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організація внутрішнього контролю діяльності  
підприЄМств готельно-ресторанного бізнесу

белова і.М., дідоренко т.в.
тернопільський національний економічний університет

розглянуто систему внутрішнього контролю діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу. за-
пропоновано основні напрями удосконалення організації і методики внутрішнього контролю за сучасних 
умов господарювання. у статті досліджено методику внутрішнього контролю спеціалізованих робочих ак-
тивів підприємств готельно-ресторанного бізнесу. охарактеризовано основні завдання системи контролю 
досліджуваних предметів.
ключові слова: внутрішній контроль, система управління, доходи, витрати, фінансовий результат, під-
приємства готельно-ресторанного бізнесу.

Постановка проблеми. аналізуючи роль 
і місце готельно-ресторанного бізнесу 

в національній економіці, необхідно відзначити, 
що рівень його розвитку, з одного боку, висту-
пає одним із індикаторів, що визначають якість 
життя населення в країні; а з іншого – підприєм-
ницька діяльність у сфері готельно-ресторанно-
го бізнесу забезпечує виконання цілей і завдань 
зростання економіки.

на сьогоднішній день від підприємств готель-
но-ресторанного бізнесу вимагається побудови 
сучасної системи внутрішнього контролю, яка по-
винна бути інтегрованою в загальну інформаційну 
систему управління суб’єктом господарювання, 
що дасть змогу використовувати систему збалан-
сованих показників як інструмент оперативної 
ідентифікації на зовнішні та внутрішні чинники.

аналіз останніх досліджень і публікацій. зна-
чний внесок у розвиток системи внутрішнього 
контролю діяльності підприємств готельно-рес-
торанного бізнесу зробили такі вчені: І.М. Бело-
ва, о.г. варенич, н.С. герасимова, о.М. гриценко, 
і.в. десяткіна, в.а. дерій, т.в. дідоренко, н.і. до-
рош, П.о. куцик, С.я. король, Ю.а. Маначин-
ська, Є.в. Мних, л.в. нападовська, я.о. остапен-
ко, В.І. Попович, І.Б. Садовська, І.В. Скавронська, 
і.в. Сегеда, о.М. чабанюк, л.М. янчева, о.в. яши-
на та ін.

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. трансформаційні процеси, 
що супроводжують національну економіку, зу-
мовлюють потребу в системному дослідженні 
функцій внутрішнього контролю з метою вдо-
сконалення обліково-контрольного забезпечення 
системи управління підприємств як важливої 
інформаційно-аналітичної складової у сучасних 
умовах господарювання.

у зв’язку з цим суттєвим завданням, що 
потребує уточнення, на нашу думку, є дослі-
дження сучасної системи внутрішнього контр-
олю результатів діяльності підприємств готель-
но-ресторанного бізнесу, визначення основних 
проблем розвитку та наукове обґрунтування 
напрямів удосконалення в сучасних умовах гос-
подарювання.

Мета статті. головною метою статті є по-
глиблення теоретико-методологічних положень 
та розробка науково-практичних рекомендацій із 
удосконалення внутрішнього контролю у систе-
мі управління діяльністю підприємств готельно-
ресторанного бізнесу.

виклад основного матеріалу. Проблема успіш-
ного функціонування і забезпечення безперерв-
ності розвитку підприємств готельно-ресторан-
ної індустрії є першочерговою в умовах ринкової 
економіки, в умовах динамічно невизначеного 
й нестійкого середовища. для успішного функ-
ціонування підприємств в таких умовах систе-
ма управління повинна мати в своєму арсеналі 
не меншу кількість різноманітних реакцій, ніж 
можлива кількість негативних змін, які можуть 
виникнути у середовищі, яке його оточує [19].

Система внутрішнього контролю – сукупність 
політики правил і процедур, прийнятих управ-
лінським персоналом суб’єктом підприємництва 
з метою забезпечення організованого й ефектив-
ного здійснення фінансово-господарської діяль-
ності для збереження активів, запобігання й ви-
явлення випадків зловживань і помилок, точності 
та повноти облікових даних, а також оперативної 
підготовки належної фінансової інформації.

організація контролю підприємств готель-
но-ресторанного бізнесу в україні повинна вра-
ховувати особливості, які зумовлені ринковими 
умовами їх господарювання, розмірами та ка-
тегоріями цих підприємств, станом їх матері-
ально-технічного оснащення, переліком послуг, 
що ними надаються, кваліфікацією персоналу, 
рівнем обслуговування та різним майновим ста-
тусом [9].

