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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вітчизняний туризм стрімко розвивається: у 2013

році обсяги надходжень до бюджету від туристичної
сфери перевищили 1,59 млрд грн., тобто збільшилися на
13 % порівняно з показниками 2012 року та на 66 % по-
рівняно з показниками 2010 року (за даними Держав-
ного агентства України з туризму та курортів [3]). Роз-
виток вітчизняного туризму необхідно розглядати як
стабільне джерело доходів для держави. Стрімке зрос-
тання туристичної сфери обумовлює необхідність адап-
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тації існуючих суб'єктів господарювання до підвищен-
ня обсягів обслуговуваних ними туристів. З огляду на
це, посилюється вагомість контролю туристичної сфе-
ри не лише з боку держави, а у тому числі і безпосеред-
ньо на суб'єктах господарювання, як засобу забезпечен-
ня ефективності їх діяльності. Адже недосконалість
внутрішнього контролю, котра полягає також у нена-
лежній ідентифікації його об'єктів, є одним з ключових
факторів, котрий може призвести до банкрутства ту-
ристичних підприємств.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасні теоретичні дослідження вітчизняних на-
уковців не висвітлюють повною мірою специфіку
об'єктів внутрішнього контролю для потреб турис-
тичних підприємств. Це значно ускладнює мож-
ливість забезпечення ефективної організації та, як
наслідок, функціонування системи внутрішнього
контролю на туристичних підприємствах. Наразі за-
хищено дві дисертаційні роботи на здобуття ступе-
ня кандидата економічних наук за тематикою конт-
ролю: Богданова Ж. А. [2] виділяє як об'єкти конт-
ролю на туристичних підприємствах процеси форму-
вання та реалізації туристичного продукту, а також
процеси укладання та реалізації договірних зобов'-
язань між суб'єктами господарювання туристичної
сфери; Осадча Т. С. [5] у своєму дослідженні відво-
дить ключову роль природнім та відтворювальним
ресурсам, а також процесам відтворення за стадія-
ми як об'єктам внутрішнього контролю суб'єкта гос-
подарювання у галузі сільського туризму. З огляду
на це, можна констатувати недостатність досліджен-
ня оптимального переліку об'єктів, контроль яких
сприятиме підвищенню ефективності діяльності ту-
ристичних підприємств.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Ідентифікувати об'єкти внутрішнього контролю
туристичних підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

З огляду на достатньо вузький спектр дослід-
жених у працях вітчизняних науковців об'єктів
внутрішнього контролю на туристичних підприє-
мствах, перш за все, необхідно дослідити підстави
виокремлення саме вищезазначених об'єктів як
ключових серед потенційних об'єктів внутрішньо-
го контролю.

У роботі Осадчої Т. С. [5] основна увага при-
діляється інвентаризації як найбільш дієвому мето-
ду господарського контролю, з огляду на що і фор-
мується склад об'єктів контролю. Причиною цього є
специфічне прямування дослідження, а  саме
діяльність сільських садиб (малого підприємництва),
котрі надають туристичні послуги туристові. Основ-
ною відмінністю між діяльністю туристичних
підприємств (а саме туристичних операторів та ту-
ристичних агентів) і діяльністю суб'єктів у галузі
сільського туризму є те, що перша група реалізує
споживачеві (туристу) туристичний продукт як ком-
плекс туристичних послуг, переважну більшість з
яких вони не надають та право на реалізацію яких
вони придбали, а інші — власні туристичні послуги.
Тому процес контролю у даних суб'єктів буде
відмінним. Отже, методика та проблеми внутрішнь-
ого контролю, у тому числі в частині ідентифікації
об'єктів контролю, висвітлені Осадчою Т. С., не є ак-
туальними для дослідження специфіки внутрішньо-
го контролю туристичних підприємств та визначен-
ня ключових характеристик об'єктів внутрішнього
контролю.

 Богданова Ж. А. у своїй роботі [2] висвітлює
особливості внутрішнього контролю суб'єктів тури-
стичної діяльності та акцентує увагу на:

1) процесі формування собівартості туристично-
го продукту у туроператора;

2) процесі реалізації туристичних ваучерів тури-
стичними агентами;

3) процесах укладання та виконання договірних
зобов'язань у туристичній сфері.

