форм
документів первинного обліку та Інструкції про порядок
ведення документообігу при наданні готельних послуг»

 перелік програмних засобів,
обчислювальних машини, приладів
і пристроїв, які використовуються
обліковою службою готелю;
 технічні характеристики
інформаційних систем для управління
готелем, ведення обліку,
електронного документообігу,
внутрішнього аудиту тощо;
 перелік осіб, які мають доступ до ІС
та можуть вносити в них зміни;
 накази по готелю на визначення
інвентаризаційної комісії, термінів,
видів інвентаризацій в готелі;
 перелік та форми первинних
документів, форма яких самостійно
розроблена на підприємстві

НП(С)БО, МСБО, МСФЗ, Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку
запасів, нематеріальних активів, основних засобів, фінансових витрат,
Положення про ведення касових операцій в національній валюті
в Україні, Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній
валюті, Податковий кодекс України, План рахунків бухгалтерського обліку
та інструкція по його застосуванню, Положення готелю «Про надання
готельних послуг», Порядок визначення розміру збитків від розкрадання,
нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей

Організаційний аспект
Технічний аспект
Методичний аспект

 ступінь відповідності робітників
бухгалтерської служби посадам, які
вони займають;
 ступінь фінансової
відповідальності облікового
персоналу;
 внутрішні правила та посадові
інструкції підприємства;
 графіки розподілу робіт
і обов’язків бухгалтерської служби;
 проекти підприємства та графіки
постачання інформації в систему
бухгалтерського обліку;
 система внутрішньогосподарського
контролю
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Таблиця 1
Досліджені готельні підприємства м. Харкова та Харківського регіону

Кількість зірок

Кількість номерів

Ресторан

Бар, кафе

Конференц–зал

Тренажерний зал

Більярд, боулінг
та ін.

Салон краси

Баня

Спа–центр

Басейн

Сауна

1

Готель «Мир»

420–1180

4

200

+

+

+

–

–

+

+

–

–

+

2

Готель «Харків Палац»

1600–6000

5

180

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

Готель «Дружба»

300–800

3

155

+

–

+

–

–

–

–

–

–

–

4

Готель «Карнавал Ресорт»

300–2000

4

138

+

+

+

–

+

–

–

+

+

–

5

Готель «Artua»

280–1000

Б/з

90

+

+

+

+

+

–

–

–

+

–

6

Готель «Меркурій»

350–900

4

80

+

+

+

+

–

+

–

–

+

–

7

Готель «Парк Готель»

690–1200

4

55

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

8

Готель «VІVА»

530–980

4

55

–

+

+

–

–

–

–

–

–

–

Назва готелю

Ціна за номер, грн/
добу (від…до)

Підрозділи готельного підприємства

ЕКОНОМІКА

бухгалтерський облік і аудит

№
з/п

9

Готель «Глорія»

175–1200

Б/з

54

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

10

Готель «Чичиков»

935–3250

4

52

+

+

+

–

–

–

–

–

–

+

11

Готель «Гостинний двір»

850–1430

Б/з

48

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12

Готель «Статус»

170–380

Б/з

40

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

13

Бізнес-готель «Аврора»

880–3120

4

37

–

+

+

+

–

+

–

–

–

–

14

Готель «Лісна»

190–540

Б/з

32

+

+

–

–

+

–

+

–

–

–

15

Готель «Вікторія»

880–2800

4

28

+

+

+

–

–

–

+

+

+

–

16

Готель «Космополіт»

1100–1500

5

26

+

–

+

–

–

+

–

–

–

–

17

Готельно-ресторанний
комплекс «Баден-Баден»

600–2400

4

26

+

–

+

–

–

–

+

–

–

–

18

Готель «Дюк»

260–100

Б/з

23

+

+

+

–

+

–

–

–

–

+

19

Готельно-спортивний
комплекс «Етуаль»

280–650

Б/з

22

–

+

–

+

+

+

+

–

+

+

20

Готель «Терем»

250–400

Б/з

20

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

підрозділів та надають обмежену кількість послуг (готелі «Дружба», «VIVA», «Гостинний Двір», «Статус»). Готельним підприємствам, які мають у своєму підпорядкуванні, крім готелю, підрозділи, що відповідають наведеним критеріям визначення звітного сегмента, для підвищення оперативності та аналітичності обліку доцільно обирати децентралізовану форму організації обліку.
Тому на готельних підприємствах з номерним фондом
більше 100 номерів, з наявністю декількох ресторанів,
витрати на функціонування декількох бухгалтерських
служб є виправданими. Така облікова структура має
ураховувати наявність звітних господарських сегментів, тобто має включати відділ бухгалтерського обліку
готелю, бізнес-комплексу та розважального комплексу,
відділ бухгалтерського обліку ресторану та бара.