М. д. корінько наголошує, що внутрішній 
контроль – це система заходів, визначених ме-
неджментом підприємства, що враховуються 
в діяльності суб’єкта господарювання з метою 
найбільш ефективного виконання працівниками 
своїх посадових обов’язків щодо забезпечення 
і здійснення господарських операцій. внутрішній 
контроль визначає законність цих операцій та їх 
економічну доцільність для зазначеного підпри-
ємства [8, с. 53].

еконоМічні науки



«Молодий вчений» • № 6 (58) • червень, 2018 р. 370

е
к

о
н

о
м

іч
н

і 
н

а
у

к
и

т. в. ковтун вважає, що внутрішній контр-
оль – це процес, який спрямовується на досяг-
нення певних цілей, що є наслідком дій системи 
управління з планування, організації, моніторин-
гу діяльності підприємства загалом та її окремих 
центрів відповідальності [7].

Т. А. Бутинець стверджує, що важливою 
складовою для ефективної системи внутрішньо-
го контролю є належний поділ функціональної 
відповідальності, або поділ обов’язків за керівни-
ками центрів відповідальності та працівниками 
підприємства [3, с. 98-99].

д. М. Марченко та г. М. яровенко стверджу-
ють, що внутрішній контроль фіксує та відслід-
ковує дотримання суб’єктами контролю вимог 
чинних законодавчих та нормативних актів щодо 
ефективності та цільового використання коштів, 
збереження майна; правомірності та ефектив-
ності використання фінансових, матеріальних 
і трудових ресурсів, достовірності системи обліку 
та звітності тощо [10].

Система внутрішнього контролю повинна мати 
не формальний, а реальний і систематичний ха-
рактер. ознаками такого контролю є: система-
тичний контроль всієї фінансово-господарської 
діяльності підприємства, оперативний контроль 
за використанням виробничих ресурсів з боку 
керівників структурних підрозділів; контроль, 
оснований на точних оцінках, об’єктивних вимір-
никах, його здійснюють керівник підприємства, 
його заступник, головний бухгалтер, бухгалте-
ри та інші фахівці апарату управління; вста-
новлення зворотного зв’язку з контрольованим 
об’єктом. керівники структурних підрозділів 
звітують перед керівництвом про усунення недо-
ліків, а керівництво вживає заходів для впливу 
на осіб, винних у негативних наслідках; затвер-
дження систем внутрішнього контролю в обліко-
вій політиці, що передбачає графік документоо-
бігу; посадові інструкції менеджерів усіх рівнів, 
узагальнення результатів контролю, їх аналізу, 
розроблення заходів з усунення недоліків [21].

внутрішній контроль як складова системи 
управління повинен бути безперервним, оскіль-
ки він впливає на функціонування підконтр-
ольного об’єкта, що дозволяє забезпечувати 
прийняття більш ефективних рішень з метою 
вдосконалення фінансово-господарської діяль-
ності підприємства.

внутрішній контроль з позиції практики 
є основним джерелом, що забезпечує ефектив-
ність менеджменту, достовірне та оперативне 
формування облікової інформації в управлінській 
і фінансовій звітності, контролює економічну до-
цільність здійснення відповідних бізнес-процесів; 
сприяє збереженню та раціональному викорис-
танню активів, оперативному контролю за поне-
сеними витратами й отриманими доходами тощо.

ефективність функції контролю на підпри-
ємствах готельно-ресторанного бізнесу є очевид-
ною в тому разі, коли його завдання не зводиться 
лише до виявлення розбіжностей між фактич-
ними і плановими показниками. головне в його 
проведенні – усунення причин, які спричиняють 
цю розбіжність, забезпечення безумовного вико-
нання планів і всіх нормативних вимог, створен-
ня сприятливих умов для діяльності працівників 
на кожному робочому місці.

на підприємствах готельно-ресторанного біз-
несу практикується здійснення контролю за 
якістю прийнятих рішень. дані такого контролю 
використовуються при оцінці індивідуальної ді-
яльності менеджерів і вирішенні питань щодо їх 
службового просування. Серед заходів, спрямо-
ваних на удосконалення організації контролю за 
виконанням рішень, важливе значення має до-
сягнення правильного співвідношення між безпо-
середнім візуальним спостереженням і дистан-
ційним контролем. ефективність контролю може 
зростати і за рахунок добре налагодженого опе-
ративного його планування.