Підставами виокремлення даних процесів у діяль-
ності туристичних підприємств є:

— ширина спектру діяльності суб'єктів господа-
рювання (туроператор має виключне право на орган-
ізацію та створення туристичного продукту, в той час
як турагент витупає лише посередником);

— специфіка туристичного продукту, а саме: те,
що він складається з певного переліку послуг бага-
тьох, переважно не пов'язаних між собою суб'єктів;
має чітко встановлені просторові та часові рамки
вжитку;

— необхідність урегулювання відповідальності за
процеси формування, реалізацією туристичного про-
дукту у відносинах суб'єктів туристичної сфери.

Специфіка туристичної діяльності та туристич-
ного продукту зокрема, обумовлює необхідність
контролю договірних відносин, що виникають в
процесі  діяльності  туристичних операторів та
агентів. Відповідно до положень ст. 20 Закону Ук-
раїни "Про туризм" [4], туристичний оператор
відповідальний за відповідність якості туристичних
послуг умовам укладеного зі споживачем (турис-
том) договору.

Отже, важливим об'єктом внутрішнього контро-
лю туристичних операторів є договірні відносини із
контрагентами, котрі надають послуги, які включе-
но до складу туристичного продукту.

Крім того, потребують контролю також договірні
відносини між туристичним оператором та туристич-
ним агентом. Туристичний агент, укладаючи договір
з туристичним оператором, може завищувати, зак-
ладати економічно необгрунтовані та навіть неза-
конні  ставки штрафів, перекладаючи відпові-
дальність за нереалізовані туристичні продукти на
туристичних агентів. Зважаючи на це, при здійсненні
контролю договірних відносин на туристичних
підприємствах, необхідно приділяти увагу також
фінансовим санкціям, котрі можуть виникнути під
час здійснення туристичної діяльності.

Також потребує окремого дослідження процес
формування собівартості туристичного продукту.
Адже саме він є джерелом виникнення порушень,
зловживань, помилок, котрі в подальшому можуть
призвести до спотворення інформації у фінансовій
звітності підприємства сприятимуть прийняттю
хибних управлінських рішень, можуть спричинити
недобросовісне обслуговування споживачів (ту-
ристів), стати джерелом виникнення непередбаче-
них витрат на покриття штрафних санкцій з боку
держави у випадку виявлення порушень та зловжи-
вань.

Необхідно враховувати те, що основу вартості
туристичного продукту складає вартість туристич-
них послуг, з яких формується туристичний продукт.
Отже, можливість забезпечення самостійного надан-
ня туроператором окремих туристичних послуг має
суттєвий вплив не лише на процес формування ту-
ристичного продукту, а й на його вартість. Також ви-
никне можливість контролю туроператором турис-
тичного продукту не лише на етапі створення, а й
безпосередньо під час його споживання. Адже зав-
жди існує ризик, пов'язаний з недобросовісною
діяльністю підприємств-партнерів, до послуг яких
змушений вдаватися туроператор. Утім, можливості
туроператора зазвичай мають територіальні обме-
ження. Отже, контроль туристичного продукту як
об'єкта є складним у зв'язку з його комплексністю,
котра обумовлює не лише складність інформаційно-
го забезпечення процесу його формування, а й не-
обхідність запровадження контролю на етапах його
реалізації та споживання. Крім того, потрібно вра-
ховувати, що окремі складові туристичного продук-
ту можуть бути взаємозамінними (наприклад, транс-
портні засоби одночасно можуть бути засобами роз-
міщення, об'єктом розваг, індивідуальним транспор-
тним засобом тощо). Усі вищезазначені аспекти обу-
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мовлюють складність процесу формування туристич-
ного продукту, у зв'язку з чим, виникає необхідність
ретельного контролю за даним процесом.