В

ажливу роль при визначенні організаційних питань обліку на готельному підприємстві відіграє
комп’ютеризація та використання телекомунікаційних інформаційних систем як у веденні бухгалтерського обліку, так i в системі управління готелем.
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Комплексні інформаційні системи автоматизації готелю
дозволяють отримувати оперативну інформацію про завантаження номерного фонду, розміщення гостей, бронювання номерів за будь-який період, наявність вільних
місць, планові заїзди й виїзди, що тісно пов’язано з іншими завданнями (обліком грошових коштів, послуг,
товарів, витратних матеріалів тощо) та значно полегшує
ці ділянки облікових робіт.
Перелік програмних засобів та пристроїв для ав
томатизації різних облікових та управлінських діля
нок необхідно навести в технічному розділі Наказу
про облікову політику. Більшість елементів, які мають
розкриватися в технічному розділі, доцільно оформлювати у вигляді додатків (робочий план рахунків, графік
документообігу, склад інвентаризаційної комісії готелю тощо). Дослідження показало, що адміністрація та
бухгалтерська служба готельних підприємств не приділяють достатньої уваги технічному розділу облікової
політики (рис. 4).
Робочий план рахунків має передбачати можливість систематизації інформації про фінансові результа-
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Рис. 2. Розкриття загальних положень облікової політики досліджених готельних підприємств
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Рис. 3. Виділені елементи організаційного розділу в Наказах про облікову політику досліджених готельних підприємств

ти діяльності виділених звітних господарських сегментів готельного підприємства. На сьогодні лише в трьох
готелях («Харків Палац», «Artua» і «Статус») наведені
робочі плани рахунків, які в частині відображення доходів та витрат дублюють зміст типового плану рахунків,
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без урахування особливостей обліку готельних і додаткових послуг за сегментами.
Залежно від специфіки діяльності готельного підприємства, обсягів діяльності, кількості постачальників
та підрядників у розрізі основних і додаткових послуг

ЕКОНОМІКА
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Рис. 4. Виділені елементи технічного розділу в Наказах про облікову політику досліджених готельних підприємств

у робочому плані рахунків необхідно відкрити додаткові субрахунки до рахунків типового плану рахунків, що
дозволить підвищити аналітичність обліку. Нерозуміння суб’єктами управління необхідності застосування
науково обґрунтованих підходів до розробки робочого
плану рахунків як важливого елемента облікової політики і, відповідно, відсутність сформованої методики його
формування, не сприяють раціональній організації бухгалтерського обліку на готельному підприємстві. Відсутні також графіки документообігу та не наводяться
форми документів, які розроблені на підприємстві для
документування процесу надання готельних послуг, що
призводить до хаотичного руху документів усередині
готельних підприємств.
Як бачимо, виділення звітних господарських сегментів впливає на формування організаційного та технічного розділів облікової політики готельного підприємства. Проте найсуттєвішим змінам підлягає методичний
розділ облікової політики, який «визначає вибір із запропонованих національними положеннями (стандартами)
прийомів і способів конкретного варіанта відображення
господарських операцій в системі рахунків бухгалтерського обліку готельного підприємства» [9] (рис. 5).
Дослідження методичних положень облікової
політики готельних підприємств Харківського регіону
дозволило визначити такі недоліки: не створюються резерви на покриття збитків від відмови від готельних послуг і покриття завданої шкоди; потребує вдосконалення
порядок віднесення доходів та витрат до звітних періодів; не акцентується увага на моменті визнання доходів
від надання готельних послуг; не передбачено механізм
формування фінансового результату окремих господарських суб’єктів; не визначено особливості оцінки запасів
на етапі вибуття в різних сегментах підприємств.
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Висновки
Таким чином, аналіз практики формування та
застосування облікової політики на готельних підприємствах дозволив встановити, що сьогодні процесу її
формування приділяється недостатня увага як з боку
працівників обліково-фінансових служб, так і з боку
власників та адміністрації підприємства. На готельних
підприємствах, зазвичай, обмежуються надто абстрактним і формальним наказом по підприємству, який не в
змозі охопити всю багатогранність аспектів формування
облікової політики. Тим часом раціоналізація облікової
політики є способом, який дозволяє помітно підвищити
ефективність підприємства (і привернути додаткові інвестиції), не витрачаючи значних фінансових коштів і не
загострюючи відносин між керівництвом і персоналом
готельного підприємства.
Для оптимізації облікового процесу на підприємствах готельного господарства розроблено структуру
параметрів облікової політики готельного підприємства, яка дозволяє отримувати обліково-аналітичні ресурси управління в розрізі звітних господарських сегментів та на їх основі складати звітність за сегментами,
що сприятиме підвищенню ефективності діяльності без
суттєвих змін організаційної структури та значних фінансових вкладень. 			
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Рис. 5. Виділені елементи методичного розділу в Наказах про облікову політику досліджених готельних підприємств
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