При здійсненні контролю за основними змін-
ними (час, обсяг, вартість, якість, ступінь до-
сягнення цілі) доцільно дотримуватись сучасних 
наукових методик і орієнтуватись на передові 
практичні досягнення у готельноресторанному 
бізнесі. контроль не повинен обмежуватись ін-
цидентами, як і набувати тотальної форми, яка 
породжує недбалість у роботі контролюючих 
органів і приховане або відкрите невдоволення 
контрольованих працівників. недоліки в роботі 
краще обговорювати на робочому місці; за всіх 
умов контроль не повинен пригнічувати пра-
цівників, створювати напруження в колективі 
й призводити до конфліктних ситуацій. навпаки, 
завдяки усуненню виявлених недоліків у роботі 
й об’єктивній оцінці діяльності працівників, ефек-
тивний контроль сприяє успішному досягненню 
цілей організації, породжує відчуття впевненості 
й задоволення від роботи у виконавців.

При реалізації функції контролю слід врахо-
вувати загальний режим і умови діяльності пра-
цівників апарату управління. контроль потрібно 
здійснювати в такі періоди, коли спеціалісти апа-
рату найменш завантажені основною роботою, ма-
ють можливість більше часу приділити реалізації 
програми спостереження чи перевірки, або чітко 
визначати заздалегідь час і форму контролю.

для підвищення ефективності контролю на 
підприємствах готельно-ресторанного бізнесу 
необхідно:

1) розробляти плани, які об’єктивно відбива-
ють результати діяльності працівників;

2) забезпечувати двостороннє спілкування 
між працівниками органів контролю та праців-
никами підприємства, діяльність яких контролю-
ється;

3) уникати надто пильного (прискіпливого) 
контролю;

4) застосовувати методи розробки планів, 
які забезпечують жорсткий, але справедливий 
контроль;

5) використовувати методи матеріального сти-
мулювання контролюючих органів за досягнуті 
результати;

6) впроваджувати інформаційно-управлінську 
систему контролю;

7) приділяти основну увагу контролю за про-
цесам здійснення основних видів діяльності під-
приємства.

Сутність внутрішнього контролю на підприєм-
ствах готельно-ресторанного бізнесу можна дослі-
дити, характеризуючи його основні функції (рис. 1).

крім того, слід виділяти додаткові функції 
контролю: контроль повноважень, контроль до-
кументального оформлення та контроль збере-
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ження. контроль повноважень передбачає ви-
конання лише тих контрольних процедур, які 
сприяють ефективному функціонуванню дослі-
джуваних підприємств. це дає можливість попе-
реджувати зловживання посадових осіб і запо-
бігає здійсненню господарських операцій, в яких 
відсутня економічна доцільність.

контроль документального оформлення за-
безпечує формування повної інформації за гос-
подарськими операціями, що підтверджується 
первинними документами та реєстрами обліку. 
контроль збереження передбачає ефективне ви-
користання і раціональне споживання наявних 
на підприємстві необоротних та оборотних акти-
вів (спеціалізованих робочих активів).

Слід відзначити, що система внутрішнього 
контролю на підприємствах готельно-ресторан-
ного бізнесу залежить від організаційної струк-
тури, наявних бізнес-процесів та виділених 
об’єктів контролю, розподілу функцій контролю 
за суб’єктами контролю, складу служби вну-
трішнього контролю та інформаційних запитів 
системи управління.

Побудова системи внутрішнього контролю 
має бути здійснена на основі системного підхо-
ду, який враховує специфіку діяльності кожного 
центру відповідальності та передбачає:

1) виділення об’єктів контролю;
2) формування центрів відповідальності (цен-

трів доходів і центрів витрат) з метою контролю 
за раціональним використанням (споживанням) 
спеціалізованих робочих активів та отриманими 
доходами і понесеними витратами з метою ви-
явлення відхилень;

3) затвердження бюджетів з метою форму-
вання оптимальних показників, за якими визна-
чатиметься результативність діяльності підпри-
ємства та структурних підрозділів;

4) формування аналітичного забезпечення 
та контрольних процедур для здійснення контролю;

5) розробку та впровадження форм внутріш-
ньої звітності з метою формування оперативного 
інформаційного забезпечення системи управління.