Відсутність галузевих методичних рекомендацій
з обліку витрат та калькулювання собівартості ту-
ристичного продукту є причиною виникнення про-
блем у практичній діяльності туристичних підпри-
ємств і не сприяє налагодженню ефективності сис-
теми внутрішнього контролю. Сумнівні питання, по-
в'язані з обліком витрат на туристичних підприєм-
ствах, необхідно розглядати як фактор, що знижує
ефективність діяльності системи внутрішнього кон-
тролю. Адже це сприятиме спотворенню сформова-
ної системою контролю інформації за суттю та
відповідністю до потреб споживачів інформації. Крім
того, недоліки, пов'язані з обліком витрат, негатив-
но впливають процес формування собівартості тури-
стичного продукту.

Перелік об'єктів на туристичному підприємстві
може бути значно ширшим за висвітлений у працях
вітчизняних науковців. Адже, як зазначає Бардаш
С.В. у своїй роботі [1], об'єкт контролю є одночасно
об'єктом управління, так як неможливо контролю-
вати об'єкт без прав на управління ним. Тому будь-
який об'єкт управління доцільно розглядати і як
об'єкт контролю.

Хоча туристичні підприємства не використову-
ють специфічного обладнання для забезпечення
власної діяльності, вони володіють певним майном,
контроль за збереженням якого необхідно здійсню-
вати. А наявність у туристичного оператора активів,
здатних забезпечити самостійне надання окремих
складових туристичних послуг (наприклад, розмі-
щення, харчування, транспортування), сприятиме
підвищенню ефективності контролю процесу спо-
живання туристичного продукту. Тому майно тури-
стичного підприємства, а також джерела його фор-
мування, є важливим об'єктом внутрішнього конт-
ролю.

Крім того, попри висвітлення вітчизняними нау-
ковцями необхідності здійснення контролю догові-
рних відносин туристичних підприємств, поза увагою
залишаються такі важливі об'єкти контролю, як де-
біторська та кредиторська заборгованість, котрі ви-
никають внаслідок реалізації цих договірних відно-
син. Зважаючи на особливості "виробничого" проце-
су на туристичних підприємствах, відсутність реко-
мендацій з організації контролю даних об'єктів є
значним недоліком, що може стати причиною виник-
нення проблем у практичній сфері.

До того ж, з огляду на існування розробок щодо
контролю витрат туристичних підприємств та фор-
мування собівартості туристичного продукту, пара-
доксальною є відсутність теоретичних напрацювань
не лише щодо такого об'єкту контролю як доходи, а
навіть їх обліку.

Також особливості туристичної діяльності обу-
мовлюють необхідність включення ризиків до скла-
ду потенційних об'єктів внутрішнього контролю.
Причиною цього є високий рівень та широкий
спектр ризиків, притаманних діяльності туристич-
них підприємств. Адже суб'єкти туристичної діяль-
ності крім звичайних ризиків, притаманних будь-
якому суб'єкту господарювання та пов'язаних з ве-
денням господарської діяльності (наприклад інвес-
тиційні та фінансові ризики, інфляційні процеси
тощо), мають враховувати і інші, більш специфічні
(спричинені особливостями туристичного продук-
ту  як уні кального  явища,  що  о бум ов лює  не-
обхідність врахування мультиплікативного ефекту
від накладання ризиків всієї туристичної сфери на
діяльність кожного окремо взятого туристичного
підприємства). Складність контролю ризиків як
об'єкту полягає перш за все у відсутності їх матер-

іальної форми, а також необхідності забезпечення
превентивного характеру контрольних процедур
(формування інформації про потенційні загрози з
метою попередження їх негативного прояву, або
принаймні його мінімізацію).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Без існування цілісного теоретичного досліджен-
ня ключових об'єктів контролю, складно вести мову
про забезпечення ефективності внутрішнього конт-
ролю на туристичних підприємствах. Проведене дос-
лідження дозволяє сформувати наступний перелік
потенційних об'єктів контролю на туристичних
підприємствах: договірні відносини; процеси форму-
вання, реалізації та споживання туристичного про-
дукту; собівартість туристичного продукту; витра-
ти; доходи; майно та джерела його формування (за
елементами). Також обгрунтовано актуальність роз-
гляду ризиків як нового об'єкту внутрішнього конт-
ролю на туристичних підприємствах.

Даний висновок визначає напрям подальшого до-
слідження, а саме: методології, організації та мето-
дики здійснення контролю ризиків на туристичних
підприємствах.
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