результати дослідження стану внутрішньо-
го контролю підприємств готельно-ресторанного 
бізнесу показують відсутність системного під-
ходу до проведення контрольних процедур за 
об’єктами контролю, що дає підстави стверджу-
вати про незадовільний стан системи контролю 

та зумовлює необхідність побудови ефективної 
для управлінського персоналу системи контролю.

Система внутрішнього контролю є ефектив-
ною лише за умови налагоджених взаємовідно-
син між суб’єктами контролю на підприємствах 
готельно-ресторанного бізнесу, які спільно засто-
совують контрольні процедури за здійснюваними 
господарськими операціями, зокрема перевірка 
доцільності здійснення господарських операцій 
та повнота відображення їх в обліку, що спрямо-
вані на формування оперативної та достовірної 
інформації для системи менеджменту.

на більшості підприємств готельно-ресторан-
ного бізнесу відсутня налагоджена система контр-
олю за центрами відповідальності та центрами 
витрат, внаслідок чого не закріплені посадові 
інструкції осіб, що відповідають за функціону-
вання системи контролю. Проблемним аспектом 
сучасного стану системи контролю є відсутність 
системного підходу до її побудови на всіх ділян-
ках обліку за відповідними бізнес-процесами, а 
також перекладання функцій контролю з керів-
ників структурних підрозділів на бухгалтерію 
підприємства. це призводить до надмірного на-
вантаження працівників бухгалтерії та до нена-
лежного здійснення контрольних процедур, що 
шкодить загальному результату.

вищий рівень контролю, який є на підприєм-
стві належить засновникам, що визначають осно-
вні бізнес-процеси та формують цілі й завдання 
для керівника підприємства. центром відповідаль-
ності ііі рівня виступає керівник, який формує 
систему внутрішнього контролю та затверджує 
порядок проведення контрольних процедур за 
відповідними об’єктами контролю. надпроцесний 
рівень контролю (центр відповідальності іі рівня) 
делегується керівникам центрів відповідальності 
(адміністратору готелю, адміністратору рестора-
ну, керівнику відділу прокату тощо), на яких по-
кладено відповідальність за ефективність функ-
ціонування структурних підрозділів. вони мають 
право підпису певних документів і формування 
внутрішньо управлінської звітності, яка подається 
керівнику підприємства. центрами відповідаль-
ності і рівня є керівники центрів витрат і центрів 
доходів, які виконують контрольні функції згідно 
із затвердженими посадовими інструкціями.

на підприємствах готельно-ресторанного біз-
несу суб’єктом контролю управління є засновни-
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рис. 1. основні функції системи внутрішнього контролю підприємств  
готельно-ресторанного бізнесу
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ки (вищий рівень контролю), керівник підприєм-
ства (центр відповідальності ііі рівня), керівники 
структурних підрозділів (центри відповідальнос-
ті іі рівня) та керівники центрів відповідальнос-
ті (центри відповідальності і рівня). Суб’єктами 
контролю – виконавцями є працівники підприєм-
ства (первинні центри відповідальності), які ви-
конують поставлені завдання керівників центрів 
відповідальності. в свою чергу, керівники центрів 
є виконавцями перед керівниками структурних 
підрозділів, які звітують про виконану роботу 
перед керівником підприємства. керівник ви-
ступає виконавцем перед засновниками суб’єкта 
господарювання.

особливу увагу слід приділити розподілу 
контрольних функцій між суб’єктами контролю, 
тобто встановлення меж відповідальності. для 
цього керівник вищого рівня, делегуючи відпо-
відні повноваження керівнику нижчого рівня, 
повинен контролювати та проводити оцінку ре-
зультатів його діяльності шляхом запроваджен-
ня системи внутрішньої звітності.

наступний етап організації системи внутріш-
нього контролю передбачає вибір організаційної 
форми. Практика показує, що суб’єкти госпо-
дарювання можуть створювати окрему службу 
внутрішнього контролю або розподілу контроль-
них функцій за керівниками структурних під-
розділів. вибір організаційної форми контролю 
залежить від поставлених цілей та завдань, ор-
ганізаційної структури й обсягів діяльності.

крім вище окреслених складових, 
н. а. остап’юк відзначає, що на формування 
внутрішнього контролю також впливає органі-
заційно-правова форма суб’єкта господарюван-
ня [12].

л. г. Медвідь стверджує, що однією з проблем 
належної побудови системи внутрішнього контр-
олю є визначення кола його об’єктів [11].

в. П. Пантелеєв вважає, що об’єктами контр-
олю є господарські процеси, управлінські рішен-
ня, результати діяльності щодо яких спрямовано 
на контрольні дії суб’єкта контролю та до яких 

застосовуються заходи щодо встановлення від-
повідності визначеним параметрам [13, с. 37].

Є. в. калюга зазначає, що об’єктами контр-
олю є рух необоротних активів, калькулюван-
ня та нормування матеріальних і трудових ре-
сурсів, матеріальні запаси та грошові цінності, 
зобов’язання, витрати діяльності й доходи, фі-
нансові результати, обліково-аналітична інфор-
мація [6, с. 46-47].

н. г. виговська, досліджуючи питання іден-
тифікації об’єктів контролю, робить висновок: 
об’єктами внутрішнього контролю є процеси 
господарської діяльності, майно підприємства 
та джерела його формування, а також функції 
управління [4].

Футоранаська Ю.М. зазначає, що запровадже-
на система контролю повинна надавати можли-
вість формувати належне управлінське рішення 
та виявляти ініціативу керівників і працівників 
структурних підрозділів з метою підвищення ре-
зультатів діяльності підприємства [20].

у контексті внутрішнього контролю діяль-
ності підприємств готельно-ресторанного бізне-
су об’єктами контролю виступають насамперед 
процеси (господарські операції, що відбуваються 
на суб’єктах дослідження), спеціалізовані робочі 
активи, понесені витрати та отримані доходи по 
підприємству загалом і в розрізі наданих послуг 
та реалізованих товарів, оцінка діяльності струк-
турних підрозділів і визначення ефективності 
прийнятих управлінських рішень (табл. 1).

відповідно до виділених об’єктів контролю 
застосовують такі контрольні процедури: контр-
оль обсягів надання послуг та продажу товарів; 
оцінка понесених витрат та отриманих доходів; 
проведення аналізу діяльності; перевірка забез-
печеності спеціалізованими робочими активами 
структурних підрозділів, контроль за їх рухом 
та ефективністю використання (споживання); ви-
значення відхилень фактичних показників від бю-
джетних (планових) за центрами відповідальності.

важливою складовою ефективної побудови 
системи внутрішнього контролю на підприєм-

таблиця 1
складові внутрішнього контролю діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу

об’єкти контролю елементи об’єктів контролю параметри контролю

Процеси
надання готельних послуг; виробництво та 
продаж страв у ресторані; надання послуг 
ресторану; надання інших послуг у готелі

контроль обсягів надання послуг та 
продажу товарів; визначення відхилень 
фактичних показників від бюджетних

Спеціалізовані робочі 
активи

спеціалізовані робочі активи на складі; спе-
ціалізовані робочі активи у готелі; спеціалі-
зовані робочі активи у ресторані

адекватність забезпечення; раціональ-
ність використання

отримані доходи

дохід від надання готельних послуг; дохід 
від продажу товарів у ресторані; дохід від 
надання послуг у ресторані; дохід від надан-
ня інших послуг у готелі

контроль обсягів надання послуг та 
продажу товарів, оцінка отриманих до-
ходів; визначення відхилень фактичних 
показників від бюджетних

Понесені витрати

прямі та непрямі витрати надання готель-
них послуг; витрати на виробництво страв у 
ресторані; витрати на інші послуги готель-
но-ресторанного закладу; загальногосподар-
ські витрати; витрати обігу ресторану

оцінка понесених витрат; перевірка 
правильності оцінки та віднесення ви-
трат на відповідний центр витрат; пе-
ревірка методики розподілу непрямих 
витрат; визначення відхилень фактич-
них пока-зників від бюджетних

оцінка діяльності 
структурних підроз-
ділів

працівники підрозділів; керівники центрів 
відповідальності; керівники структурних 
підрозділів; керівник підприємства

оцінка понесених витрат; оцінка отри-
маних доходів; визначення результатів 
діяльності

визначення ефек-
тивності прийнятих 
управлінських рішень

перевірка отриманих результатів внаслідок використання контрольних процедур
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ствах готельно-ресторанного бізнесу є форму-
вання належного інформаційного забезпечення, 
що використовується при застосуванні контр-
ольних процедур.

С. М. Петренко стверджує, що інформаційне 
забезпечення – сукупність рішень, які засто-
совуються щодо об’єктів інформації, її якісного 
та кількісного складу, розміщення та форм орга-
нізації [16, с. 17].

у цілому, діяльність готельно-ресторанного 
бізнесу пронизана контрольними заходами. По-
чинаючи від набору працівників, склад і кваліфі-
кація яких повинна відповідати певним нормам, 
та закінчуючи розрахунком зі споживачами. При 
цьому контроль базується на чіткому та суво-
рому документуванні кожного кроку, обліково-
му відображенні стану й операцій з викорис-
тання кожної групи ресурсів. Бухгалтерський 
облік у переплетенні з контрольними заходами 
формує систему внутрішнього контролю якості 
процесу надання послуг закладом ресторанного 
бізнесу. Схема документообороту повинна врахо-
вувати необхідність ув’язки дій суб’єктів на про-
цесах придбання сировини, приготування страв 
і їх видачі: адміністратор – агент по закупці – 
офіціант – повар – офіціант.

Прийняття на роботу працівників, оприбут-
кування основних засобів (особливої уваги тут 
потребує дотримання податкового законодавства 
та вимог щодо розрахункових операцій: при-
дбання та встановлення, зокрема, розрахунко-
во-касового апарату), сировини та матеріалів 
супроводжується складанням та перевіркою від-
повідних первинних, розпорядчих, звітних доку-
ментів. особливої уваги як засіб контролю вима-
гає документацію щодо прийнятих замовлень і їх 
виконання. ця ділянка є найбільш відповідаль-
ною. витрати часу на отримання, а в подальшо-
му, і виконання якісного замовлення є ознакою 
ефективності управлінської системи ресторану 
та способом створення відповідного бренду.

інформаційною базою внутрішнього контролю 
підприємств готельно- ресторанного бізнесу є:

1) положення, посадові інструкції та інші вну-
трішні нормативні документи;

2) затверджені бюджети, кошториси тощо;
3) дані первинного обліку;
4) інвентаризаційні описи;
5) відомості внутрішнього контролю та управ-

лінська звітність;
6) реєстри аналітичного та синтетичного облі-

ку, відомості обліку й фінансова звітність;
7) інша документація, яка сформована на під-

приємстві та виступає інформаційним забезпе-
ченням при прийнятті управлінських рішень.

залежно від інформаційного забезпечення, що 
застосовується при здійсненні контрольних про-
цедур, внутрішній контроль поділяється на до-
кументальний та фактичний.

Під документальним контролем розуміють 
процес встановлення достовірності й доцільності 
здійснюваних господарських операцій на основі 
даних первинного обліку, реєстрів, відомостей об-
ліку і даних управлінської звітності, які підтвер-
джують процеси, що відбулися на підприємстві.

Фактичним називається контроль, за яким пе-
ревіряється кількісний та якісний склад об’єктів, 
що здійснюється шляхом проведення інвентари-

зації й інших методів перевірки їх фактичного 
стану. об’єктами контролю, до яких застосову-
ється фактичний контроль, є спеціалізовані ро-
бочі активи та товарні запаси ресторану.

Слід відзначити, що документальний і фак-
тичний контроль є взаємопов’язаними між собою, 
тому їх спільне застосування дає можливість 
встановити фактичний стан об’єкта контролю. 
Поєднання документального і фактичного контр-
олю у теорії та практиці називають комбінова-
ним контролем [18, с. 34].

для контролю за збереженням і раціональним 
використанням спеціалізованих робочих активів 
підприємств готельно-ресторанного бізнесу за-
стосовують метод фактичного контролю – інвен-
таризацію. Метою її проведення є забезпечення 
достовірності даних системи обліку і звітності 
шляхом фактичної перевірки та документально-
го підтвердження їх фізичної наявності й стану, 
відповідності умовам визнання та оцінки.

у. в. ковалишин відзначає, що інвентаризація 
як метод контролю не обмежується перевіркою 
фактичної наявності цінностей [5, с. 107]. При 
застосуванні такого методу контролю здійсню-
ється перевірка посадових осіб на зловживання 
та умов зберігання активів, виявляються зале-
жані й невикористані предмети, що втратили 
повністю або частково свої якісні характеристи-
ки, виявлення не придатних до експлуатації не-
оборотних спеціалізованих предметів, перевірка 
дотримання умов споживання та використання 
спеціалізованих робочих активів у діяльності 
досліджуваних підприємств.

інвентаризація як метод внутрішнього контр-
олю на підприємствах готельно-ресторанного біз-
несу повинна бути чітко регламентована. об’єкти, 
періодичність та строки проведення інвентари-
зації необхідно відображати у розробленому По-
ложенні про інвентаризацію. в організаційному 
документі повинні описуватися: терміни та по-
рядок проведення; порядок правильності визна-
чення інвентаризаційних різниць; документальне 
оформлення; перевірка й оформлення результа-
тів інвентаризації.

у нормативному документі відповідно до ор-
ганізаційної структури та обсягів діяльності, 
враховуючи норми чинного законодавства, чітко 
визначаються терміни здійснення амортизації, 
а також випадки, коли інвентаризація має бути 
обов’язково проведеною [17].

Правильна побудова підготовчого етапу ін-
вентаризації як методу внутрішнього контролю 
дозволяє сформувати належний інформаційний 
зв’язок, який забезпечує послідовність та досто-
вірність перевірки, виявлення ймовірних пору-
шень і надмірного використання спеціалізованих 
робочих активів у здійсненні господарських опе-
рацій, пов’язаних із їх рухом.

організація внутрішнього контролю на під-
приємствах готельно-ресторанного бізнесу не 
є регламентованою, а визначається внутрішнім 
документом у межах окремого суб’єкта господа-
рювання, який визначає регламенти формування 
та узагальнення контрольної інформації й вико-
ристання результатів контролю для прийняття 
управлінських рішень.

для ефективного функціонування системи 
внутрішнього контролю на підприємствах готель-
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но-ресторанного бізнесу є необхідним ознайом-
лення посадових осіб із чинними регламентами 
контролю. інформацію слід доводити до відома 
лише в межах їх повноважень та компетенцій.

При організації внутрішнього контролю ді-
яльності підприємств готельно-ресторанного 
бізнесу має бути враховано: суб’єктами контр-
олю є особи, які є працівниками підприємства, 
ефективне функціонування прямих і зворотних 
зв’язків між суб’єктами контролю (управлінця-
ми) та суб’єктами контролю (виконавцями).

отже, при організації внутрішнього контр-
олю слід враховувати, що на систему контролю 
впливають внутрішні та зовнішні чинники. до 

внутрішніх чинників слід відносити організацій-
ну структуру, структуру системи управління, 
рівень вмінь і навичок управлінського персона-
лу, делегування повноважень між ланками ме-
неджменту тощо. зовнішніми чинниками є нор-
мативно-правове регулювання галузі, економічна 
ситуація в країні, наявність конкуренції тощо. 
Сучасна фінансово-економічна криза, яка су-
проводжує національну економіку, негативно 
впливає на результативність діяльності дослі-
джуваних підприємств, що призводить до заці-
кавленості власників та керівників суб’єктів до-
слідження у функціонуванні ефективної системи 
внутрішнього контролю.
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организация внутреннего контроля деятельности  
предприятий гостинично-ресторанного бизнеса

аннотация
рассмотрена система внутреннего контроля деятельности предприятий гостинично-ресторанного биз-
неса. Предложены основные направления усовершенствования организации и методики внутреннего 
контроля при современных условиях ведения хозяйства. в статье исследовано методику внутреннего 
контроля специализированных рабочих активов предприятий гостинично-ресторанного бизнеса. оха-
рактеризованы основные задания системы контроля исследуемых предметов.
ключевые слова: внутренний контроль, система управления, предприятия гостинично-ресторанного 
бизнеса.
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OrganizaTiOn OF inTernal cOnTrOl OF acTiViTY  
OF enTerPriSeS HOTel-reSTauranT TO buSineSS

Summary
the internal checking of activity of enterprises system is considered hotel-restaurant to business. Basic 
directions of improvement of organization and method of internal control are offered at the modern 
terms of menage. in the article investigational method of internal control of the specialized workings 
assets of enterprises hotel-restaurant to business. the basic tasks of the system control of the probed 
objects are described.
keywords: internal control, control system, enterprise, hotel-restaurant to business.


